Oferty międzynarodowej współpracy biznesowej (wybrane)
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Nr ref.

TREŚĆ

Austria

KRAJ

20130719001

Austria

20130725001

Austria

20130827001

Belgia

20120810009

Belgia

20130809001

Austriacka firma opracowała naturalny organiczny, przyjazny środowisku
nawóz, który spełnia standardy higieny żywności. W 2012 roku firma dostała
dofinansowanie w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i
Innowacji Eko-Innowacje, w celu wprowadzenia nawozu na rynek. Koszty
inwestycyjne i godziny pracownicze są dofinansowane w 50%. Firma pilnie
poszukuje partnera w celu założenia nowych firm na zasadzie franczyzy oraz
sprawdzenia modelu biznesowefo opartego na franczyzie/licencji poprzez
ustanowienie systemu sprzedażowego.
Austriacki inżynier opracował nowy projekt konstrukcyjny termopar, który
podwaja poziom wydajności dowolnego standardowego generatora
termoelektrycznego. Projekt został opatentowany, a prototyp jest gotowy do
zaprezentowania. W celu dalszego rozwoju tej technologii, tworzenia
urządzeń technicznych do wdrożenia na rynek, firma poszukuje partnera do
celów pomocy finansowej i technicznej. Możliwe zastosowanie na rynku
obejmuje konwersję ciepła przemysłowo-odpadowego, konwersję energii
geotermalnej, wytwornice ciepłoty ciała, itd.
Austriacka firma z sektora MŚP opracowała nowy sposób produkcji butów,
który ma na celu zwiększenie wygody i zredukowanie nacisku na stopy i
stawy. Buty są skonstruowane na wzór mini-trampolin i naśladują chodzenie
po naturalnym podłożu. Niezależne jednostki naukowe oraz środowisko
branżowe przetestowały już prototypy butów. Firma poszukuje partnerów
przemysłowych celem produkcji i sprzedaży butów. Przyznano patent.
Belgijska firma stworzyła system ochronny absorbujący energię
uderzeniową, który chroni przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami
materiału i/lub osobistym urazom spowodowanym kolizją z wózkami
widłowymi,
samochodami, ciężarówkami
itp.
Firma
poszukuje
dystrybutorów lub licencjobiorców.
Belgijska firma działająca w branży dodatków odzieżowych i specjalizująca
się w dystrybucji detalicznej poszukuje agentów i dystrybutorów.
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Nr ref.

TREŚĆ

Belgia

KRAJ

20130809003

Bułgaria

20130701001

Bułgaria

20130725001

Bułgaria

20130801001

Bułgaria

20130807001

Bułgaria

20130819003

Dania

20130807001

Finlandia

20130702001

Francja

20130628001

Francja

20130702003

Francja

20130711003

Francja

20130715004

Francja

20130718002

Belgijska firma specjalizująca się produktach termoplastycznych (PCV) i
sprzedaży produktów petrochemicznych, poszukuje dostawców z USA aby
rozszerzyć swoje obecne portfolio oraz przedstawicieli w krajach EU.
Bułgarska firma zaangażowana w przetwarzanie materiału liściastego i
opracowanie hamaków, huśtawek, uchwytów do narzędzi oferuje możliwość
współpracy handlowej
Bułgarska firma z doświadczeniem w wysokiej jakości usługach
turystycznych poszukuje usług pośrednictwa na rynku i kontaktów z biurami
podróży i touroperatorami.
Bułgarska firma specjalizująca się w uprawianiu i przetwarzaniu lawendy
poszukuje usług pośrednictwa handlowego na rynku (dystrybucja,
przedstawicielstwo).
Bułgarska spółka specjalizująca się w produkcji ubrań dla kobiet i odzieży
młodzieżowej zarówno do codziennego użytku jak i na specjalne okazje,
posiadająca własnych projektantów odzieży poszukuje pośredników
handlowych do zaoferowania swojej produkcji za granicą, a także oferuje
usługi podwykonawstwa.
Bułgarska firma produkuje odzież: męskie i damskie płaszcze, spodnie,
kurtki, bluzki, sukienki. Firma poszukuje partnerów handlowych, aby
rozwinąć działalność za granicą. Firma jest przede wszystkim
zainteresowana znalezieniem pośredników handlowych (agentów,
dystrybutorów,
hurtowników).
Spółka
oferuje
ponadto
usługi
podwykonawstwa.
Duński przedsiębiorca z produktów naturalnych, tj. suszone i mrożone
borowiki, kurki, różne grzyby leśne i płynnego wyciągu z lukrecji, poszukuje
producentów, którzy mogą korzystać z produktów jako składników do ich
własnych produktów, a tym samym korzystać z usług duńskiej firmy jako
poddostawcy. Przedsiębiorca poszukuje również dystrybutorów
Fińska firma oferuje kompletne rozwiązanie dla zarządzania urządzeniami
przenośnymi, które umożliwia jednoczesne, centralne i zdalne zarządzanie
przenośnym sprzętem. Rozwiązanie to oferuje biznesowe możliwości
stworzenia dla operatorów, dostawców usług oraz integratorów systemów
usług Over-the-Air dla klientów bez kosztów inwestycyjnych. Firma
poszukuje partnerów do współpracy technicznej w dystrybucji usług.
Francuska firma, która jest ekspertem w łączeniu systemu RFID, internetu i
technologii zdalnego wykrywania, opracowała innowacyjny system oparty
na najnowaszych technologiach, mający na celu ochronę i identyfikację dzieł
sztuki. Firma chce rozszerzyć swoja działalność za granicą i poszukuje
dystrybutorów znających dobrze branżę muzealną.
Francuski producent systemów mikrofiltrujących (rotacyjne filtry bębnowe)
stosowanych przy oczyszczaniu wody poszukuje dystrybutora lub agenta z
doświadczeniem zarówno technicznym jak i handlowym w celu
poprowadzenia sprzedaży, instalacji i serwisu posprzedażowego i
konserwacji w swoim kraju.
Francuska firma z sektora MŚP z południowo-zachodniej Francji podukująca
dębowe beczki poszukuje dystrybutorów i agentów specjalizujących się w
branży win, w celu promocji artykułów firmy w innych krajach.
Francuski producent plastikowych bransoletek odstraszających komary i
saszetek pod materac przeciw roztoczom i pluskwom poszukuje
dystrybutora w Państwa kraju.
Francuska firma zlokalizowana w pobliżu Paryża, mająca świetne warunki
magazynowe, oferuje usługi logistyczne i powierzchnię magazynową. Firma
poszukuje importerów mebli, wyrobów farmaceutycznych i produktów
chemicznych.
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Nr ref.

TREŚĆ

Francja

KRAJ

20130722002

Francja

20130723001

Grecja

20130708001

Grecja

20130710001

Grecja

20130715001

Grecja

20130715001

Hiszpania

20130710001

Irlandia

20130702001

Irlandia

20130708001

Irlandia

20130711001

Irlandia

20130711002

Francuska firma z sektora MŚP specjalizująca się w projektowaniu i
dystrybucji manekinów wystawowych poszukuje wytwórcy drewnianych
ramion i dłoni, szczególnie z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej.
Wyprodukowane części muszą być przyczepione potem do torsu. Firma
poszukuje również wykonawców głów i nóg. Firma oferuje umowę o
podwykonawstwo.
Francuska firma specjalizująca się w produkcji innowacyjnych
certyfikowanych butów ochronnych poszukuje dystrybutorów odzieży
ochronnej (BHP).
Szybko rozwijająca się firma, specjalizująca się w systemach kanalizacyjnych,
grzewczych, nawadniających oraz solarnych poszukuje dystrybutorów,
agentów oraz hurtowników.
Grecka firma z 37 lat doświadczenia w projektowaniu i tworzeniu
niepowtarzalnych ręcznie wykonanych meble z litego drewna poszukuje
partnerów handlowych (hurtowników, agentów i / lub dystrybutorów), jak
również projektantów wnętrz i architektów w dziedzinie mebli domowych
lub mebli biurowych, do rozszerzenia międzynarodowej działalności.
Grecka firma, która zajmuje się od ponad 20 lat budową i importem różnych
modeli sztywnych pontonów i akcesoriów morskich, a także wynajmem,
serwisem i transportem łodzi, jest zainteresowana rozszerzeniem swojej
międzynarodowej działalności. Gama produktów firmy obejmuje sztywne
pontony od 2,40 mln ton. do 12,5 mln ton. z przeznaczeniem do użytku
codziennego, jak również profesjonalnym przeznaczeniem wojskowym i
wyścigowym, oraz jako wyposażenie statków.
Grecka firma, która zajmuje się od ponad 20 lat budową i importem różnych
modeli sztywnych pontonów i akcesoriów morskich, a także wynajmem,
serwisem i transportem łodzi, jest zainteresowana rozszerzeniem swojej
międzynarodowej działalności. Gama produktów firmy obejmuje sztywne
pontony od 2,40 mln ton. do 12,5 mln ton. z przeznaczeniem do użytku
codziennego, jak również profesjonalnym przeznaczeniem wojskowym i
wyścigowym, oraz jako wyposażenie statków.
Hiszpańska firma poszukuje dostawców lub producentów różnego rodzaju
plastikowych strzykawek. Technologie nie mogą zawierać lateksu i mają być
gotowe do użycia. Firma poszukuje producentów wyrobów z tworzyw
sztucznych w celu podpisania umowy produkcyjnej.
Irlandzki projektant stworzył i opatentował produkt, która ułatwia
zapakowanie lekkiego ubioru ochronnego w niewielką opaskę na rękę, której
można użyć się w razie potrzeby. Docelowym rynkiem dla tego produktu są
wydarzenia na otwartej przestrzeni i sportowe/rekreacyjne. Producent
poszukuje współpracy z odpowiednim producentem ubrań lub sprzętu
sportowego aby skomercjalizować tą koncepcję.
Irlandzka firma zajmująca się oceną ryzyka chce dodać systemy filtracji
powietrza do wachlarza oferowanych przez siebie produktów. Firma
poszukuje wytwórców systemów filtracji powietrza, które mogą oczyszczać
powietrze "u źródła" w zanieczyszczonym miejscu. Przy standardowych
typach systemów filtracji powietrza substancje zanieczyszczające są
oddzielone od terenu poprzez różnego rodzaju kanały i łączenia do
zewnętrznej strony ściany, gdzie jednostka filtrująca jest montowana.
Irlandzki dystrybutor pożywek dla roślin, preparatów przeciwko owadom,
mchom i chwastom oraz kontroli alg, posiadający rozwiniętą sieć dystrybucji
swoich produktów chciałby znaleźć producentów środków grzybobójczych i
chwastobójczych w celu dystrybucji ich produktów na rynku irlandzkim.
Irlandzka firma ma znaczny udział w rynku produktów ogrodniczych. Ich
produkty to m. in. Produkty do likwidacji mchu i chwastów, nawozy środki
zwalczające szkodników oraz produkty do pielęgnacji ścieżek i ogródków.
Firma poszukuje dystrybutorów dla ich zasięgu produktów.
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Nr ref.

TREŚĆ

Irlandia

KRAJ

20130715002

Izrael

20130818002

Litwa

20130809001

Niemcy

20130712001

Niemcy

20130716001

Niemcy

20130716001

Niemcy

20130722004

Niemcy

20130724003

Niemcy

20130724004

Irlandzka firma specjalizuje się w tworzeniu i produkcji szeregu kosmetyków
i produktów do kąpieli z dodatkiem wodorostów. Firma ta poszukuje
potencjalnych partnerów do dystrybucji.
Izraelska firma jest wiodącym producentem wafli, wafli w polewie, wafli
bezcukrowych, wafli przekładanych kremem w różnych smakach, rożków
lodowych i wafli polanych czekoladą. Firma produkuje szeroki zakres wafli w
różnych smakach, włączając w to produkty bez cukru. Wśród klientów firmy
można znaleźć wiodące sieci sklepów detalicznych, które sprzedają jej
wyroby pod marką własną oraz największe izraelskie firmy spożywcze.
Firma chciałaby nawiązać porozumienie produkcyjne z sieciami sklepów
detalicznych, które będą zainteresowana wprowadzeniem do sprzedaży jej
wafli pod marką własną.
Litewska firma elektryczno-inżynieryjna, działająca w branży automatyki
przemysłowej w dziedzinie chłodzenia morskiego i przemysłowego,
systemów hybrydowych z napędem elektrycznym, silnikach diesla, zużycia
paliwa i monitoringu statków, oferuje swoje produkty i rozwiązania,
podwykonawstwo i usługi w ramach B&R, wiedzę i doświadczenie, a także
poszukuje partnerów zagranicznych celem podjęcia długotrwałej
współpracy z obopólnymi korzyściami. Firma chętnie podejmie współpracę z
przedstawicielami handlowymi celem dystrybucji produktów i usług firmy.
Firma poszukuje wykonawców i producentów maszyn, sprzedających na
całym świecie kompletne ("pod klucz") systemy, które są gotowe na
outsourcing projektowania systemów elektrycznych i kontrolnych,
programowanie PLC, HMI, SCADA, montaż szaf oraz działalność na rzecz
zakładania działalności gospodarczej.
Niemiecka firma sprzedaje czekoladki organiczne z Ekwadoru i poszukuje
dystrybutorów.
Niemiecka firma z Saksonii sprzedaje linię produkcyjną do wytwarzania
mikro-połączeń do systemów hydraulicznych dla samochodów terenowych
dla producentów samochodów takich jak Daimler, Porsche, BMW, Audi i
Peugeot.Linia produkcyjna została zaprojektowana i zbudowana przez
spółkę.Firma poszukuje dostawców przemysłu motoryzacyjnego, którzy
potrzebują specjalistycznych maszyn do produkcji elementów mikro
hydraulicznych lub chcą poszerzyć swoją gamę produktów do produkcji tych
części
Niemiecka firma z Saksonii sprzedaje linię produkcyjną do wytwarzania
mikro-połączeń do systemów hydraulicznych dla samochodów terenowych
dla producentów samochodów takich jak Daimler, Porsche, BMW, Audi i
Peugeot.Linia produkcyjna została zaprojektowana i zbudowana przez
spółkę.Firma poszukuje dostawców przemysłu motoryzacyjnego, którzy
potrzebują specjalistycznych maszyn do produkcji elementów mikro
hydraulicznych lub chcą poszerzyć swoją gamę produktów do produkcji tych
części
Niemiecka firma inżynierska specjalizująca się w instalacjach szaf
sterowniczych, systemach przełączników, jak również technologii
automatyzacji i kontroli oferuje działania w zakresie podwykonawstwa i
wzajemnej produkcji.
Niemiecka firma specjalizująca się w systemach szklanych konstrukcji
poszukuje partnerów handlowych dla swoich wysokiej jakości okien
żaluzjowych w Europie. Ponadto są one zainteresowane nabyciem części
przedsiębiorstwa.
Niemiecka firma specjalizująca się w urządzeniach medycznych poszukuje
partnerów dystrybucyjnych w Europie. Koncentruje się na materiałach i
wyposażeniu dla chirurgii radiowych, leczeniu ran, kuracjach
przeciwzmarszczkowych itp..
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Nr ref.

TREŚĆ

Niemcy

KRAJ

20130725001

Niemcy

20130805001

Niemcy

20130809001

Niemcy

20130812002

Niemcy

20130819002

Niemcy

20130819003

Portugalia

20130806001

Portugalia

20130809002

Portugalia

20130812002

Rumunia

20091115003

Rumunia

20110610006

Niemiecka firma poszukuje producentów plastikowych terrariów w Europie.
Terraria powinny być produkowane w różnych kolorach z nowatorskimi
wzorami oraz powinny być dostosowane do łatwiejszego i lepszego
trzymania zwierząt egzotycznych.
Niemieckie MŚP, które specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości
wyrobów skórzanych - głównie torebki i portfele - szuka nowych partnerów
w Polsce na umowę o dystrybucji. Partnerami firmy powinny być podmioty
zajmujące się sprzedażą wyrobów skórzanych, sprzedażą detaliczną
wyrobów skórzanych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, i / lub
hurtownicy wyrobów skórzanych. MSP zapewnia partnerom materiały
marketingowe i jest w stanie utrzymać produkcję zmodyfikowanych
materiałów marketingowych na rynku docelowym.
Niemiecka firma oferuje wysokiej klasy, opatentowany produkt do
stosowania w glebie, który zatrzymuje wodę w ziemi i uwalnia ją do roślin
gdy gleba wyschnie. To zapewnia optymalne zaopatrzenie w wodę przy
jednoczesnym zmniejszeniu wymagań nawadniania. Granulki są
nietoksyczne i odporne na sól. Produkt ma zastosowanie są w parkach,
ogrodach, rolnictwie, a także w donicach. Firma poszukuje partnerów do
dystrybucji swojego produktu.
Niemiecka firma oferuje biodegradowalny granulat, który miesza się z
piaszczystym podłożu na konnych arenach jazdy i zmniejsza wymagania
nawadniania. Granulat magazynuje wodę, a więc zatrzymuje wilgoć w
podłożu, co minimalizuje powstawanie pyłu, poprawia jakość powietrza i
utrzymanie elastycznego i przyjaznego dla końskich stawów podłoża. Firma
poszukuje dystrybutorów.
Niemiecka firma specjalizująca się w dziedzinie wysokiej jakości produktów
do implantologii (implanty, przyczółki, akcesoria) w zestawie z produktami
do regeneracji tkanek (materiały zastępcze kości i błony) poszukuje
dystrybutorów międzynarodowych.
Niemiecka firma specjalizująca się w narzędziach analitycznych do pomiaru
różnych parametrów jakości produktów spożywczych, takich jak ryby
poszukuje usług pośrednictwa na rynku dla producentów żywności,
hurtowników i detalistów.
Portugalska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży ryb i owoców
morza (świeże i mrożone), chciałby uzyskać sprzęt i know-how związane z
produkcją ryb i owoców morza.
Portugalska firma specjalizująca się w rozwoju ośrodków turystycznych oraz
w sektorze nieruchomości, buduje luksusowy hotel na Maderze, w bardzo
atrakcyjnym miejscu turystycznym. Firma szuka inwestorów oraz agentów
sprzedaży.
Portugalska firma specjalizująca się w handlu częściami i akcesoriami do
samochodów, tj. układy kierownicze i zawieszenia, akumulatory, sprzęgła,
pompy, smary, lampy, alarmy, opony, poszukuje pośrednika
handlowego/dystrybutora.
Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji stojaków, półek sklepowych,
wyświetlaczy, elementów metalu i drutu etc. Firma oferuje również cięcie
laserowe metalu, spawanie, produkcję i sprzedaż systemów regałowych itp.
Firma poszukuje partnerów zagranicznych do wzajemnej produkcji (cięcie,
produkcja części stoisk) oraz oferuje swoje usługi jako podwykonawca.
Rumuńska firma, która jest jednym z najważniejszych dostawców
zautomatyzowanych linii montażowych dla przemysłu motoryzacyjnego
zainteresowana jest wzajemną produkcją z partnerami z tej samej branży.
Firma posiada 20-letnie doświadczenie w cięciu metali, projektowaniu i
montażu.
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Nr ref.

TREŚĆ

Rumunia

KRAJ

20110819016

Rumunia

20111031022

Rumunia

20120125014

Rumunia

20120125020

Rumunia

20120209049

Rumunia

20120305022

Rumunia

20120322031

Rumunia

20120618028

Rumunia

20120704024

Rumunia

20121105026

Rumunia

20121113011

Rumunia

20121123009

Rumunia

20121211039

Rumunia

20121212023

Rumuńska spółka specjalizująca się w dziedzinie energii odnawialnej
pochodzącej z biomasy powstałej na skutek spalania drewna, skrawków i
innych odpadów z drewna, poszukuje partnera, który byłby zainteresowany
sfinansowaniem projektu, jego zakupieniem lub byciem bezpośrednio
objętym wykonawstwem projektu. Firma zainteresowana jest także joint
venture.
Rumuńska firma znajdująca się w południowo-wschodnim obszarze
Rumunii, specjalizująca się w uprawianiu owoców i warzyw poszukuje
dystrybutorów i/lub agentów swoich produktów w krajach UE. Firma jest
także zainteresowana sprzedażą całego przedsiębiorstwa lub jego części.
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości tkanin
wełnianych, czesankowych i lnianych oferuje podwykonawstwo oraz
poszukuje usług handlowych i wzajemnej produkcji.
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji drewnianych zabawek i gier
edukacyjnych, mebli dla dzieci i placów zabaw poszukuje dystrybutorów
swoich produktów. Firma oferuje także podwykonawstwo i poszukuje
możliwości wzajemnej produkcji.
Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji usług i produktów
medycznych i wellness poszukuje nowych dostawców.
Rumuńska firma specjalizująca się w komercjalizacji i montażu urządzeń
źródeł energii odnawialnej (ciepła woda i fotowoltaiczne panele słoneczne,
instalacji słonecznych i wszystkich koniecznych akcesoriów) poszukuje
producentów/hurtowników tych produktów.
Rumuński producent profesjonalnych kosmetyków i suplementów diety
poszukuje firm, które są w stanie zaoferować usługi logistyczne oraz są
zainteresowane dystrybucją tego typu produktów. Firma zainteresowana
jest także wzajemną produkcją i ofertami podwykonawstwa.
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji tekstylnej, produkcji
przemysłowej, medycznej, wojskowej, cywilnej, sprzętu morskiego i
włókienniczego
poszukuje
dystrybutorów
oraz
oferuje
usługi
podwykonawcze, a także otwarta jest na wzajemną produkcję.
Rumuńska firma, producent szerokiej gamy etykiet, będący najważniejszą
fleksograficzną drukarnią w Rumunii poszukuje usług handlowych
(reprezentacja) oraz oferuje usługi produkcyjne dla zagranicznych
wykonawców.
Rumuńska firma produkująca tekstylia domowe takie jak pościel i bielizna
nocna, odzież robocza i ochronna poszukuje europejskich dystrybutorów i
oferuje usługi podwykonawstwa z zakresu produkcji wyrobów
włókienniczych.
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji artystycznej, grafice, designu,
malarstwie i produkcji kreskówek oferuje produkcję materiałów
reklamowych dla potencjalnych partnerów biznesowych z UE.
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju mebli
metalowych takich jak szafki, szafy metalowe, skrzynie na broń, sejfy i inne
tego rodzaju produkty poszukuje dystrybutorów na rynku europejskim.
Firma oferuje także swoje usługi jako podwykonawca.
Rumuński diler stolarki PCV i aluminium oferuje usługio pośrednictwa
handlowego dla europejskich dostawców (producentów) tego typu
produktów oraz oferuje możliwość inwestowania w firmę (fuzja lub
sprzedaż części przedsiębiorstwa).
Rumuńska firma budowlana, dobrze znana na rynku, poszukuje partnera do
współpracy typu joint venture do ustanowienia działalności gospodarczej w
tej dziedzinie.
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Rumunia
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20130617014

Rumunia

20130702004

Turcja

20130719001

Turcja

20130724001

Turcja

20130814002

Węgry
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Węgry

20130712001

Węgry

20130809004

Wielka
Brytania
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Wielka
Brytania

20130313025

Wielka
Brytania

20130701001

Rumuńska firma znajdująca się w mieście Cluj założona została w 2002 roku
przez młody, dynamiczny zespół, doświadczony w dziedzinie przewozu
międzynarodowego. Firma zainteresowana jest rozwijaniem swojej
działalności oraz oferuje swoje usługi w dziedzinie transportu/logistyki dla
zagranicznych partnerów.
Rumuńska firma produkcyjna oferuje swoje możliwości produkcyjne
potencjalnym partnerom poszukujących produktów tekstylnych. Ich
produkcja obejmuje cięcie, szycie, przyszywanie guzików, pakowanie oraz
działania uzupełniające (druk, etykiety etc.). Firma poszukuje
podwykonawców.
Turecka organizacja pozarządowa, która reprezentuje unię hodowców
buraków cukrowych poszukuje wytwórców do dystrybucji produktów
rolnych poprzez usługi pośrednictwa handlowego (agent, przedstawiciel i
dystrybutor) w Turcji.
Turecka firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji zewnętrznego
sprzętu fitness, mebli miejskich i sprzętu do placów zabaw oferuje
dystrybucję.
Turecka firma, która produkuje demontowalne modułowe meble, takie jak
sypialnie i jadalnie, poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów. Firma
ta produkuje meble zgodnie z wytycznymi i kolorystyką podanymi przez
klientów.
Węgierska firma z sektora MŚP, jedna z najbardziej znanych i wiodących firm
z branży produkcji etykiet na Węgrzech, poszukuje dystrybutorów
upominków (lub innych produktów, które przeznaczone są do oznakowania
etykietą) i partnerówzajmujących się oznakowaniem spersonalizowanym
(producenci, dystrybutorzy, dostawcy). Firma chce działać jako pośrednik
między użytkownikami końcowymi a twórcami logo. Firma oferuje
podwykonawstwo i jest otwarta na współpracę joint venture za granicą.
Węgierska firma badawczo-rozwojowa opracowała system płatniczy na
smartfon według EETS (Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej). Główną
zaletą systemu jest to, że nie wymaga on kosztownej infrastruktury drogowej
i zapewnia automatyczne pobieranie opłat na autostradach, w strefach
zastrzeżonych i parkingowych o ograniczonej komunikacji. Firma poszukuje
partnera do realizacji i wykorzystania powyższego systemu w ramach
umowy licencyjnej, współpracy technicznej i umowy handlowej z pomocą
techniczną.
Węgierska firma z doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji wyrobów
metalowych, metalu, części metalowych, działająca w sektorze budownictwa
przemysłowego i mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej, oferuje
swoje usługi podwykonawstwa oraz poszukuje partnerów celem
porozumienia na zasadzie joint venture.
Brytyjska firma specjalizująca się w odpadach w ramach projektów
energetycznych, chce zaoferować swoje usługi jako podwykonawca, dla firm,
które mają do czynienia z odpadami organicznymi (w tym biomasa).
Współpraca kierowana jest do partnerów z całej Europy, zainteresowanych
oceną wykonalności projektów, a także kontynuowaniem i podejmowaniem
kolejnych przedsięwzięć przy wsparciu technicznym podwykonawców.
Brytyjski producent wodoodpornych telewizorów łazienkowych poszukuje
dystrybutorów z krajów UE. Oferowane produkty, ze względu na ich wysoką
jakość i elegancką stylizację, szybko stają się rozchwytywanym towarem,
nadającym się do każdego rodzaju pomieszczeń (hotele, biura, centra
konferencyjne, jachty itp.).
Brytyjska firma, która opracowała nową metodę połowów dla wędkarzy,
poszukuje dystrybutorów. W konkurencyjnym świecie wędkowania,
opracowany przyrząd jest najnowszym i najbardziej pożądanym przez
wędkarzy.
Ta nowa metoda umożliwia wędkującym doracie do
niedostępnych dotąd stref, takich jak wraki łodzi, miejsca pod drzewami, itp.
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Wielka
Brytania

20130805002

Wielka
Brytania

20130812002

Brytyjska firma - producent wygodnego i modnego obuwia, firmowanego
marką i nazwą firmy, wykorzystujacego innowacyjną stylizację przy użyciu
australijskiego emblematu/motywu, poszukuje partnerów dystrybucyjnych,
obeznanych w lokalnym rynku (środowisko sportu, mody i obuwia).
Brytyjska firma specjalizująca się w projektowaniu, mechanice precyzyjnej
oraz produkcji szerokiej gamy wydajnych młynów (powder mills),
klasyfikatorów i cyklonów (zbiorniki cylindryczno-stożkowe), poszukuje
partnerów do wspólpracy, w celu rozszerzenia i wzmocnienia
międzynarodowej sieci sprzedaży. Od partnerów wymagane będzie
doświadczenia na rynku, niezbedne przy promowaniu nowych technologii.
Brytyjska firma oferująca specjalistyczne kursy języka angielskiego, szuka
przedstawicieli zainteresowanych promocją tych kursów dla osób
indywidualnych, firm oraz przedstawicieli różnych szczebli administracji w
swoich krajach.
Brytyjska firma oferująca szeroką gamę innowacyjnych napojów na bazie
herbaty i innych produktów, poszukuje dystrybutorów dobrze obeznanych w
rynku na poziomie regionalnym lub krajowym.
Niezależny brytyjski producent piwa, nagrodzony wieloma nagrodami za
produkcję piwa butelkowanego oraz w beczkach typu PET (Petainers innowacyjne jednorazowe beczki plastikowe) poszukuje dystrybutorów.
Brytyjski producent trzech różnych rodzajów paliw z odpadów poszukuje
agentów lub przedstawicieli handlowych dla swoich produktów w krajach
europejskich. Produkty te mogą być wykorzystane przez zakłady
produkujące biomasę, producentów cementu oraz przez obiekty, gdzie
powstają odpady energetyczne. Od partnerów wymagana będzie dobra
znajomośc lokalnego rynku.
Brytyjski producent serum do rzęs, w sposób naturalny wspomagającego ich
wzrost, a także odrastanie rzęs jak i brwi, poszukuje sprzedawców,
dystrybutorów i agentów w Europie.
Brytyjska firma specjalizująca się w usługach doradczych dla studentów z
Europy Środkowej i Wschodniej, pomocnych w wyborze i podjeciu nauki w
szkołach w Wielkiej Brytanii, poszukuje partnerów w Europie ŚrodkowoWschodniej, aby wspólnie promować swoje usługi zainteresowanym
uczniom/studentom.
Szkocki producent mrożonej pizzy, opartej na zbilansowanych składnikach
odżywczych, poszukuje dystrybutorów. Oferowany produkt jest nowością na
rynku, zalicza sie go do produktów zdrowej, świadomej żywności.
Brytyjski wytwórca kukiełek i lalek, poszukuje partnerów z branży kultury
(teatry) oraz edukacyjnej, gotowych podjąć się wspólnej produkcji,
dysponujących przestrzenią teatralną, bądź innymi obiektami nadającymi się
do celów promocyjnych. W grę wchodzi również współpraca na zasadach
joint-venture.
Brytyjska firma - autor innowacyjnego systemu, oferującego realne sklepy
tworzące wirtualne centrum handlowe, jest zainteresowana rozszerzeniem
swojego pomysłu na inne kraje, takie jak Hiszpania, Francja, Polska.
Poszukiwane są firmy lub osoby prywatne w celu odsprzedaży przestrzeniw
obrębie wirtualnego centrum handlowego detalistom w ich krajach.
Brytyjska firma produkcyjna, poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli
handlowych dla swoich produktów - okulistyczne instrumenty chirurgiczne z
tytanu.
Brytyjska
firma
autor
produktu
do
bezpiecznego
przemieszczania/przenoszenia wielu napojów, zarówno zimnych, jak i
gorących, na statkach/łodziach lub podczas biwakowania, czy karawaningu,
poszukuje partnerów w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć
finansowych i inwestycyjnych, umozliwiających działania marketingowe
oraz sprzedaż produktu w Europie i poza nią. Marka i wzór produktu są
zastrzeżone w obrebie Wielkiej Brytani i całej Europy.
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Włochy

20130708001

Włochy

20130708002

Włochy
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Włochy
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Brytyjski producent i dystrybutor artykułów metalowych, dekoracyjnych,
ręcznych narzędzi budowlanych, poszukuje przedstawicieli handlowych i
hurtowników, celem sprzedaży swoich produktów w wiodących marketach
budowlanych oraz u sprzedawców online w Europie.
Brytyjska firma z branży marketingu cyfrowego chciałaby zaoferować
możliwość przyłączenia się do swojej sieci franczyzowej oraz założenia i
prowadzenia własnej działalności marketigowej, opartej na sprawdzonych
technikach sprzedaży i marketingu. Franczyza pozwoli partnerom dostarczać
usługi dla klientów, min. takie jak: planowanie/komunikacja i audyt,
mentoring, kampanie w zakresie mediów społecznych, lead generation.
Brytyjska firma handlowa, oferująca unikalną gamę zaawansowanych
systemów oczyszczania wody i ścieków, wykorzystując technologie MBBR
(Moving Bed Biofilm Reactor) oraz MBBR-MBR (Membrane Bio- reactors),
poszukuje partnerów w krajach europejskich i krajach WNP.
Brytyjska firma - producent ekologicznych środków czyszczących,
składających się z z biodegradowalnych związków, poszukuje dystrybutorów
w UE i Turcji.
Brytyjska firma oferująca nowoczesną toaletę z funkcją oddzielania i
utylizowania (bez użycia wody) nieczystości na nawóz i kompost, poszukuje
partnerów/dystrybutorów. Rozwiązanie opracowane przez firmę może być
stosowane w różnych miejscach (obszary wiejskie, miasta) lub jako
wodooszczędna alternatywna w wielu gospodarstwach domowych.
Brytyjska firma - autor linii oprogramowań będących rozwiązaniem dla
fotografii 360° i 3D, poszukuje pośredników handlowych wcelu promocji
produktu wśród uznanych detalistów i/lub firm zajmujących sie fotografią.
Nagrodzana brytyjska firma, specjalizujaca się w nowoczesnych narzędziach
używanych w procesach niszczenia/unieszkodliwiania amunicji: Explosive
Ordnance Disposal (EOD), Breaching/Explosive Method of Entry (EMoE) and
Explosive Engineering Communities (EEC), poszukuje przedstawicieli
handlowych i dystrybutorów.
Wiodąca południowowłoska firma specjalizująca się w handlu hurtowym i
detalicznym komponentów obrabiarek i osprzętu do prac wodnych i
rurociągów gazowych, jak również wypożyczaniem sprzętu oferuje
pośrednictwo w handlu i usługi dystrybucyjne.
Włoska firma rzemieślników krawiectwa z siedzibą w Mediolanie,
dostarczająca męskie garnitury i płaszcze, kobiece ubiory i płaszcze, a na
zamówienie również odzież dla motocyklistów, poszukuje partnerów
handlowych pośredniczących w sprzedaży swoich produktów na nowe rynki
zagraniczne.
Włoska winnica leżąca na Sardynii, specjalizująca się w produkcji białych i
czerwonych win wysokiej jakości, win musujących i alkoholi, poszukuje
dystrybutora.
Włoska piekarnia specjalizuje się w produkcji typowych dla Sardynii
świeżych makaronów, ciast, ciastek i słodyczy. Firma poszukuje
dystrybutorów i usług transportowych.
Włoska firma, specjalizująca się w produkcji nieorganicznej i organicznej
oliwy z oliwek i smakowej oliwy z oliwek, poszukuje dystrybutorów,
agentów lub przedstawicieli. Firma jest liderem w produkcji typowego oleju
organicznego i oliwy z pierwszego tłoczenia a także gwarantuje
identyfikowalność i certyfikację produktu, ponieważ kontroluje wszystkie
etapy łańcucha produkcji.
Włoska firma, z siedzibą w północno-zachodniej Sardynii, specjalizuje się w
produkcji różnego rodzaju serów z mleka owczego, takich jak ser ricotta oraz
szeregu rodzajów sera twardego i miękkiego, poszukuje pośredników
(agentów, kupców, itp.).
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Włoska firma z Sycylii specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy
produktów czekoladowych. Firma poszukuje usług pośrednictwa na rynku
(dystrybutorów), w szczególności mających do czynienia z produktami
ekologicznymi i wysokiej jakości żywnością, w celu promowania swojej
produkcji za granicą.
Winiarnia która znajduje się w północnych Włoszech, w bardzo dobrze
znanym regionie Franciacorta koło Brescii, produkuje wysokiej jakości wina
bardzo cenione przez sommelier-ów i smakoszy. Winnicy chciałby otworzyć
nowe rynki zbytu za granicą, i poszukuje agentów / dystrybutorów.
Włoska firma wykwalifikowana w wyrobie sera poszukuje dystrybutorów.
Produkuje świeże i dojrzałe sery z mleka owczego ale także tradycyjne sery
twarogowe (pasta fillata - typ mozzarella) według starożytnej sztuki
sycylijskich mleczarzy.
Spółdzielnia farm znajdująca się w północnych Włoszech i produkująca
typowe włoskie produkty mleczne oraz delikatesy poszukuje agentów i
dystrybutorów za granicą.
Spółka z północnych Włoch projektuje, instaluje i obsługuje instalacje
biogazu do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej dla różnych roślin
fermentacyjnych. Firma oferuje "one-stop-shop" dla wszystkich
komercyjnych i przemysłowych potrzeb energetycznych, od efektywnego
wytwarzania energii do równie skutecznej kontroli zużycia. Instalacje
fermentacyjne produkują biogaz, który ma wysoką zawartość metanu, około
50-70%. Ten normalnie szkodliwy dla środowiska gaz, to bogate paliwo
które może służyć jednostce kogeneracyjnej wytwarzającej jednocześnie
ciepło i elektryczność. Dostawę pod klucz elektrociepłowni biogazowych
według indywidualnych projektów umożliwia korzystanie z wewnętrznych
zasobów, w tym zespołu specjalistycznego projektowania, zakładów
produkcyjnych i dedykowanego zespołu inżynierów serwisowych. Firma
zapewnia klientom korzystanie z różnych technologii, począwszy od
produkcji energii do zarządzania zużyciem energii, zapewnienie trwałych
rozwiązań energetycznych i technologii. Firma oferuje "one-stop-shop" dla
wszystkich komercyjnych i przemysłowych potrzeb energetycznych.
Oferowane rozwiązania zawierają jednoczesną produkcję ciepła i
elektryczności (CHP), wykorzystanie biogazu, technologie pompy ciepła,
efektywne oświetlenie, sterowanie, pomiary i dane a także rozwiązania dla
energii z odpadów. Firma poszukuje usług pośredników handlowych do
wszystkich firm w Europie potrzebujących usług w sektorze energetycznym.
Jest również otwarty na wspólne przedsięwzięcia.
Firma specjalizuje się w przetwarzaniu i transformacji pianek
poliuretanowych i produkuje meble miękkie dla dzieci (0-6 lat). Jest w stanie
dostarczyć seryjne i niestandardowe artykuły tworzące place zabaw na
takich przestrzeniach jak szkoły, przedszkola, osiedla, miejsca na lotniskach i
w centrum handlowym. Firma poszukuje agentów, dystrybutorów lub innych
firm już działających w tych sektorach, w celu rozszerzenia sieci dystrybucji
za granicą.
Włoska firma specjalizuje się w produkcji bezglutenowych lodów, lodów z
suplementami (z stewii, przeciwutleniacze, omega 3, omega 6 i innych
cząsteczek o aktywności biologicznej) i tradycyjnej wysokiej jakości włoskich
lodów
poszukuje
agentów,
przedstawicieli
i
dystrybutorów
zainteresowanych sprzedażą jej produktów wysokiej jakości. Obecnie
produkty firmy sprzedawane są do sklepów, restauracji, szpitali, lodziarni,
barów, hoteli, a firma chce powiększyć swoją sieć dystrybucji za granicą.
Firma produkuje wysokiej jakości lody od ponad 30 lat, dzięki zastosowaniu
świeżych i oryginalnych składników, wybranych i przetwarzanych bardzo
ostrożnie, aby zapewnić konsumentowi wysoką jakość i tradycyjny produkt.
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Wiodąca włoska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn i
kompletnych instalacji dla przemysłu rolno-spożywczego i przetwórstwa do
pakowania produktów spożywczych, takich jak: warzywa z olejem, w solance
lub marynatach octowych, kremy, pasztety, sos pesto Genovese, sosy,
majonezy, pomidory i pulpa pomidorowa, ketchup, pomidory bez skóry,
ryby, trufle, miód, dżemy, marmolady, kremy czekoladowe, musztarda,
owoce w syropie, jogurt, i wiele produktów spożywczych. Dokładniej jej
asortyment obejmuje: komorowe / tłokowe wypełniacze, liniowe / obracane
wypełniacze płynem, liniowe automatyczne zamykanie, wypełniacze
wibracyjne, pasteryzatory, stoły do napełniania, powietrzne / parowe
dmuchawy, zbiorniki przygotowawcze, automatyczne linie myjące,
wykrywacze metali, czujniki próżni. Firma jest również producentem
systemów do obróbki cieplnej napojów (wino, szampan, soki owocowe i
napoje bezalkoholowe, piwo, itp.), w butelkach szklanych, plastikowych
pojemnikach, puszkach jak również specjalnych maszyn do przygotowania
produktu (zbiorniki do mieszania i gotowania, jednostki do przygotowania
solanki, systemy dozowania do aromatów) przygotowanych na potrzeby
klienta. Firma produkuje także taśmy przenośnikowe, windy i innych
urządzeń niezbędne do automatyzacji linii produkcyjnych. Firma poszukuje
agentów, dystrybutorów i przedstawicieli, aby powiększyć swoją sieć
dystrybucji za granicą i oferuje się jako podwykonawca dla firm
zagranicznych. Włoska firma ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w
branży i produkuje tylko i wyłącznie wysokiej jakości maszyny o dużej
niezawodności i trwałości.
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