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KRAJ
Armenia

Nr ref.
BOAM20131118003

Armenia

BOAM20131213004

Armenia

BOAM20131216001

Armenia

BOAM20131216006

Austria

BOAT20131023002

Austria

TOAT20131128001

TREŚĆ
Armeńska firma produkująca naturalne soki owocowe oraz
owoce w puszkach poszukuje usług przedstawicielstwa
handlowego.
Armeńska firma produkująca i sprzedająca 35 rodzajów
suszonych owoców i warzyw poszukuje usług pośrednictwa
handlowego (agentów, przedstawicieli handlowych) oraz
możliwości zawiązania spółki joint venture.
Armeńska firma produkująca i sprzedająca materiały
dociepleniowe i dźwiękochłonne z włókna bazaltowego
poszukuje usług pośrednictwa handlowego (dystrybutorów,
przedstawicieli handlowych) oraz możliwości zawiązania spółki
joint venture.
Armeńska firma specjalizuje się w produkcji eko-zabawek na
energię słoneczną. Zabawki to m.in. samoloty oraz silniki
wiatrowe, produkowane z drewna, działające na światło
słoneczne lub elektryczne. Mogą służyć jako pamiątki, gadżety
reklamowe oraz zabawki dla dzieci. Firma poszukuje
dystrybutorów, agentów oraz przedstawicieli handlowych.
Austriacka firma z branży IT oferuje rozwiązanie dla produktów
sprzedawanych pod marką dystrybutora dla portali
porównujących taryfy w branży telekomunikacji oraz poszukuje
dystrybutorów na terenie całej UE, poza Austrią i Niemcami.
Austriacka firma opracowała urządzenie mobilne do
załadowywania drewnianych belek na palety z podniesionymi
bokami. Dzięki temu rozwiązaniu drewniane belki mogą być
załadowane automatycznie na palety handlowe. Konstrukcja
ma postać kontenera. Opatentowane urządzenie można
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KRAJ

Nr ref.

Belgia

BOBE20131028004

Belgia

BOBE20131113001

Belgia

BOBE20131126001

Belgia

BOBE20131202001

Belgia

BOBE20131202002

Chorwacja

BOHR20131008001

Czarnogóra

20101209010 BO

Czarnogóra

BOME20130702001

Czechy

20130201018

Czechy

BOCZ20131127002

Hiszpania

BOES20131126005

TREŚĆ
rozszerzyć do użycia poprzez załadunek w worki i kartonowe
pudła. Firma poszukuje partnerów do dalszego rozwoju,
wprowadzenia na rynek i podpisanie umowy handlowej ze
wsparciem technicznym. Możliwy jest zakup licencji lub całego
patentu.
Belgijska firma zajmująca się produkcją wysokiej jakości
majonezu, sosów i sosów winegret z naturalnych składników i
bez dodatków chemicznych poszukuje dystrybutorów.
Firma belgijska chce wypuścić na światowe rynki swoje lody
słodzone stewią. Firma poszukuje międzynarodowych
partnerów (agenci, dystrybutorzy) do komercjalizacji swojego
produktu.
Belgijska firma specjalizująca się w produktach bezpieczeństwa
dla pacjentów w szpitalach i centrach rehabilitacji (produkty
utrzymujące w tej samej pozycji, podtrzymujące i ułatwiające
chodzenie) poszukuje dystrybutorów. Firma wytworzyła serię
profilaktycznych produktów, które stanowią część różnych
dyskretnych i niezwykle skutecznych form pomocy.
Belgijska firma specjalizująca się w produkcji kosmetyków z na
bazie aktywnych składników morskich i roślinnych do
pielęgnacji twarzy i skóry produkuje kremy na dzień i noc,
serum oraz maseczki. Firma poszukuje dystrybutorów.
Belgijska firma specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu
"zielonych dachów" zajmuje się rozwojem innowacyjnej
technologii "inteligentny zielony dach", która może zostać
rozszerzona o dodatkowe usługi, takie jak "upgrade" oraz
konserwacja. Firma poszukuje dystrybutorów.
Chorwacka firma informatyczna, specjalizująca się w
projektowaniu i wdrażaniu systemów procesów biznesowych i
informacyjnych, poszukuje dystrybutorów/ przedstawicieli oraz
partnerów do joint venture i oferuje podwykonawstwo.
Firma czarnogórska specjalizująca się w produkcji zdrowej
żywności ze środków konwencjonalnych i ekologicznych
poszukuje partnerów do pośrednictwa na rynku jak również dla
spółki joint venture.
Dostawca Internetu z Czarnogóry poszukuje partnerów w celu
wspólnego opracowania zaawansowanej sieci bezprzewodowej
na Bałkanach. Firma poszukuje partnera do ustanowienia
spółki joint venture do dystrybucji Wireless Hot Spots na
obszarach miejskich i wiejskich.
Czeska firma specjalizująca się w produkcji bezglutenowych,
sterylizowanych, gotowych posiłków poszukuje dystrybutorów.
Czeski producent odzieży dla osób na wózkach poszukuje
dystrybutorów i oferuje podwykonawstwo
Hiszpańska firma, specjalizująca się w imporcie i dystrybucji
szerokiej gamy produktów kosmetycznych wykonanych w
100% z naturalnego oleju arganowego, poszukuje usług
pośrednictwa.
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KRAJ
Hiszpania

Nr ref.
BOES20131126006

Hiszpania

BOES20131126011

Hiszpania

BOES20131226001

Irlandia

BOIE20130926001

Irlandia

BOIE20131120001

Japonia

BOJP20140114001

Litwa

20121211034 BO

Litwa

20130114003 BO

Litwa

BRLT20131106001

Litwa

TRLT20131205001

TREŚĆ
Hiszpański producent specjalizujący się w handlu farbami do
izolacji budynków przemysłowych od słońca i temperatury,
poszukuje pośrednika handlowego (dystrybutor/importer).
Firma oferuje również usługi czyszczenia, dezynfekcji i
renowacji sufitów.
Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji zagęszczonego
moszczu winnego i soku z winogron, poszukuje dystrybutorów
do sprzedaży swoich produktów.
Hiszpańska firma specjalizująca się w potwierdzonych
naukowo, naturalnych suplementach diety oraz odżywkach
poszukuje dystrybutorów lub agentów w tym obszarze.
Irlandzki producent i dystrybutor lekkich, przyjaznych dla
środowiska i możliwych do przetworzenia palet
polistyrenowych z zintegrowanym chipem technologii
identyfikacji radiowej (RFID), poszukuje dystrybutorów dla
swoich produktów.
Irlandzki twórca czujników poziomu płynów (zdalne czujniki).
Czujniki te mogą być zastosowane w wielu aplikacjach zarówno
do domowych jak i przemysłowych zbiorników i magazynów
przemysłowych/ środowiskowych. Firma chciałaby nawiązać
współpracę z partnerami dystrybucyjnymi.
Japońska firma produkująca urządzenia pakujące dla falistego
papieru poszukuje agentów lub dystrybutorów w Finlandii,
Niemczech, Węgrzech, Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Litewska firma, specjalizująca się w formowaniu poprzez
rozdmuchiwanie w formie wklęsłej oraz produkcji plastikowych
wielowarstwowych butelek i pojemników, jest zainteresowana
współpracą joint venture do celów produkcji trójwarstwowych,
20-60 litrowych plastikowych pojemników dla przemysłu
chemicznego. Firma oferuje wieloletnie doświadczenie i nowy
rynek zbytu dla powyższych pojemników.
Litewska firma z doświadczeniem, specjalizująca się we
wznoszeniu domów przy użyciu izolacyjnych paneli
strukturalnych (SIP) i szkieletów, poszukuje pośredników
handlowych i oferuje podwykonawstwo w budownictwie
domowym. Firma posiada własną infrastrukturę produkcyjną i
oferuje wysokiej jakości izolacyjne panele strukturalne oraz
usługi budowlane.
Litewska firma, specjalizująca się w hodowli i produkcji drobiu,
poszukuje nowych produktów, sprzętu oraz narzędzi
weterynaryjnych wykorzystywanych przy hodowli drobiu,
celem dystrybucji na terenie Litwy. Firma oczekuje usług
pośrednictwa handlowego (agentów, przedstawicieli,
dystrybutorów) oraz poszukuje dostawców i partnerów, którzy
pracują z wyrobami drobiowymi.
Litewska firma z sektora MŚP tworzy nowy produkt i poszukuje
płynu do odladzania nowej generacji do celów utrzymania
pasów ruchu na lotniskach w czasie zimy. Firma poszukuje
umowy licencyjnej lub joint venture.
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KRAJ
Łotwa

Nr ref.
BOLV20131114003

Łotwa

BOLV20131125003

Łotwa

BOLV20131126001

Łotwa

BOLV20131126005

Łotwa

BOLV20131129009

Mołdawia

BRMD20131219001

Mołdawia

BRMD20131219001

Portugalia

BOPT20131204001

Portugalia

BOPT20131223001

Portugalia

BOPT20131229003

Portugalia

BRPT20131018001

Rumunia

20100121030 BR

Rumunia

20121211042 BO

TREŚĆ
Łotewska firma oferująca stronę internetową z narzędziem do
projektowania online koszulek dla kobiet i mężczyzn, poszukuje
dystrybutorów.
Łotewska firma produkująca nawóz do gleby poszukuje
dystrybutorów.
Łotewska agencja świadcząca usługi translatorskie w różnych
kombinacjach językowych oferuje współpracę partnerom
branżowym jako podwykonawca.
Największa królikarnia na Łotwie oferuje do dystrybucji mięso
królicze i ekologicznie czysty biohumus.
Łotewska firma produkująca jednorazowe pojemniki na psie
odchody (bio pudełka) poszukuje producentów wyrobów z
masy papierowej z recyklingu do wzajemnej produkcji. Firma
poszukuje również pośredników handlowych i dystrybutorów.
Mołdawska firma specjalizująca się w produkcji
specjalistycznego sprzętu używanego do obróbki
elektrochemicznej łopat turbin oraz produkcji łopat silnikowych
dla przemysłu lotniczego poszukuje pośredników handlowych.
Firma jest również zainteresowana wzajemną produkcją z
zakresu mechaniki precyzyjnej oraz energoelektroniki.
Mołdawska firma specjalizująca się w produkcji
specjalistycznego sprzętu używanego do obróbki
elektrochemicznej łopat turbin oraz produkcji łopat silnikowych
dla przemysłu lotniczego poszukuje pośredników handlowych.
Firma jest również zainteresowana wzajemną produkcją z
zakresu mechaniki precyzyjnej oraz energoelektroniki.
Portugalski przedsiębiorca produkuje i sprzedaje urządzenia do
kontroli energii elektrycznej, które pomagają w redukcji
rachunków nawet do 30% (dla przemysłu jak i indywidualnych
klientów). Przedsiębiorca poszukuje pośredników handlowych.
Portugalski producent wysokiej jakości rzadkiego rodzaju
miodu, dostępnego tylko w regionie Azorów, poszukuje
pośredników handlowych (agent, przedstawiciel, dystrybutor).
Portugalski producent wysokiej jakości tuńczyka w puszkach
poszukuje pośredników handlowych (agent, przedstawiciel,
dystrybutor).
Portugalski dostawca materiałów komputerowych i biurowych
(tonery, kartridże, papier, papier do drukarki, itp.) oferuje
swoje pośrednictwo. Spółka chce sprzedać część udziałów.
Rumuńska firma specjalizująca się w sprzedaży hurtowej
narzędzi do maszyn oferuje swoje usługi jako
agent/dystrybutor/przedstawiciel dla zagranicznych partnerów
zainteresowanych wejściem na rynek rumuński. Firma jest
również zainteresowana joint venture.
Rumuńska firma działająca w dziedzinie przetwarzania danych,
hostingu oraz podobnych działaniach jak również w
grawerowaniu komputerowym, laserowym i mechanicznym,
cylindrycznym oraz różnorakim cięciu, grawerowaniu na
materiałach promocyjnych itd. poszukuje partnerów
zagranicznych do działań podwykonawczych.
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KRAJ
Rumunia

Nr ref.
20130313002 BR

Rumunia

BORO20131210003

Serbia

20130331001 BO

Serbia

BORS20131105001

Serbia

20120603005 BO

Serbia

20120603007 BO

Serbia

20120609009 BO

Serbia

20130108009 BO

Słowacja

TOSK20131211001

Turcja

20130208011 BO

Turcja

BOTR20131031002

Turcja

BOTR20131108001

Turcja

BOTR20131126001

TREŚĆ
Firma z Rumunii z doświadczeniem w dziedzinie automatyki
przemysłowej i mieszkaniowej oferuje usługi pośrednictwa
handlowego (jako agent, przedstawiciel, dystrybutor)
wzajemną produkcję oraz usługi podwykonawstwa i/lub
outsourcingu.
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji pasz dla
zwierząt zainteresowany jest znalezieniem nowych możliwości
biznesowych: agentów/dystrybutorów dla swoich produktów w
krajach UE.
Serbski producent publikacji edukacyjnych i rozrywkowych dla
dzieci (komiksów) szuka dystrybutorów i agentów.
SPA w południowej Serbii oferuje usługi medyczne i turystykę
medyczną, outsourcing terapii zdrowotnych firmom z sektora
medycznego. Spa poszukuje reprezentantów, tour operatorów
z turystyki medycznej.
Średnia firma serbska produkująca odlewy i stopy metali szuka
dystrybutorów.
Średniej wielkości firma z Serbii, produkująca maszyny i
narzędzia do obróbki metalu szuka dystrybutorów.
Serbska firma specjalizująca się w produkcji maszyn do
hydrauliki siłowej i rolniczych szuka dystrybutorów oraz firm,
które chciałby zlecić produkcję.
Mała firma z Serbii specjalizująca się ręcznym tkaniu
adamaszku i produkcji gotowych produktów szuka
pośredników.
Słowacka firma z branży high-tech, działająca w dziedzinie
biotechnologii i nanotechnologii, skoncentrowana na pracach
badawczo- rozwojowych w zakresie czujników (sensory i
biosensory), opracowała wieloparametrowy system
pomiarowy, który może być szeroko stosowany w przemyśle
spożywczym i biotechnologii. Firma poszukuje partnerów do
dalszych prac badawczych oraz udostepnienia istniejącego
know-how w ramach umowy licencyjnej.
Turecka firma produkcyjna oferuje swoje możliwości
produkcyjne potencjalnym partnerom poszukujących
organicznych tekstylnych produktów dziecięcych. Ich
możliwości produkcyjne i zasięg produktów obejmują śpioszki
bez rękawów, śpioszki z długimi i krótkimi rękawami,
kombinezony, kocyki, czapeczki i rękawiczki. Firma poszukuje
kontrahentów.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji odzieży
ognioodpornej oraz produktów dla górnictwa poszukuje
dystrybutorów w krajach Europy. Firma wytwarza swoje
produkty zgodnie ze standardami UE.
Turecka firma specjalizująca się w wytwarzaniu produktów
wykorzystujących sprężone powietrze poszukuje
dystrybutorów w krajach Europy.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji farb dla przemysłu
morskiego, przemysłowego i jachtów poszukuje partnerów,
którzy chcieliby dystrybuować podobne produkty.
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KRAJ
Turcja

Nr ref.
BOTR20131129002

Turcja

BOTR20131129003

Turcja

BOTR20131205001

Turcja

BOTR20131212001

Turcja

BRTR20131024001

Węgry

11 HU 50S5 3M1V

Węgry

20120710043 BO

Węgry

BOHU20131029001

Węgry

TOHU20130717001

Węgry

TOHU20131213001

TREŚĆ
Turecka firma wytwarzająca produkty funkcjonalne oraz
dermokosmetyki poszukuje dystrybutorów.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji smaków,
zapachów oraz surowców aromatycznych poszukuje partnerów
zainteresowanych dystrybucją jej produktów.
Turecka firma produkująca wyroby pończosznicze oraz
bezszwową bieliznę poszukuje dystrybutorów. Firma produkuje
skarpety dla kobiet, mężczyzn i dzieci oraz bieliznę bezszwową
dla kobiet i mężczyzn.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji systemów
chłodniczych (przemysłowych, monoblock, split, chłodziarki)
poszukuje dystrybutorów i hurtowników w krajach Europy,
Rosji i Stanach Zjednoczonych.
Turecka firma specjalizująca się w dystrybucji sprzętu AGD dla
jachtów i łodzi żaglowych oferuje usługi pośrednictwa
handlowego europejskim producentom.
Węgierska firma opracowała nowy proces modyfikacji drewna.
Obróbka ta jest mało kosztowna i przyjazna środowisku
ponieważ nie wymaga użycia substancji chemicznych.
Technologia ta jest idealna dla przemysłu meblowego i obróbki
drewna, jako że sprawia, że wyroby drewniane są odporne na
występowanie grzyba i insektów. Firma poszukuje partnerów
przemysłowych, którzy są zainteresowani umową licencyjną.
Węgierska firma, specjalizująca się w sprzedaży suszonych
warzyw, przypraw, ziół, leśnych grzybów, owoców oraz ziół
leczniczych, poszukuje partnerów z obszaru Europy do celów
dystrybucji swoich produktów. Firma oczekuje usług
pośrednictwa handlowego.
Węgierska firma, lider w szydełkowaniu płaskim na terenie
południowo-wschodnich Węgier, oferuje swoje wolne moce
produkcyjne. Firma jest zainteresowana podpisaniem umów
produkcyjnych z zagranicznymi partnerami.
Węgierska firma opracowała kolektor powietrzny połączony z
systemem kolektorów słonecznych wyposażonych w tuby
ewakuacyjne, aby zwiększyć wytwarzanie ciepła podczas
sezonu grzewczego. Jego główną zaletą jest to, że jest w stanie
wyprodukować ciepło ze światła rozproszonego. Załączony
kolektor słoneczny jest wyposażony w tuby ewakuacyjne i w
rezultacie jest w stanie przechowywać ciepło ponad
wyznaczony okres czasu. Firma poszukuje partnera, który
będzie świadczył usługi polegające na dalszym ulepszaniu
technologii lub na rzecz instalacji firmy.
Węgierska firma opracowała automatyczną maszynę
wielkoskalową do smażenia ciasta i placka węgierskiego.
Maszyna może wyprodukować od 50 do 60 usmażonych
placków na godzinę. Maszyna jest całkowicie zamknięta, nie
chlapie, nie nagrzewa pomieszczenia, nie wyzwala zapachu
smażonego oleju. Firma poszukuje partnerów z branży
maszynowej do umowy licencyjnej, do umowy joint venture
lub do umowy handlowej ze wsparciem technicznym.
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KRAJ
Wielka
Brytania

Nr ref.
BOUK20130823004

Wielka
Brytania

BOUK20130918005

Wielka
Brytania

BOUK20131127002

Wielka
Brytania

BOUK20131205001

Wielka
Brytania

BOUK20131210004

Wielka
Brytania

BOUK20131211004

Wielka
Brytania

BOUK20131220003

Wielka
Brytania

BOUK20140120001

TREŚĆ
Brytyjski dystrybutor wytrzymałych, ekologicznych farb,
poszukuje dystrybutorów w Europie i innych krajach, a także
partnerów joint venture w Chinach, Europie Wschodniej i Rosji.
Firma dostarcza najlepsze ze znanych, pod względem
odporności, farb, przeznaczonych do pomieszczeń o
największym natężeniu ruchu, takich jak: szpitale, szkoły,
centra handlowe.
Brytyjska firma z siedzibą w Walii, poszukuje dystrybutorów dla
swojego zaawansowanego produktu – myjki do czyszczenia
różnych powierzchni, wykonanej z nietoksycznych materiałów
(oryginalna nazwa produktu: „cleaning putty”). Myjka jest
bardzo plastyczna i giętka, można ją dowolnie uformować,
dzięki czemu może wyczyści trudno dostępne powierzchnie, a
także służyć do czyszczenia dłoni.
Brytyjska firma rodzinna, specjalizująca się w produkcji
tradycyjnej kaszanki („Yorkshire Black Pudding”), poszukuje
dystrybutorów/przedstawicieli handlowych w Niemczech,
Polsce i Hiszpanii. Kaszanka jest produkowana w różnych
smakach (zgodnie z zamówieniem), okres przydatności do
spożycia produktu to 14 dni.
Brytyjska firma oferująca zaawansowany produkt,
wykorzystywany w kryminalistyce i medycynie sądowej,
poszukuje dystrybutorów w krajach UE (za wyjątkiem Francji i
krajów Beneluksu). Produkt firmy to proszek do ujawniania
śladów linii papilarnych. Potencjalni partnerzy będą zatrudniani
na podstawie umowy dystrybucji.
Wiodący brytyjski producent gotowych rozwiązań do kabin
prysznicowych, poszukuje partnerów (markety budowlane,
firmy zajmujące się projektowaniem i architekturą łazienek),
gotowych podjąć współpracę na zasadzie umowy
dystrybucyjnej. Produkty firmy to min.: elementy szklane
(szklane ścianki i panele), zawiasy, uchwyty, ekrany
zasłaniające, systemy uszczelniające, brodziki.
Brytyjska firma jest autorem łatwej do wdrożenia i szybkiej do
rozlokowania bariery przeciwpowodziowej. System oferowany
przez firmę może być wykorzystany przez sieci kolejowe, aby
utrzymać tory otwarte dłużej; może także stanowić
zabezpieczenie dla ludności, służb ratowniczych i
nieruchomości różnego typu przed tzw. nagłą powodzią. Firma
poszukuje partnerów, którzy zajęliby się dystrybucją systemu
do firm z sektora kolejnictwa.
Brytyjskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji i
sprzedaży wysokiej jakości wódki, dżinu i piwa tradycyjnego
(„craft beer”), poszukuje dystrybutorów w całej Europie.
Szkocki producent wysokiej jakości energooszczędnych
barier/kurtyn powietrznych, tak zaprojektowanych, by uzyskać
do 90% uszczelnienia otwartych drzwi, poszukuje
dystrybutorów, w celu wprowadzenia produktu na rynki
europejskie.
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TREŚĆ
Brytyjska firma z branży e-commerce, wprowadzająca na rynek
unikalną gamę odzieży dziecięcej dla grupy wiekowej 3-10 lat,
poszukuje partnerów gotowych podjąć się produkcji odzieży
dziewczęcej z dzianiny i dżerseju, będącej uzupełnieniem
równolegle realizowanej linii wysokiej jakości akcesoriów z
filcu. Od partnerów wymagane będzie doświadczenie w
dostarczaniu produktów odzieżowych na rynek
międzynarodowy. Nowe i rozwijające się firmy są mile
widziane.
Młoda szkocka firma, poszukuje partnera produkcyjnego z UE,
gotowego dostarczać następujący produkt bazowy:
fosfopeptyd kazeiny (CPP) GRAS – klasyfikowany wg
Farmakopei.
Brytyjska firma specjalizująca się w robionych na zamówienie
akwariach i gablotach poszukuje partnera, który może stworzyć
system, działający wyłącznie w oparciu o zasoby naturalne,
wykorzystując panele słoneczne i / lub generator
hydroelektryczny.
Włoska firma z bogatym doświadczeniem w budowie i
projektowaniu systemów hydraulicznych, sanitarnych,
grzewczych i klimatyzacyjnych w małych i dużych budynkach
szuka partnerów joint venture w całej Europie.
Jest to dynamicznie rozwijająca się firma chroniąca środowisko
i zawsze oferująca alternatywy poprzez wykorzystanie nowego
sprzętu, który pozwoli Ci zaoszczędzić jak najwięcej przy
jednoczesnym poszanowaniu środowiska, które nas otacza.
Poszukuje firm, które chcą korzystać z usług
wykwalifikowanych instalatorów na rynku hydraulicznym i
odnawialnej energii w celu rozwoju nowego podmiotu i
nowych aktywów.
Włoska firma produkująca oraz dostarczająca plastikowe i
tekturowe pojemniki do zbiórki odpadów szpitalnych i
segregacji odpadów szuka partnerów (agentów,
przedstawicieli, dystrybutorów), zainteresowanych ich
produktami dla dysponentów odpadów medycznych w
szpitalach, domach opieki itp. w całej Europie.
Firma jest zainteresowana usługami dystrybucji i sprzedaży
swoich produktów, podwykonawstwem i umowami joint
venture w celu udziału w przetargach publicznych.
Wszystkie pojemniki z włoskiej firmy są zatwierdzane przez
organy krajowe i międzynarodowe, aby umożliwić ludziom
bezpieczną pracę, poza tym pojemniki są lżejsze niż
standardowe zapewniając znaczne oszczędności.
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Włoska firma rozwija interaktywne rozwiązania 3D, które
rozszerzają możliwości wykorzystania kamer 3D i czujników.
Rozwiązania te umożliwiają interakcję między człowiekiem a
wyświetlaczem, umożliwiając ludziom wydawanie poleceń
aplikacji w trybie całkowicie bezdotykowym. Dwa gotowe
rozwiązania dostępne na rynku. Pierwszym z nich jest aplikacja,
która rozpoznaje publiczność stojącą przed wyświetlaczem i
dostarcza ukierunkowane wiadomości komercyjne. Publiczność
może wchodzić w interakcje z aplikacją za pomocą gestów i
ruchów ciała, umożliwiając kontrolę nad zdjęciami, animacjami
i efektami. Jest to nowy i zabawny sposób na promocję marki
aby przyciągnąć odwiedzających i klientów do wewnątrz
sklepów, butików itp.
Drugim rozwiązaniem jest narzędzie które pozwoli prowadzić
pokaz slajdów za pomocą ruchów rąk. Działa za pomocą
czujnika Kinect podłączonego do komputera, na którym jest
zainstalowana aplikacja. Rozpoznaje konkretne gesty
prezentera i pozwala przełożyć je na polecenia.
Nowe rozwiązanie jest w fazie rozwoju i będzie skierowane do
handlu detalicznego w celu zwiększenia chęci zakupów
wewnątrz tradycyjnych sklepów.
Firma poszukuje dystrybutorów w celu wejścia na nowe rynki.
Włoska firma specjalizująca się w logistyce, magazynowaniu,
dystrybucji i dostawie produktów wydawniczych (pakowanie,
wysyłka, zwroty), chce rozszerzyć swoją działalność i oferuje
transport oraz usługi logistyczne dla wszystkich rodzajów
produktów. W tej chwili firma nie jest wyposażona w
urządzenia do przechowywania i dystrybucji produktów
spożywczych łatwo psujących się. Niemniej jednak, biorąc pod
uwagę dużą pojemność swoich magazynów i flotę pojazdów,
jeśli znajdzie partnera do prowadzenia długoterminowej
współpracy gospodarczej, to dostosuje się zgodnie z ich
potrzebami. Firma powstała w 1986 roku i jest zaangażowana
w dystrybucję prowadzoną w swoich dwóch własnych
zakładach zlokalizowanych w Nepi i Civitavecchia.
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