Oferty międzynarodowej współpracy biznesowej (wybrane)
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Armenia

BOAM20131108009

Armeńska firma produkuje około 10 rodzajów suszonych owoców. Firma
poszukuje usług pośrednictwa na rynku i partnerów do joint venture.

Armenia

BOAM20131108011

Armenia

BOAM20131114002

Armenia

BOAM20131213002

Armenia

BOAM20131213007

Armenia

BOAM20131216003

Armenia

BOAM20140121001

Austria

BOAT20140108001

Armeńska firma produkuje, importuje i sprzedaje ubrania i narzędzia do
pszczelarstwa. Firma importuje także lekarstwa dla pszczelarstwa. Firma ta
poszukuje pośredników handlowych (agenci, przedstawiciele, dystrybutorzy),
franszyzy i joint venture.
Armeńska firma wytworzyła dźwiękoszczelny i odporny termicznie materiał
budowlany z lokalnych nieprzetworzonych materiałów. Technologia jest
możliwa do szerokiego zastosowania dla sfery budowy budynków i struktur.
Firma poszukuje firm budowlanych i przemysłowych, a także dystrybutorów,
agentów i przedstawicieli do porozumień dystrybucyjnych i produkcyjnych.
Armeńska firma produkuje różne rodzaje sera. Firma ta poszukuje usług
pośrednictwa na rynku (dystrybutorów, przedstawicieli i agentów).
Armeńska firma jest zaangażowana w wytwarzanie różnych produktów z
naturalnych kamieni (trawertyn, bazalt, granit i marmur). Firma ta poszukuje
agentów, przedstawicieli i/lub dystrybutorów zaangażowanych w czynności
związane z naturalnymi kamieniami, ponieważ chce znaleźć nowe
zagraniczne rynki zbytu.
Armeńska firma produkuje ule pszczele z plastikowej pianki. Firma poszukuje
usług pośrednictwa na rynku, takich jak dystrybutorzy i przedstawiciele.
Armeńska firma specjalizuje się w produkcji elitarnych wytrawnych,
półwytrawnych i półsłodkich czerwonych win. Firma ta poszukuje usług
pośrednictwa na rynku.
Austriacka firma, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży piedestałów
(dysków nastawnych) dla podłoży tarasowych, poszukuje partnerów
zajmujących się sprzedażą detaliczną na terenie Europy i USA.

Austria

TOAT20140128001

Austriacka firma z sektora MŚP opracowała system odzyskiwania znacznej
ilości energii w systemach chłodzących i/lub grzewczych opartych na
kompresorze. Ten innowacyjny system może być wdrożony w istniejące
systemy. Oczekiwany wzrost całkowitej stopy wydajności wynosi do 35%.
Firma poszukuje partnerów celem dalszego rozwoju i dystrybucji tej
technologii.
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Belgia

BOBE20140124002

Belgijska firma specjalizująca się w usługach usprawniania wyników
sprzedażowych poszukuje przedstawicieli swoich zarejestrowanych
produktów i usług. Firma ta jest także zainteresowana zawiązaniem spółki
joint venture i przejęciem.
Belgijska firma specjalizująca się w produkcji innowacyjnego, stabilnego
dwutlenku chloru poszukuje dystrybutorów dla swojego produktu.

Belgia

BOBE20140124004

Chorwacja

BRHR20131211001

Chorwacka firma specjalizująca się we franszyzowej sprzedaży produktów
piekarskich chce rozszerzyć swoją ofertę i poszukuje nowych dostawców
półproduktów piekarniczych.

Chorwacja

TOHR20131220001

Chorwacja

TOHR20140124001

Czarnogóra

BOME20140114002

Hiszpania

BOES20131014002

Hiszpania

BOES20131216001

Hiszpania

BOES20131223002

Hiszpania

BOES20140121002

Hiszpania

BOES20140128003

Chorwacka firma specjalizująca się w efektywności energetycznej oferuje
innowacyjny system do zdalnego sterowania, nadzoru i oszczędzania energii
oświetlenia publicznego. Główną zaletą systemu jest możliwość jego
stosowania w istniejących urządzeniach oświetleniowych. Firma poszukuje
partnerów do joint venture i oferuje współpracę handlową ze wsparciem
technicznym.
Mała firma chorwacka silnie związana z Finlandią opracowała prototyp
programowalnego kontrolera logicznego (PLC) opartego na Internecie, który
umożliwia użytkownikom komunikację, monitorowanie i interakcję z ich
urządzeniami domowymi poprzez telefony komórkowe lub przeglądarki
internetowe. Urządzenie może być łatwo włączone w istniejące sieci
domowe. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych współpracą joint
venture lub umową akwizycji.
Firma z Czarnogóry z ponad 40 letnim doświadczeniem w organizowaniu
targów/wystaw, różnego rodzaju imprez, imprez firmowych, w tym
konferencji, szkoleń i wydarzeń specjalnych w Czarnogórze oferuje usługi
podwykonawstwa.
Hiszpańska firma zajmująca się metaloplastyką poszukuje dystrybutorów i
agentów do sprzedaży swoich produktów.
Hiszpańska firma zajmująca się rękodzielnictwem (turban, szlafrok dla kobiet
i mężczyzn) poszukuje agentów.
Hiszpańska firma opracowała kompleksowe narzędzie służące do wdrażania i
monitorowania leczenia wzroku oraz system zarządzania ośrodkami
specjalizujących się w optyce i optometrii. Firma poszukuje dystrybutorów
swojego narzędzia.
Hiszpańska firma z branży budowlanej poszukuje producentów maszyn do
produkcji betonu prefabrykowanego w celu podpisania umów handlowych,
dystrybucyjnych i produkcyjnych.
Hiszpański dystrybutor innowacyjnego środka do prania (bez zawartości
chemii) poszukuje partnerów do dystrybucji produktu poza granicami.

Hiszpania

BOES20140129001

Hiszpania

BOES20140204002

Hiszpania

BRES20131023001

Irlandia

BOIE20131213001

Izrael

BOIL20140109001

Hiszpański producent bandaży i tekstyliów medycznych poszukuje agentów
lub dystrybutorów.
Hiszpański producent kosmetyków naturalnych poszukuje dystrybutorów.
Hiszpański producent fontann i systemów pokrewnych związanych z
architekturą wodną poszukuje instalatorów fontann lub możliwości
podwykonawczych.
Irlandzki start-up oferuje swoje doświadczenie coachingowe na polu gry w
brydża (gra karciana) w celu użycia go do świadczenia usług edukacyjnych i
treningowych.
Wiodąca izraelska firma specjalizująca się w wytwarzaniu precyzyjnych
metalowych części poszukuje komercyjnych porozumień i joint venture z
producentami maszyn, maszyn dla przemysłu lotniczego, drukarek.
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Izrael

BOIL20140122001

Wiodąca izraelska firma w branży zarządzania zasobami wodnymi stworzyła
rozwiązanie, które pozwala oczyszczalniom wody usprawnić wydajność sieci
oraz poprawić podejmowanie decyzji w krótkim i długim okresie czasu.
Rozwiązanie to używa zaawansowanych algorytmów do analizy źródeł
danych generowanych przez oczyszczalnie, przetwarzania surowych danych
na dane nadające się do analizy. Rozwiązanie to znajduje się "w chmurze" i
nie wymaga fizycznych zmian w sieci. Firma poszukuje partnerów wśród
jednostek dystrybuujących wodę w celu nawiązania komercyjnych,
podwykonawczych lub dystrybucyjnych porozumień.
Izraelska firma kosmetyczna posiada szerokie doświadczenie w wytwarzaniu
produktów do codziennej pielęgnacji, opartych na naturalnych składnikach.
Przez wiele lat firma ta skupiała się głównie na produktach leczniczych
wprowadzanych na rynek zamknięty, takie jak szampony i kremy do włosów
dla salonów fryzjerskich i naturalny, organiczny wosk do depilacji. Obecnie
firma ta ma swoją linię kosmetyków w segmencie naturalnych produktów.
Dodatkowo tworzy wyróżniające się produkty dostosowane do wymagań
klientów i rozpoznawalności marki oraz współpracuje z najlepszymi
izraelskimi sprzedawcami detalicznymi. Firma ta poszukuje porozumień
agencyjnych i/lub porozumień dystrybucyjnych.
Japońska firma zajmująca się produkcją maszyn do pakowania produktów
spożywczych poszukuje dystrybutora na terenie UE.

Izrael

BOIL20140211001

Japonia

BOJP20140128001

Litwa

20120604024 BO

Litwa

20121031031 BO

Łotwa

TOLV20140123001

Portugalia

20130121031 BR

Rumunia

BORO20130716001

Rumunia

BORO20140120001

Rumunia

BORO20140128001

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji produktów mięsnych i
konserw zainteresowana jest sprzedażą swojej fabryki.

Rumunia

BORO20140203002

Serbia

BORS20130828001

Serbia

BORS20140113001

Rumuńska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji odzieży
wojskowej i produktów bezpieczeństwa pracy zainteresowana jest
znalezieniem nowych rynków dystrybucji w krajach UE.
Serbska firma produkuje wielorzędową pneumatyczną maszynę siejącą dla
pszenicy, kukurydzy, słonecznika i warzyw. Firma poszukuje pośrednictwa na
rynku (agent, przedstawiciel, dystrybutor), współpracy
transportowej/logistycznej, joint venture i wzajemnej produkcji.
Średniej wielkości serbska firma, specjalizująca się w produkcji różnych
narzędzi do maszyn rolniczych i części zapasowych, poszukuje dystrybutorów
dla swoich produktów.

Litewska firma, specjalizująca się w tworzeniu i produkcji różnych upominków
biznesowych, pamiątek, wyrobów dla biur, zabawek oraz innych produktów
wykonywanych z drewna, papieru, siana, filcu i innych materiałów
ekologicznych, oferuje usługi podwykonawstwa.
Litewska firma, specjalizująca się w produkcji wyrobów farmaceutycznych,
oferuje usługi pośrednictwa handlowego (agentów, przedstawicieli,
dystrybutorów). Firma oferuje zagranicznym firmom farmaceutycznym, które
chciałyby wejść na rynek litewski, swoje usługi pośrednictwa handlowego na
Litwie.
Łotewska firma we współpracy z konstruktorami z politechniki opracowała
innowacyjny automatyczny system regulacji ogrzewania domowego z
wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Dzięki zintegrowanemu algorytmowi
pozwala on na dokładny pomiar temperatury, niezależnie od termostatu.
System jest prosty i łatwy do montażu. Firma oferuje umowę handlową ze
wsparciem technicznym.
Portugalska mikrofirma, specjalizująca się w komunikacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju oferuje swoje usługi pośrednictwa handlowego w
Portugalii. Firma jest otwarta na współpracę joint venture, jak również,
poszukuje działań outsourcingowych w Hiszpanii, Włoszech, Grecji, na
Węgrzech, w Polsce i Rumunii.
Rumuńska firma, lider w produkcji wysokiej jakości produktów takich jak:
odzież damska, sportowa, mundury, odzież techniczna, haft, druk,
opracowywanie wzorców poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli
handlowych dla swoich produktów i usług w krajach UE.
Rumuński producent części i akcesoriów do pojazdów silnikowych oferuje
swoje usługi jako podwykonawca.
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Serbia

BORS20140210003

Serbia

BRRS20130919001

Serbia

BRRS20130919002

Serbia

BRRS20131016001

Szwajcaria

TOCH20140121001

Szwajcaria

TOCH20140204001

Turcja

BOTR20130918001

Turcja

BOTR20131223001

Turcja

BOTR20140117003

TREŚĆ
Mała serbska firma specjalizująca się w produkcji oryginalnej, ręcznie
robionej ceramiki poszukuje dystrybutorów. Firma ta oferuje także usługi
podwykonawstwa/outsourcingu na polu kreatywnego wytwarzania ceramiki i
projektowania pamiątek. Firma jest gotowa produkować ręcznie robioną
ceramikę zgodnie z projektem klienta.
Serbska firma zajmująca się produkcją butelkowanej wody chce rozszerzyć
listę swoich produktów o kategorię napojów bezalkoholowych. Firma
poszukuje technologicznej i biznesowej współpracy ze znaną marką wody.
Firma ta jest zainteresowana porozumieniami wytwórczymi i licencyjnymi
oraz jest zainteresowana założeniem spółki joint venture.
Serbska firma z dobrą pozycją na rynku, która produkuje i sprzedaje specjalne
dodatki do karmy dla zwierząt, mieszanki, super koncentraty i gotowe karmy
dla zwierząt, poszukuje dystrybutorów i możliwości założenia spółki joint
venture dla dalszego rozwoju swojego biznesu zagranicą. Firma ta
wprowadziła standardy HACCP i ISO 22000.
Serbska firma specjalizująca się w inżynierii trzęsień ziemi, a w tym w
tworzeniu i produkcji amortyzatorów sejsmicznych (tłumiki) dla przemysłu
budowlanego (umacnianie i ochrona istniejących już i nowych murowanych
budynków oraz konstrukcji szkieletowych) jest zainteresowana współpracą z
firmą budowlaną specjalizującą się w modyfikacji budynków, aby były
bardziej odporne na wstrząsy. Firma ta jest zainteresowana porozumieniami
produkcyjnymi, usługowymi, podwykonawczymi i joint venture.
Szwajcarski uniwersytet opracował nową przewodzącą sondę skanującą,
pokrytą izolacją (nanoelektrodę) oraz jej innowacyjną metodę i proces
produkcji. Metoda ta jest szybsza i tańsza od aktualnych procesów.
Poszukiwany partner powinien posiadać doświadczenie w przemysłowej
produkcji mikroskopów z sondą skanującą (SPM) i sond, emiterów pola i
parowników wiązki elektronowej, a także może wdrożyć opisaną powyżej
metodę produkcyjną w swój własny proces produkcyjny, w celu obniżenia
kosztów produkcji masowej nanoelektrod.
Szwajcarski wynalazca opracował małe i łatwe w użyciu urządzenie służące
do poprawy wydolności oddechowej. Wspomaga ono poprawę wydajności
gimnastycznej i może mieć wykorzystanie w medycynie poprzez
zapobieganie występowaniu niewydolności płuc i oddechowej. Urządzenie
jest oparte na udowodnionej regule, już wykorzystywanej w leczeniu
terapeutycznym pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
Wynalazca poszukuje partnerów działających na rynku medycyny sportowej
celem ukończenia i komercjalizacji produktu. Firma poszukuje umowy
licencyjnej.
Turecka firma, mająca siedzibę w Trabzonie, wytwarzająca grzejniki na
podczerwień do zastosowań domowych poszukuje dystrybutorów w Europie
aby poszerzyć swój rynek. Firma ta produkuje grzejniki na podczerwień od
2005 roku i eksportuje je do wielu krajów. Ten produkt jest dobrą
alternatywą dla ogrzewania wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni
domów. Firma poszukuje dystrybutorów, którzy mogą dystrybuować te
produkty na rynki europejskie.
Turecka firma specjalizująca się w przetwarzaniu drewna i wytwarzaniu
drewnianych huśtawek ogrodowych, płotów ogrodowych, drewnianych
zestawów mebli ogrodowych poszukuje nowych pośredników handlowych
takich jak dystrybutorzy do rozwoju ich czynności eksportowych
Turecka firma działająca na polu produktów do pielęgnacji i czyszczenia
samochodów poszukuje dystrybutorów w Europie aby sprzedać swoje
produkty. Firma ta ma ponad 10-letnie doświadczenie w tym sektorze i
specjalizuje się w wytwarzaniu innowacyjnych produktów do czyszczenia
samochodów. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu i dostawie
technologicznie zaawansowanych produktów pielęgnacyjnych dla przemysłu
motoryzacyjnego, innowacyjnych ekologicznych rozwiązań do czyszczenia
bez użycia wody i systemów ochrony tkanin.
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Turcja

BOTR20140120001

Turcja

BOTR20140207002

Ukraina

BOUA20131111001

Węgry

BOHU20130919001

Węgry

BOHU20131002002

Węgry

BOHU20131105001

Węgry

BOHU20131111001

Węgry

BOHU20131113001

Węgry

BOHU20131218002

Węgry

BOHU20131218004

Węgry

BOHU20140124001

TREŚĆ
Turecka firma zajmująca się sprzętem nagłośnieniowym produkuje puste
drewniane szafki na głośniki i podwieszane skrzynie. Firma ta chce
eksportować swoje innowacyjne produkty w różnych rozmiarach i
właściwościach zgodnie z wymaganiami klientów. Firma poszukuje
dystrybutorów na terenie Europy.
Turecka firma z siedzibą w Izmir zajmuje się wytwarzaniem ubrań roboczych.
Firma ta poszukuje dystrybutorów. Firma ta oferuje także usługi
outsourcingowe z zakresu produkcji ubrań.
Ukraiński producent detektorów gazu, oświetlenia LED, bojlerów
elektrycznych i urządzeń GPS, poszukuje partnerów handlowych
(przedstawicieli, dystrybutorów) w celu sprzedaży produktów firmy w
Europie i poza nią. Firma jest także gotowa nawiązać współpracę na zasadach
joint venture w zakresie projektowania i produkcji wyrobów elektrycznych i
elektronicznych.
Węgierska firma zajmuje się produkcją bud i akcesoriów dla psów (np. koce,
poduszki, łóżka). Firma poszukuje dystrybutorów dla tych ręcznie robionych,
unikatowych produktów. Firma poleca je w szczególności sprzedawcom
detalicznym i hurtowym artykułów dla zwierząt, hodowcom psów, salonom
kosmetycznym dla psów oraz gabinetom weterynaryjnym.
Węgierska firma, specjalizująca się w produkcji wyrobów dentystycznych
używanych w gabinetach dentystycznych i laboratoriach, poszukuje
dystrybutorów swoich produktów na terenie całej Europy. Firma produkuje
ponad 500 różnych produktów w dziedzinie dentystyki. Firma produkuje
również przyrządy chirurgiczne, mikrochirurgiczne, przyrządy do manikiuru i
pedikiuru, wykonane jedynie ze stali nierdzewnej. Firma jest również
zainteresowana współpracą w dziedzinie produkcji.
Węgierska firma zajmuje się przetwarzaniem różnych rodzajów olejów
tłoczonych na zimno. Do głównych produktów firmy zaliczają się: tłoczony na
zimno olej z pestek winogron, olej słonecznikowy, olej z pestek dyni, mąka z
pestek winogron itp. Oleje te są wysokiej jakości a podczas produkcji nie
używa się żadnych substancji chemicznych. Firma poszukuje dystrybutorów,
ale jest również otwarta na joint venture lub wzajemną produkcję.
Węgierska firma, specjalizująca się w produkcji przyrządów laboratoryjnych,
ręcznie robionych kieliszków do wina i wódki oraz szklanych podarunków,
poszukuje pośredników handlowych i jest również zainteresowana
podwykonawstwem.
Węgierska firma specjalizuje się głównie w produkcji na małą skalę struktur
stalowych, części do maszyn, wykonywanych na zamówienie, oraz
wykonywaniu budowlanych robót spawalniczych. Firma działa na każdym
polu, od masowej produkcji małych wyrobów metalowych do produkcji
elementów wyposażenia wymagających najwyższego poziomu precyzji. Firma
posiada dobrze wdrożony know-how i doświadczenie w produkcji. Firma jest
zainteresowana wzajemną produkcją w ramach wymienionych wyżej działań.
Węgierska firma ogrodnicza poszukuje hurtowników i dystrybutorów celem
rozszerzenia swojej oferty produktowej na zagranicznych rynkach. Do
wysokiej jakości produktów firmy zaliczają się dżemy, kompoty i wyjątkowe
wiśnie z alkoholem.
Producent naturalnie gazowanej wody mineralnej i zdemineralizowanej wody
poszukuje hurtowników i dystrybutorów celem sprzedaży produktów firmy
na rynkach zagranicznych.
Węgierska firma oferuje swoje wolne moce produkcyjne do projektowania
maszyn specjalistycznych dla wielu obszarów przemysłu (np. maszyny
wycinające nakrętki PET, manipulatory pneumatyczne, cylindry hydrauliczne i
zestawy zasilające Power Pack itd.). Firma poszukuje partnerów
zagranicznych, którzy pomogą jej dotrzeć ze swoimi usługami i produktami
na nowe rynki i do odpowiednich klientów. Firma jest zainteresowana
podpisaniem umów dystrybucyjnych i o świadczenie usług.
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Wielka Brytania

20130114013

Wielka Brytania

BOUK20131220001

Wielka Brytania

BOUK20140108001

Wielka Brytania

BOUK20140108003

Wielka Brytania

BOUK20140109003

Wielka Brytania

BOUK20140109004

Wielka Brytania

BOUK20140113004

Wielka Brytania

BOUK20140114004

Wielka Brytania

BOUK20140123002
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TREŚĆ
Brytyjska firma specjalizująca się w produkcji perystaltycznych,
bezzaworowych pomp dozujących substancje chemiczne, stosowanych w
sektorze wody i ścieków, poszukuje partnerów handlowych (agentów i
dystrybutorów) aktywnych, bądź posiadających kontakty we wskazanej
branży.
Brytyjska firma projektowo-produkcyjna, która stworzyła gamę produktów
upominkowych i dla domu "London Underground", poszukuje
międzynarodowych partnerów - agentów, dystrybutorów, detalistów i
importerów. London Underground jest jedną z najbardziej znanych i
najstarszych (150 lat) brytyjskich marek związanych z transportem
publicznym Londynu. W tym roku linia produktów firmy pojawi się w jednej z
największych galerii handlowych w Wielkiej Brytanii, będzie także
sprzedawana przez głównych detalistów w kraju.
Brytyjskie przedsiębiorstwo działające w branży urządzeń medycznych,
specjalizujące się w implantach z włókien i urządzeniach do rekonstrukcji
uszkodzonych więzadeł, ścięgien oraz innych tkanek miękkich (kolan, stawu
skokowego, barku), poszukuje partnerów dystrybucyjnych. Firma
zainteresowana jest nawiązaniem współpracy na podstawie umów
dystrybucyjnych, z partnerami reprezentującymi sektor medyczny i opieki
zdrowotnej (w szczególności dział ortopedii, implantów medycznych i / lub
medycyny sportowej).
Brytyjska firma specjalizująca się w eksporcie produktów z własnego
asortymentu mleczarskiego oraz wysokiej jakości markowych serów z
Wielkiej Brytanii i Irlandii, poszukuje przedstawicieli handlowych oraz
partnerów gotowych podjąć się współpracy na podstawie umów
dystrybucyjnych, w Europie Centralnej i Wschodniej oraz Finlandii.
Rodzinna brytyjska firma z regionu Costwolds, produkująca słynne,
tradycyjne produkty piekarnicze oraz inne specjały serwowane podczas "tea
time", poszukuje partnerów dystrybucyjnych w całej Europie.
Brytyjska firma specjalizująca się w destylacji i butelkowaniu wysokiej jakości
ginu oraz produkcji likierów i toników, poszukuje dystrybutorów.
Brytyjska firma wchodząca w skład sieci handlowej, sprzedająca głównie
mrożone jogurty, koktajle, musy, kawę i herbatę, ma do zaoferowania
innowacyjną koncepcję opartą na samodzielnym komponowaniu tych
produktów przez klienta. Firma pragnie nawiązać kontakty z potencjalnymi
franczyzobiorcami.
Brytyjska firma poszukuje dystrybutorów i wydawców gier komputerowych
na PC w Europie i poza Europą.
Brytyjska firma specjalizująca się w produkcji szerokiej gamy produktów z
zakresu gospodarowania wodą, oczyszczania ścieków i dla sektora przemysłu,
poszukuje dystrybutorów. Firma produkuje systemy dozowania substancji
chemicznych, w tym prefabrykowane, pakowane systemy dozujące, pompy
dozujące, płozy i systemy dozowania polimeru.
Brytyjska firma zajmująca się produkcją zintegrowanych produktów
higienicznych do toalet, obejmujących mycie i suszenie rąk, odświeżanie
powietrza, dezynfekcję, higienę intymną, itp., dla sektora szpitali i instytucji
publicznych, poszukuje dystrybutorów.
Brytyjskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji bezramowych
systemów działowych/balustrad ze szkła, dla budynków mieszkalnych i
handlowych, poszukuje dystrybutorów w całej Europie.
Brytyjski producent wielokrotnie nagradzanych, pięknie pakowanych
produktów kosmetycznych do ciała i kąpieli, poszukuje dystrybutorów w
krajach europejskich. Firma posiada 25-letnie doświadczenie w branży. Mile
widziani partnerzy, którzy również mogą pochwalić się doświadczeniem w
zakresie wymienionych produktów.
Brytyjska firma zaangażowana w rozwój, przygotowanie, produkcję i
wprowadzenie do obrotu środków uszczelniających, klejów oraz
profesjonalnych chemikaliów budowlanych, poszukuje dystrybutorów.
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TREŚĆ
Uznana brytyjska firma, specjalizująca się w uzdatnianiu wody, poszukuje
dostawców innowacyjnych produktów i technologii w zakresie
innowacyjnego leczenia chorób wywołanych pałeczkami Legionella. Firma
jest gotowa zapewnić wsparcie przy wchodzeniu na rynek brytyjski.
Brytyjska firma poszukuje wysokiej jakości, nowoczesnych mebli w
konkurencyjnej cenie, do luksusowych sklepów w Anglii.
Brytyjska firma zaobserwowała rosnący w niektórych krajach afrykańskich
trend w odchodzeniu od tradycyjnych metod przyrządzania posiłków oraz
wzrost konsumpcji gotowych dań. Firma jest zainteresowana współpracą z
producentami i dostawcami produktów spożywczych oraz gotowych dań, a
także podjęciem się roli importera, dystrybutora lub przedstawiciela
handlowego tych firm w Afryce.
Brytyjska firma, posiadająca zależną spółkę w Nigerii, zajmującą się produkcją
sprzętu dla sektora przetwórstwa żywności, poszukuje dostawców metalu w
postaci różnego rodzaju prętów, blach i drutu Firma chce podjąć się roli
dystrybutora tych produktów w dużych ilościach na terenie Nigerii i Ghany.
Brytyjska firma zaprojektowała wielofunkcyjną, nadmuchiwaną platformę dla
rynku ekskluzywnych jachtów. Firma poszukuje producentów gotowych
podjąć się produkcji tego platformy w najwyższym standardzie.
Brytyjski dostawca produktów i usług dla sektora ogrodnictwa i uprawy
owoców, poszukuje podobnych firm w Europie Środkowej, w celu utworzenia
joint venture. Współpraca polegałaby na identyfikacji i rozwoju nowych,
biologicznych środków do zwalczania szkodników.
Brytyjska firma z siedzibą w Londynie - producent suplementów diety dla
sportowców w postaci naturalnych koktajli w proszku, poszukuje dostawców
wysokiej jakości, atrakcyjnych cenowo opakowań (pojemników z dziubkiem,
woreczków/saszetek LamiZip). Wielkość zamówienia - ok. 2000 sztuk.
Włoska firma, specjalizująca się w produkcji maszyn do obróbki rur,
opracowała specjalną maszynę do cięcia plazmowego. Urządzenie plazmowe
jest alternatywą zastosowania technologii laserowej, bardzo dokładnej, ale
jednocześnie bardzo skomplikowanej i kosztownej. Urządzenie plazmowe ma
znacznie niższe ceny i większą łatwość zarządzania. Ta technologia pozwala
ciąć metalową rurę, uzyskując elementy o końcach prostych i zakrzywionych.
Ponadto pozwala robić otwory w różnych kształtach: okrągłe, kwadratowe,
prostokątne, lub ukośne, równoległe rowki i inne wymagane formy.
Działalność firmy rozpoczyna się od budowy maszyn, inżynierii, testowania,
aż do instalacji i uruchomienia. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów.
Włoska firma założona w 2006 roku z siedzibą w Mediolanie, z filiami w
Rzymie i Miami (USA), rozwija platformy e-learningowe, gry i narzędzia
komunikacji multimedialnej. Specjalizuje się również w internetowej reklamie
interaktywnej. Głównymi klientami są Bulgari, Fendi, Luxottica, Safilo / Gucci,
Vodafone i AMPLIFON. W ciągu ostatnich kilku lat firma opublikowała dwa
udane tytuły mobilne, które osiągnęły na całym świecie ponad 2 miliony
pobrań. Firma zainteresowana jest możliwością partnerstwa w celu dalszego
rozwoju działalności (joint venture, podwykonawstwo).
Włoska firma narodziła się w 2008 roku w celu odnowienia podejścia
doradztwa w obszarze marketingu strategicznego i międzynarodowego, w
oparciu o dwudziestoletnie doświadczenia jej założycieli, zdobyte w wielu
sektorach przemysłu i biznesu. Firma poszukuje dystrybutorów na
następujących rynkach: Europy, Bliskiego Wschodu i USA
Ta włoska firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji wysokiej klasy kawy.
Firma narodziła się w Rzymie w 1950 roku, gdy właściciel rozpoczął swoją
długą podróż przez świat najwyższej jakości kawy. Jego różne mieszanki
szybko stały się punktem odniesienia dla niezliczonych kawiarni w Rzymie.
Firma produkuje mieszanki kawy korzystając wyłącznie z metod
rzemieślniczych.
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TREŚĆ
Ta włoska firma specjalizuje się w produkcji rogalików, oraz wytwarza ciasta,
ciastka i ciasteczka. Została założona w 1960 roku przez dziadka
rzeczywistego właściciela, w celu promowania tradycyjnej sztuki kulinarnej
regionu Lazio. Właściciele firmy szukają partnerów z ustalonym już portfolio
klientów w celu zawarcia z nimi umów usług dystrybucyjnych oraz umów
agencyjnych.
Włoski producent wysokiej jakości hydraulicznych wózków widłowych do
ciągników (podwójny, potrójny, poczwórny) dla maszyn i urządzeń rolniczych,
aktywny w tej dziedzinie od 1973 r., poszukuje dystrybutorów.
Od 1930 roku włoska firma posiadająca certyfikat HACCP, która produkuje
żywność, pieczone produkty i słodycze wysokiej jakości, takie jak czekolada,
nugat, croquant, panettoni, ciasta wielkanocne (zwane Colombe we
Włoszech) i pisanki, poszukuje dystrybutorów. Elementy produkowane przez
tę firmę są produkowane i opakowane przez rzemieślników przy użyciu
wysokiej jakości surowców.
Włoska firma z certyfikatem ISO 9001, działa od 1973 roku w produkcji
przyjaznych dla środowiska zaworów, armatury i rur termoplastycznych
wysokiej jakości, poszukuje dystrybutorów w UE i Serbii. Ta firma posiada
szeroką zdolność produkcyjną, obejmującą artykuły takie jak gwintowane
łączniki, złączki do spawania, dysze węży, połączenia rur sztywnych i
elastycznych do maszyn i innych urządzeń, w których krążą płyny gorące,
agresywne lub spożywcze.
Włoska firma założona w 2011 roku specjalizuje się w projektowaniu i
produkcji innowacyjnych pionowych instalacji zielonych. Głównymi
produktami są: żywe ściany i malowidła roślinne, a także dekoracyjny system
modułowy na zewnątrz. Rozwiązania te są w pełni konfigurowalne i można je
dostosować do różnych środowisk jak: publiczne, prywatne, handlowe, sieci
hotelowe, restauracje i inne. Każdy projekt jest wykonany na miarę.
Włoska firma specjalizująca się w produkcji obuwia dla kobiet, wykonanego
we Włoszech przez rzemieślników i ekspertów mających około pięćdziesiąt
lat doświadczenia. Firma oferuje swoje umiejętności i swój system
produkcyjny dla tych firm, które projektują buty i / lub chcą uruchomić nowe
linie produkcji wysokiej jakości butów.
Włoska firma prowadzi działalność w zakresie projektowania i rozwoju
systemów wspomagania decyzji oraz e-rozwiązań związanych z
podejmowaniem decyzji w obszarach zarządzania, optymalizacji i kontroli
logistyki, transportu i miejskich systemów mobilności. Firma posiada
regularną działalność w następującej typologii firm:
· Dostawcy usług transportowych;
· Firmy zainteresowane optymalizacją logistyki produkcji i dystrybucji oraz w
zakresie gospodarowania odpadami;
· Administracja publiczna;
· Dostawcy usług e-biznesowych.
Firma, z siedzibą w regionie Kalabria, oferuje ekologiczną i certyfikowaną
lukrecję i jej pochodne (takie jak płatki, korzenie lukrecji, proszek,
nadziewana lukrecja itp.). Firma oferuje również niepowtarzalny likier z
lukrecji z regionu Kalabria (destylowany według dawnych tradycji z korzenia
lukrecji i ekstraktu z lukrecji). Firma wykorzystuje jako bazowy materiał
wyłącznie kalabryjską lukrecję. Rośliny rosną bez stosowania chemicznych
dodatków. Ponadto wielowiekowa tradycja pozwala uzyskać wysoką jakość i
unikalny produkt. Firma poszukuje dystrybutorów.
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TREŚĆ
Włoska firma działa od 1900 roku i od trzech pokoleń przekazuje wartości
starego krawiectwa, jednak zawsze dodając elementy innowacji i badań, aby
nadążyć za duchem czasu i przewidywać trendy. Spółka działa w regionie
Kampania, gdzie posiada sześć wspaniałych butików zlokalizowanych w
Neapolu, Aversa, Giugliano i Villaricca, zajmujących się ubiorami głównych
marek międzynarodowych i najbardziej obiecujących wschodzących marek.
Dla najbardziej wymagających klientów, firma oferuje szyte na miarę
garnitury, dzięki doświadczeniu wysoko wyspecjalizowanych krawców, którzy
pracowali ze starannością i dokładnością od ponad wieku. Firma poszukuje
dystrybutorów.
Włoska firma specjalizująca się w produkcji luksusowych produktów
skórzanych poszukuje dystrybutorów na rynku międzynarodowym.
W szczególności specjalizują się w kolekcjach ręcznie szytych toreb
wykonanych we Włoszech, a także uchwytów do toreb.
Firma oferuje szeroką gamę kolorów, wielkości i modele na różne okazje
(życie codzienne, uroczystości, elegancki, itp.).
Włoska firma znajduje się w obszarze "Riviera dei Fiori", graniczącym z
Francją, poszukuje agentów i dystrybutorów swoich produktów na całym
świecie. Od ponad 35 lat firma zajmuje się produkcją, importem i eksportem
kaktusów i sukulentów różnej wielkości. Firma specjalizuje się w hurtowej
sprzedaży pojedynczych roślin od małych do gigantycznych, jak i
różnorodnych kompozycji doniczkowych. Firma jest liderem w tworzeniu
zarówno wewnątrz i na zewnątrz ogrodów o dowolnym wymiarze, w
tysiącach kształtów i kolorów. Firma chce zwiększyć swój udział w rynku i jest
szczególnie zainteresowana w znalezieniu partnerów z następujących
obszarów geograficznych: Turcja, kraje Europy Wschodniej, Rosja.
Włoska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży świeżego makaronu
organicznego, makaronu bezglutenowego i wędlin poszukuje partnerów
dystrybucyjnych. Firma poszukuje umów dystrybucyjnych z hurtowniami
spożywczymi lub sieciami dystrybucji żywności. Firma została założona w
2009 roku przez grupę firm produkcyjnych w północnych Włoszech, ma na
celu ekspansję na rynkach zagranicznych i wprowadzanie różnych produktów
pod jedną marką. Firma może dostarczyć świeże makarony jajeczne, gładkie i
nadziewane, z certyfikatem ekologicznym lub certyfikatem braku glutenu, jak
również wędliny organiczne. Wszystkie przedmioty są pakowane dla rynku
sprzedaży samoobsługowej.
Włoska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości akcesoriów
audio, dyfuzorów dźwiękowych i sprzętu HiFi szuka handlowych usług
pośrednictwa, np. dystrybutorów, detalistów i hurtowników, w celu
sprzedaży swoich produktów w całej Europie. Głównym celem firmy jest
stworzyć dźwięk, który reprodukuje rzeczywistość. Ponadto produkty
posiadają nie tylko bardzo wyrafinowany efekt akustyczny, zdolny do
zaspokajania potrzeb prawdziwych entuzjastów, ale także równie wysokiej
jakości wykończenia.
Włoska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości akcesoriów
audio, dyfuzorów dźwiękowych i sprzętu HiFi szuka handlowych usług
pośrednictwa, np. dystrybutorów, detalistów i hurtowników, w celu
sprzedaży swoich produktów w całej Europie. Głównym celem firmy jest
stworzyć dźwięk, który reprodukuje rzeczywistość. Ponadto produkty
posiadają nie tylko bardzo wyrafinowany efekt akustyczny, zdolny do
zaspokajania potrzeb prawdziwych entuzjastów, ale także równie wysokiej
jakości wykończenia.
Włoska firma specjalizująca się w produkcji obuwia dla kobiet wykonanego
we Włoszech przez ekspertów i rzemieślników posiadających około
pięćdziesiąt lat doświadczenia poszukuje usług dystrybucyjnych aby
eksportować swoje produkty. Produkcja ma na celu zachowanie tradycyjnego
rzemiosła, ulepszanego dzięki nowej technologii produkcji i montażu
dostępnego na rynku.
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TREŚĆ
Włoska firma specjalizująca się w rozwoju biotechnologii na bazie
mikroorganizmów poszukuje dystrybutorów, którzy mają niezbędne
doświadczenie i sprawdzoną sieć dystrybucji produktów biorących udział w
renowacji / konserwacji zabytków i dzieł sztuki, aktywnych w Niemczech i
Europie Wschodniej. Nowy produkt do dystrybucji jest mikrobiologiczną
formułą specjalnie zaprojektowaną, aby usunąć zmiany chemiczne z
powierzchni kamiennych, głównie spowodowane zanieczyszczeniem
miejskim.
Włoska firma specjalizująca się w systemach automatyki i kontroli dostępu,
mająca więcej niż 20 lat doświadczenia, poszukuje dystrybutorów,
integratorów systemów i instalatorów systemów elektrycznych do
rozszerzenia działalności za granicą oraz do integracji swoich rozwiązań
technicznych w Turcji, Polsce, Rosji, i Brazylii.
Włoska firma jest pośrednikiem handlowym i logistykiem w sprzedaży
zagranicznych produktów rolno-spożywczych we Włoszech, takich jak wina i
wódki, oleje, makarony, owoce, soki, wędliny, słodycze. Włoska firma oferuje
swoje usługi w charakterze pełnomocnika firmy, w tym procedur importu i
dystrybucji produktów zagranicznych w następujących kanałach:
supermarkety, centra handlowe; hurtownicy; HO.RE.CA.
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