Oferty międzynarodowej współpracy biznesowej (wybrane)
SIERPIEŃ 2013

KRAJ
Belgia

TREŚĆ
Belgijska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją wysokiej
jakości miodu poszukuje europejskich dostawców miodu.
Miód powinien być bio-certyfikowanej jakości.

Nr referencyjny
20130628001/LL

Belgia

Rodzinna belgijska firma zajmująca się biznesem hotelarskim
poszukuje partnera zainteresowanego przejęciem firmy z powodu przejścia na emeryturę managera hotelu. Posiadłość jest
idealnie ulokowana pomiędzy skrzyżowaniem głównych autostrad w pobliżu ważnych miast. Posiadłość składa się z hotelu,
restauracji, baru, tawerny oraz trzech pokoi konferencyjnych.

20130415002/GZ

Chorwacja

Chorwacka firma o dużym stażu rynkowym poszukuje dostawców, franszyzodawców lub producentów stolarki drewnianej chcących wejść na nowy rynek.

20130531004/AL

Chorwacja

Chorwacka firma operująca siecią restauracji szybkiej obsługi
poszukuje franczyzobiorców zainteresowanych restauracjami
specjalizującymi się w produktach ziemniaczanych.

20130529012/LL

Chorwacja

Chorwacka firma poszukuje dystrybutorów swoich produktów: środków ochrony osobistej, akcesoriów dachowych, systemów odwadniania i osprzętu grzewczo-hydraulicznego.
Firma poszukuje też dostwaców produktów komplementarnych do swojej oferty.
Chorwacka firma specjalizająca się w produkcji świeżych jaj
wiejskich, posiadająca nową fermę kur, poszukuje partnerów
handlowych (hurtowników i agentów).

20130531009/AL

Chorwacja

20130604049/AT
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KRAJ
Chorwacja

Cypr

TREŚĆ
Chorwacka firma, największy producent technicznych wyrobów z gumy, produkowanych na prasach wtryskowych, oferuje usługi transportowe/logistuczne, joint venture i podwykonawstwo. Możliwa jest również sprzedaż udziałów lub całej
firmy.
Cypryjska firma zajmująca się eksportem produktów spożywczych (mrożone mięso, ryby) i innych produktów poszukuje
producentów/dostawców, rzeźnie wołowiny, wieprzowiny,
drobiu w Europie,

Nr referencyjny
20130529022/AT

20130606017/MH

Cypr

Cypryjska firma zajmująca się przetwórstwem i produkcją
szkła, która instaluje i sprzedaje artykuły szklane i szkło artystyczne szuka współpracy z firmami z branży, które mogłyby
reprezentować i rozprowadzać produkty firmy.

20130603021/AL

Dania

Duńska firma produkuje na miejscu, szeroką gamę generatorów dezynfekujących, wykorzystujących technologię elektrolizy roztworu solanki. Opatentowany projekt komórek elektrolizy i system kontroli sprawia, że rozwiązanie nadaje się do
szerokiej gamy zastosowań w nowoczesnej rzeczywistości

20130605020/JR

Irlandia

Irlandzka firma, projektująca i sprzedająca w Internecie unikalne opatentowanie produkty do ogrodu, wytworzyła nowy
produkt, który chce wprowadzić na rynek. Firma poszukuje
partnera, który pomógłby jej wprowadzić ten produkt na rynek.
Izraelska firma oferuje tworzenie i optymalizację usług dla
sformułowań i procesów rolniczych i związanych z naukami
biologicznymi. Firma ta szerokie know-how w projektowaniu
sformułowań odpowiednich do celów. Firma działa w sektorze
farmaceutycznym, urządzeń medycznych, nutraceutyków,
zdrowia zwierząt i rolniczym i wspiera je w wysiłkach R&D.
Firma poszukuje współpracy z firmami nad projektami joint
venture, a także dostarczeniem usług wytwarzania i produkcji
we wspomnianej specjalizacji jako podwykonawca.
Izraelska firma specjalizująca się w zapewnianiu wsparcia
analitycznego i usług dla szerokiego zakresu usług rozwoju i
programów wytwórczych. Firma działa w sektorze biotechnologii, farmacji i urządzeń medycznych i wspiera je w ich próbach R&D. Firma ta poszukuje joint venture z firmami i
współpracy w projektach, a także zapewnia usługi rozwoju i
wytwarzania we wspomnianych specjalizacjach jako podwykonawca.
Wiodąca izraelska firma specjalizująca się w projektowaniu i
wytwarzaniu matryc, obróbce plastycznej metalu na zimno
cięciu drutów metodą EDM (maszyny do rozładowań elektrycznych), wierceniu EDM, wyginaniu metodą CNC, mikroobróbce laserowej, obróbce powierzchni, obróbce cieplnej, montowaniu produktów i podzespołów, oferuje usługi podwykonawstwa / outsourcingu dla firm z sektora obrony, lotnictwa i
kosmonautyki, elektroniki, urządzeń medycznych, elektronicznego pakowania i komunikacji, produktów konsumenckich i obróbki metalu.

20130605019/AT

Izrael

Izrael

Izrael

20130605006/GZ

20130521028/AL

20130610019/LL

str.2/5

KRAJ
Rumunia

TREŚĆ
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji kutego żelaza,
ulicznych i ogrodowych mebli, kasetonów termicznych, termicznych obiektów przemysłowych zainteresowany jest podwykonawstwem oraz poszukuje partnerów z UE.

Nr referencyjny
20130610030/LL

Rumunia

Rumuńska firma specjalizująca się w usługach reklam zewnętrznych poszukuje dostawców bilbordów reklamowych.
Rumuński organizator podróży w delcie Dunaju poszukuje
dystrybutorów swoich usług.
Turecka firma specjalizująca się w tworzeniu światowej klasy
międzyplatformowych zastosowań dla platform internetowych i telefonicznych, usługach konsultacyjnych dla klientów
biznesowych i planująca wytwarzać gry i wiodąca jeżeli chodzi
o doświadczenia użytkowników, poszukuje pośredników na
rynku głównie wydawców sieciowych, którzy mogą prowadzić
ją na ich lokalnych rynkach. Firma ta oferuje także czynności
podwykonawstwa/outsourcingu.
Turecka firma specjalizująca się w wytwarzaniu przełączników z krzywką oraz przełączników kołyskowych na rynek
krajowy i międzynarodowy poszukuje partnerów, którzy
chcieliby dystrybuować podobne produkty.
Turecka firma, zaangażowana w handel produktami dla przemysłu spożywczego, tekstylnego, detergentów i przemysłowych produktów czyszczących, farmaceutycznego, rolnego,
kosmetycznego i budowlanego poszukuje i oferuje usługi pośrednictwa na rynku i dystrybucji. Możliwe jest także joint
venture.
Brytyjska firma - wynalazca innowacyjnego noża do zdrapywania farby, używanego z wielofunkcyjnym narzędziem multicuter(zaleta: połączenie pchania i ciągnięcia ostarza w jednej
konstrukcji), poszukuje podwykonawców do produkcji i partnerów handlowych
Brytyjska firma aktywna w branży oprogramowań, tworzenia
stron internetowych i aplikacji biznesowych, poszukuje pośredników handlowych (dystrybutorów, przedstawicieli).
Firma jest także gotowa zaoferować swoje usługi jako podwykonawca i/lub partner joint venture.
Brytyjska firma poszukuje producenta/dostawcy szklanych
fiolek gamma stabilnych (nie ulegających zżółknięciu w warunkach promieniowania gamma).

20130603002/LL

Rumunia
Turcja

Turcja

Turcja

Wielka
Brytania

Wielka
Brytania

Wielka
Brytania
Wielka
Brytania

Brytyjska firma projektująca i produkująca stojaki wystawowe (na kartki okolicznościowe, kalendarze, upominki, książki,
filmy, płyty CD, DVD ...), poszukuje pośrednika handlowego,
celem dystrybucji swoich produktów do sektora detalicznego.
Firma zainteresowana jest również realizacją współnej produkcji.

20130604043/AL
20130603044/JR

20130605021/GZ

20130603016/GZ

20130606031/AP

20120727044/JR

20130618035/AP

20130604055/GZ
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KRAJ
Wielka
Brytania

Wielka
Brytania
Wielka
Brytania

TREŚĆ
Brytyjska firma reprezentująca branżę IT, specjalizująca się
przekazywaniu i wizualizacji danych za pośrednictwem internetu i technologii telehealth (przekazywanie informacji medycznych za pomocą technologii telekomunikacyjnych), poszukuje przedstawicieli handloeych. Oferta firmy obejmuje
szeroką gamę tematów, wśród nich można wyróżnić takie jak:
pomiar radioaktywności, interpretacja danych genetycznych,
automatyzacja testów laboratoryjnych, chemiczne i biologiczne procesy badawczo-rozwojowe.
Brytyjska firma specjalizująca się w innowacyjnych usługach
w dziedzinie rozwiązań medycznych chce zaoferować współpracę wynalzacom urządzeń medycznych, na zasadach joint
venture.
Brytyjska firma specjalizująca się w oczyszczaniu/uzdatnianiu
wody drogą jonizacji i elektrolizy miedzi i srebra, z zastosowaniem w gospodarstwach domowych (np. baseny), jak i w
celach przemysłowych (ujęcia wody dla przemysłu), poszukuje pośredników handlowych (dystrybutorów) w Europie.

Nr referencyjny
20130621001/GZ

20110916033/JR

20130626001/AL

Wielka
Brytania

Brytyjska firma z branży elektronicznej, specjalizująca się w
usługach RF (radio frequency), a także w usługach w zakresie
projektowania bezprzewodowego i rozwoju produktów, poszukuje możliwości współpracy na zasadzie podwykonawstwa
i/lub joint venture w krajach Europy i Ameryki Północnej.

20130426055/JR

Wielka
Brytania

Brytyjska firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i
instalacją innowacyunych struktur z rozciągliwej wytrzymałej
tkaniny (siatki w zoo, obudowy/kopuły na pojemniki z biogazem), poszukuje pośredników handlowych i partnerów do
współpracy na zasadzie joint venture. Firma jest także zainteresowana podjęciem wspólnej produkcji z firmami oferującymi podobne produkty i usługi.
Brytyjski firma, która wspólnie z brytyjskimi wiodacymi uniwersytetami, opracowała unikatową w skali światowej linię,
w 100% naturalnych, produktów do mycia twarzy dla cery
młodzieżowej, poszukuje partnerów handlowych (dystrybutorów) wcałej Europie.
Szkocka firma specjalizująca się w renowacji i wyposażeniu
hoteli, jest zainteresowana współpracą jako podwykonawca z
partnerami o ugruntowanych kontaktach z hotelami. Firma w
szczególności podejmie się prac remontowych i konserwacyjnych w łazienkach hotelowych.
Szkocka firma specjalizująca się w technologiach on-line, autor
elektronicznego systemu rezerwacji popołudniowych spotkań/konsultacji rodziców z nauczycielami w szkole (parents'
evenings), poszukuje partnerów do promocji i dystrybucji tej
aplikacji w internecie.

20130524046/LL

Wielka
Brytania

Wielka
Brytania

Wielka
Brytania

Włochy

Włoska firma - lider w sprzedaży oprogramowania, rozwiązań
dla lepszej widoczności stron www podnoszących konkurencyjność na rynku szuka pośredników handlowych.

20130606035/AP

20130605009/GZ

20130610021/AT

20130607006/GZ
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KRAJ
Włochy

TREŚĆ
Włoska firma działająca w charakterze pośrednika handlowego dla różnych sektorów zainteresowana jest znalezieniem
nowych partnerów handlowych.

Nr referencyjny
20130603039/AT

Włochy

Włoska firma specjalizująca się w robotyce i automatyce poszukuje agentów, przedstawicieli handlowych i dystrybutorów.
Włoski producent wybielonych skrawków bawełny do płatków kosmetycznych i waty kosmetycznej w kulkach poszukuje
pośredników handlowych w Europie.

20130605018/AL

Włochy

20130603024/AT
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