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WAŻNE: Jeśli jesteś zainteresowany wybraną ofertą,
prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez wypełnienie
krótkiego formularza na stronie internetowej
Kraj

Nr ref.

Treść oferty

Austria

BRAT
20141205001

Austriacki handlowiec żywności oferuje swoje know‐how i sieć
dystrybucji firmom, które chciałyby wejść ze swoimi produktami
spożywczymi na rynek austriacki lub niemiecki. Oferowane jest także
doradztwo dla firm związanych z żywnością dotyczące innowacji i
rozwoju produktów

Belgia

BOBE
20141128001

Belgijska firma specjalizująca się w technologiach czyszczenia
przemysłowego oferuje ekologiczne i wydajne rozwiązania z zakresu
czyszczenia, odtłuszczania oraz regeneracji powierzchni. Firma poszukuje
agentów, dystrybutorów i młodych przedsiębiorców.

Bośnia
i Hercegowina

BOBA
20130913001

Bośniacka producent mebli, masywnych płyt bukowych, klepek
parkietowych, forniru bukowego i prasowanej buczyny poszukuje
dystrybutorów.

Bośnia
i Hercegowina

BOBA
20141114001

Bośniacki producent środków dezynfekcyjnych stosowanych do
powierzchni, podług, ścian sufitów, środków transportu, wyposażenia
sanitarnego, poszukuje partnerów do joint venture.

Brazylia

BOBR
20141007001

Brazylijska firma wytwarzająca produkty do włosów: szampony, odżywki,
maski, środki do odbudowy, nawilżenia, naprawy, wygładzenia włosa,
kremy i środki na wypadanie włosów poszukuje dystrybutorów.

Brazylia

BOBR
20141017001

Brazylijska firma produkująca t‐shirty poszukuje dystrybutorów na rynku
UE.

Cypr

BOCY
20141209002

Szkoła wyższa na Cyprze poszukuje konsultantów z Europy i poza w celu
reprezentowania jej usług.

Cypr

BOCY
20141209003

Cypryjski start‐up rozwinął innowacyjny produkt interesujący dla
użytkowników słuchawek dousznych do telefonów komórkowych,
gadżetów. Firma poszukuje partnerów do dystrybucji produktów na
terenie Europy, USA.

Czarnogóra

BOME
20130702001

Dostawca usług internetowych z Czarnogóry poszukuje partnerów w celu
wspólnego opracowania najbardziej zaawansowanych sieci
bezprzewodowej na Bałkanach. Firma poszukuje dla firm do tworzenia
wspólnych przedsięwzięć do dystrybucji bezprzewodowego Internetu do
walki z wykluczeniem cyfrowym na obszarach wiejskich i oddalonych.

Enterprise Europe Network ‐ Polska zachodnia
www.westpoland.pl

str.1/8

Kraj

Nr ref.

Treść oferty

Czechy

BOCZ
20141124001

Czeska spółka działająca w dziedzinie biotechnologii poszukuje
partnerów do współpracy w medycynie lub przemyśle kosmetycznym ze
wszystkich krajów Unii Europejskiej, przede wszystkim z Niemiec, Francji,
Hiszpanii, Włoch i Polski. Firma jest zainteresowana współpracą na
zasadach komercyjnych.

Czechy

BOCZ
20141127001

Czeska, rodzinna firma specjalizująca się w produkcji oryginalnych,
ręcznie malowanych tekturowych poidełek na prezenty poszukuje
przedstawiciela lub dystrybutora.

Dania

BODK
20141117001

Duńska firma specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu systemów
Business Intelligence poszukuje agentów w kilku krajach.

Dania

BRDK
20141024001

Duńska firma specjalizująca się w energii odnawialnej opracowała nowe
rozwiązania energetyczne, gdzie kolektory słoneczne są zintegrowane z
dachem. Dla tej produkcji firma potrzebuje dostawcy, który może
dostarczyć panele dachowe ze stali. Produkcja musi być dostosowana do
duńskiej firmy, gdyż panele słoneczne nie pasują do żadnych
standardowych paneli dachowych ze stali. Dostawcy są poszukiwani w
Polsce i Czechach.

Francja

BOFR
20130423008

Francuski producent profesjonalnego sprzętu do gotowania poszukuje
firmy świadczącej usługi pośrednictwa dla celów handlowych (agent,
przedstawiciel, dystrybutor).

Francja

BOFR
20141104004

Francuska firma wykorzystuje w procesie produkcji różnorodnych mydeł
"metodę na zimno" . Gamę swoich produktów poszerza o naturalne
kosmetyki, takie jak olejki i balsamy. Firma wykorzystuje posiadaną
wiedzę know‐how oraz na bieżąco odświeża recepturę, wzbogacając ją o
różnorodne składniki. Linia produkcyjna oparta jest na naturalnych
składnikach takich jak oleje warzywne. Firma ta poszukuje w
szczególności przedstawicieli handlowych, ale jest też gotowa
współpracować z dystrybutorami w zależności od warunków kontraktu.

Francja

BOFR
20141113003

Francuski MŚP specjalizujący się w odstraszaniu ptaków‐szkodników,
poszukuje dystrybutora dla swojego innowacyjnego, humanitarnego i
ekologicznego systemu odstraszającego, przeznaczonego do ochrony
roślin, drzewek owocowych, ferm drobiu przed wszystkimi gatunkami
ptaków‐szkodników

Francja

BOFR
20141120003

Francuski producent elementów tkanych i tekstyliów filtracyjnych
(worków filtracyjnych, tkanin filtracyjnych i taśm filtracyjnych),
poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli, aby rozwijać swoją
działalność za granicą.

Francja

BOFR
20141201001

Francuski projektant i producent nowego, innowacyjnego okrągłego stołu
dotykowego przystosowanego do pracy przez wielu użytkowników, szuka
firm z branży Audio Video lub organizatorów imprez. Urządzenie
dotykowe pozwala użytkownikom na współpracę podczas
profesjonalnych imprez, tworzenia projektów jak również znajduje
zastosowanie przy aktywnościach edukacyjnych i rekreacyjnych. Firma
jest zainteresowana umową o świadczenie usług dystrybucji.

Francja

BOFR
20141205001

Francuski MŚP specjalizujący się w sferze Doradztwa i Strategii, oferuje
swoje ekspertyzy i wiedzę na polu wyrobów medycznych. Firma może
pomóc producentom i dystrybutorom urządzeń medycznych w ich
strategii rozwoju we Francji i w całej Europie: oznakowanie CE,
rejestracja we Francji i w Europie, rozwój strategii marketingowej i
komunikacyjnej.
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Francja

BRFR
20141205001

Francuska firma specjalizująca się w budowie domów jednorodzinnych i
wnętrzach wykończeniowych poszukuje możliwości zawarcia umowy
jako podwykonawca. Firma znajduje się w południowej Francji, posiada
już wielu klientów i obecnie poszukuje dostawców (głównie
producentów) wanien do balneoterapii i wanien SPA.

Hiszpania

BOES
20141016001

Hiszpańska firma oferuje bardzo elastyczne, wysoce skalowalne oraz
bogate w funkcje rozwiązania: IPTV(Internet protocol television) & VOD
(video on demand). Firma poszukuje partnerów do dystrybucji.

Hiszpania

BOES
20141030002

Hiszpański producent cynamonu opracował nowy produkt, spirale
cynamonu, wykonane z dużych kawałków kory cynamonu. Firma
poszukuje agentów, przedstawicieli lub dystrybutorów.

Hiszpania

BOES
20141128004

Hiszpańska firma specjalizującą się w produkcji 100% naturalnej pasty
czosnkowej (mrożona lub chłodzona) poszukuje agentów lub
dystrybutorów.

Hiszpania

BOES
20141203004

Nagradzany hiszpański producent cydru poszukuje agentów i
dystrybutorów na rynku europejskim.

Hiszpania

BOES
20141209006

Hiszpański producent profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy
poszukuje dystrybutorów na rynku międzynarodowym.

Irlandia

BOIE
20141008001

Irlandzka firma zajmująca się dostarczaniem rozwiązań z zakresu
produkcji opakowań poszukuje dystrybutora systemów etykietowania i
kodowania produktów.

Izrael

BOIL
20141116001

Firma z sektora MŚP, produkująca setki produktów (łącza danych,
transmitery, odbiorniki, wzmacniacze dużych mocy, symulatory i
sygnalizatory dla takich rozwiązań jak komunikacja RF, radary, samoloty
bezzałogowe) w nowoczesnej fabryce o powierzchni 23,000 stóp
kwadratowych poszukuje dystrybutorów.

Japonia

BOJP
20131022001

Japońska firma produkująca maszyny do polerowania poszukuje
dystrybutorów w Polsce. Firma specjalizuje się w produkcji urządzeń do
mechanicznego polerowania powierzchni metali i urządzeń elektrycznych
przy użyciu mikroskopów elektronowych lub zwykłych.

Japonia

BOJP
20141128001

Japońska firma handlowa oferuje swoje usługi do firm z krajów UE z
sektora lotniczego, poszukujących części i komponentów produkowanych
przez japońskich producentów. Dzięki dobrym kontaktom na krajowym
rynku, firma jest w stanie zaoferować części różnych japońskich
producentów.

Korea
Południowa

BOKR
20140508002

Koreańska firma stworzyła moduł fotowoltaiczny, który jest aparatem
panelowym do generowania energii przy użyciu energii słonecznej. Firma
poszukuje partnerów zainteresowanych importem produktu.

Korea
Południowa

BOKR
20140508008

Koreańska firma stworzyła zautomatyzowany panel czyszczący i i system
chłodzący do modułów fotovoltaicznych i poszukuje partnerów
zainteresowanych importem.

Korea
Południowa

BOKR
20140825010

Koreańska firma stworzyła urządzenie laserowe, które może być używane
przez dermatologów i chirurgów plastycznych przy zabiegach
upiększających. Głównym produktem firmy są urządzenia do depilacji
laserowej. Aktualnej są w procesie dostosowywania się do oznakowania
CE, które pozwoli im wejść na rynku europejskie. Gdy tylko możliwy
będzie eksport, będą chcieli nawiązać współpracę z lokalnymi agentami
handlowymi na rynkach europejskich.
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Korea
Południowa

BOKR
20141201001

Koreańska firma produkująca materiały i akcesoria dentystyczne,
niedawno rozpoczęła sprzedaż nowego produktu: bloku tlenku cyrkonu
do systemów CAD/CAM. Oprócz tego firma dystrybuuje implanty,
biomateriały dentystyczne, produkty do higieny jamy ustnej poszukuje
dystrybutorów i lokalnych agentów handlowych specjalizujących się w
sektorze stomatologicznym.

Luxemburg

BOLU
20140813006

Luksemburska firma produkcyjna koncentruje się na rozwoju i produkcji
filmów animowanych i programów telewizyjnych, dokumentalnych,
adaptacji filmowych ze nastawiona na jakość, sprzyja trwałym i
jakościowych związków z partnerami poszukującymi współpracy i
możliwości koprodukcji z koreańskich i japońskich firm.

Łotwa

BOLV
20141119001

Łotewska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją odzieży klasy
premium dla specjalistów w sektorze medycznym i pokrewnych,
poszukuje dystrybutorów, przedstawicieli handlowych z doświadczeniem
w branży tekstylnej i z kontaktami z medycynie (prywatne kliniki,
gabinety dentystyczne, ośrodki SPA itp.).

Łotwa

BOLV
20141128002

Łotewski producent farb opracował innowacyjne naturalne produkty do
obróbki drewna, oparte na oleju lnianym, poszukuje współpracy z
firmami z branży drzewnej oraz sprzedawcami materiałów budowlanych,
architektami, producentami akcesoriów drewnianych i rzemieślnikami.

Łotwa

TOLV
20141110001

Łotewski uniwersytet opracował kompaktowy moduł solarny i pelletowy
dostarczający energię cieplną z użyciem odnawialnych źródeł: energii
słonecznej i drewnianych pelletów. System jest zaprojektowany jako
urządzenie bardzo kompaktowe i prefabrykowane. Uniwersytet
poszukuje współpracy technicznej z innymi uczelniami, centrami
badawczymi i firmami w celu dalszego rozwoju technologii.

Łotwa

TOLV
20141125002

Łotewska firma opracowała system do monitorowania pojazdów, który
rejestruje główne parametry eksploatacyjne i dane o zużyciu paliwa.
Głównymi zaletami technologii są wysoka dokładność kontroli zużycia
paliwa, dynamiczna kontrola pojazdów w czasie rzeczywistym, jak
również automatyczne generowane SMS‐owe komunikaty ostrzegawcze.
Firma poszukuje partnerów do dalszego rozwoju systemu i jego integracji
z różnymi pojazdami.

Łotwa

TOLV
20141202001

Łotewski uniwersytet opracował kompleks do kondycjonowania biomasy.
Zawiera on różne podzespoły, współpracujące razem jako jeden system.
Główny sektor zastosowania to moduły produkcyjne wykorzystujące stałą
biomasę. Technologia może znacznie zwiększyć produktywność i
zredukować zużycie energii. Uniwersytet poszukuje współpracy
technicznej z innymi uczelniami, centrami badawczymi i firmami w celu
dalszego rozwoju produktu i jego wdrożenia.

Łotwa

TOLV
20141202002

Łotewska instytucja badawcza opracowała innowacyjną technologię
szatkowania, która może być stosowana do ciecia słomy konopnej i innych
roślin włóknistych na odpowiedniej długości kawałki. Opiera się na
zasadzie cięcia przesuwnego z wykorzystaniem elementów tnących spirali
Archimedesa. Daje wysokiej jakości cięcie i niskie zużycie energii.
Instytucja poszukuje współpracy z innymi uczelniami, centrami
badawczymi i firmami w celu dalszego rozwoju i badań aplikacyjnych.

Łotwa

TOLV
20141202003

Łotewski uniwersytet opracował technologię do szybszego i bardziej
efektywnego suszenia zboża. Technologia opiera się na wykorzystaniu
energii solarnej i działa całkowicie niezależnie. Uniwersytet poszukuje
współpracy technicznej z innymi uczelniami, centrami badawczymi i
firmami w celu dalszego rozwoju produktu oraz instalowania urządzenia
u użytkowników końcowych.
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Łotwa

TOLV
20141202004

Łotewski uniwersytet opracował składany, przenośny grzejnik na bazie
kolektora solarnego, łatwy w transporcie i możliwy do stosowania przy
suszeniu zboża lub ogrzewaniu pomieszczeń. Uniwersytet poszukuje
współpracy technicznej z innymi uczelniami, centrami badawczymi i
firmami w celu dalszego rozwoju produktu.

Łotwa

TRLV
20141127001

Łotewska firma z sektora budowlanego poszukuje platformy wiertniczej
do skandynawskich i bałtyckich klifów. Technologia będzie stosowana do
rozwiercania podstaw klifów do przygotowywania terenów budowlanych
i na drogi. Technologia winna być już na rynku i gotowa do sprawdzenia i
stosowania.

Łotwa

TRLV
20141127002

Mała firma łotewska zaangażowana w produkcję lekkich pojazdów
elektrycznych poszukuje mobilnych i lekkich rozwiązań do
monitorowania pulsu pacjentów po operacjach i z chorobami serca.
Technologia musi być odpowiednia dla aktywności w plenerze i
kompatybilna z lekkimi pojazdami elektrycznymi. Firma poszukuje
współpracy na podstawie umowy handlowej ze wsparciem technicznym i
dalszym rozwojem nowego produktu.

Łotwa

TRLV
20141201001

Łotewskie MŚP poszukuje technologii do obróbki szlamu w wartościowe
produkty. Firma posiada jezioro i zamierza produkować dodatki paszowe
dla ryb i trzody. Firma poszukuje nowych idei i technologii do produkcji
innych wyrobów ze szlamu. Firma poszukuje instytucji badawczych lub
przemysłowych zdolnych do współpracy w dziedzinie przetwórstwa
szlamu.

Macedonia

BOMK
20141211001

Macedońska firma specjalizująca się w produkcji oprogramowania
oferuje usługi tworzenia aplikacji ‐ tworzenie na zamówienie w pełni
funkcjonalnej aplikacji mobilnej i sieciowej w miesiąc wraz z
trzymiesięcznym okresem wsparcia. Firma poszukuje firm chcących
zwiększyć swoją rozpoznawalności przy pomocy takiego narzędzia. Firma
jest również zainteresowana zawiązaniem spółki joint venture oraz
podpisaniem umowy finansowej.

Norwegia

BONO
20141106001

Norweski fotograf produkujący unikalne, wysokiej jakości tapety ze
zdjęciami poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów. Potencjalni
dystrybutorzy powinni posiadać salony aby pokazywać produkty w
różnych zestawieniach.

Norwegia

BONO
20141202002

Mała norweska firma projektująca i wytwarzająca sprzęt do szkolenia
umiejętności piłkarskich poszukuje dystrybutorów gier i zabawek w celu
sprzedaży ich nowej linii gier. Gry i zabawki przeznaczone są zarówno do
wewnątrz jak i na zewnątrz, a ich użytkownikami są dzieci bawiące się w
piłkę w domu lub z przyjaciółmi.

Norwegia

BRNO
20141121001

Norweska firma projektowa poszukuje producentów blatów stołowych
wykonanych z hartowanego szkła. Firma posiada w ofercie produkty
wykonane według własnego projektu, jak również będzie zainteresowana
zakupem produktów z oferty producenta.

Norwegia

BRNO
20141122001

Norweska firma projektowa poszukuje producenta blatów stołowych
wykonanych z bioplastiku, zarówno wielokrotnego użytku jak i
jednorazowych. Firma zainteresowana jest produkcją łyżek, widelców i
małych talerzy.

Norwegia

BRNO
20141122002

Norweska firma projektująca naczynia kuchenne, poszukuje partnera do
produkcji wyrobów kuchennych z bezpiecznych tworzyw sztucznych , tj.
POM (polioksymetylen) lub PE (polietylen). Partner powinien posiadać
doświadczenie w produkcji wyrobów kuchennych z tworzyw sztucznych
takich jak deski do krojenia.
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Portugalia

BOPT
20141125001

Portugalska firma z Madery, oferująca pływanie łodziami, oglądanie
ptaków i wielorybów, z bogatym doświadczeniem i wiedzą w tym
obszarze, poszukuje partnerów (tour operatorów, biur podróży), w celu
sprzedaży swoich usług wśród turystów, którzy zamierzają odwiedzić
Maderę w najbliższej przyszłości.

Serbia

BRRS
20140306001

Serbska firma zaangażowana w uprawę sadów i przetwarzanie owoców
na owocowe nalewki poszukuje partnerów produkujących maszyny i
sprzęt do przetwarzania owoców oraz produkujących zbiorniki,
kontenery.

Słowenia

BOSI
20141007001

Słoweńska firma aktywna w dziedzinie nowoczesnych technologii,
specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji włączników i ściemniaczy
światła, stworzyła i opatentowała technologię czujników. Firma poszukuje
do współpracy dystrybutorów bądź przedstawicieli handlowych.
Oferowana jest umowa dystrybucyjna lub handlowa.

Słowenia

BOSI
20141110002

Słoweńska firma opracowująca interaktywne aplikacje mobilne poszukuje
dystrybutora aktywnego w sektorze aplikacji mobilnych.

Słowenia

BOSI
20141127002

Słoweńska firma z sektora MŚP specjalizująca się w produkowaniu
rowerów elektrycznych, opracowała składany rower elektryczny, który
może być używany do krótkich przejażdżek miejskich lub wysokogórskich
podróży. W porównaniu z innymi dostępnymi rowerami elektrycznymi,
produkt słoweńskiej firmy jest składany, lekki, posiada nowoczesny
design i akumulator litowo‐jonowy. Firma poszukuje partnerów
zainteresowanych umową komercyjną lub umową dystrybucyjną na rynki
UE i USA.

Słowenia

BOSI
20141202002

Słoweński projektant i producent mobilnych parków
wspinaczkowych/linowych (rozwiązanie, które nie wymaga pozwolenia
na budowę) poszukuje partnerów biznesowych do zawarcia umowy o
współpracy handlowej.

Turcja

BOTR
20130402014

Turecka firma specjalizująca się w produkcji płytek podłogowych,
dekoracyjnych, ściennych poszukuje dystrybutorów w krajach Europy.

Turcja

BOTR
20141119002

Turecka firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości
drewnianych zabawek edukacyjnych poszukuje dystrybutorów.

Turcja

BOTR
20141121002

Turecka firma z sektora MŚP specjalizująca się w produkcji,
projektowaniu oraz prowadzeniu B&R z zakresu produkcji sprzętu
medycznego dla pediatrii skonstruowała mały inkubator. Produkt
wyróżnia się innowacyjnym wzornictwem, zmniejszonym poziomem
emitowanego dźwięku i baterią pozwalającą na pracę na baterii przez 1,5
godziny. Firma poszukuje agentów oraz dystrybutorów.

Turcja

BOTR
20141130001

Turecka firma modowa specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji
ubrań dla mężczyzn poszukuje partnerów, dzięki którym mogłaby wejść
na nowe rynki w UE. Firma poszukuje również producentów dzieł sztuki,
firm modowych i wzornictwa z sektora tekstylnego i pokrewnych w celu
podpisania umów na świadczenie usług.

Turcja

BOTR
20141202004

Turecka firma specjalizująca się w produkcji plastikowych palet,
pojemników, skrzynek, pudeł oraz innych produktów plastikowych
poszukuje dystrybutorów w krajach Europy.

Turcja

BOTR
20141204001

Turecka firma z sektora MŚP opracowała systemy do informowania o
zagrożeniach, wysyłające po naciśnięciu jednego przycisku ostrzeżenia
dotyczące krytycznych wydarzeń związanych ze zdrowiem, powodziami,
ogień, trzęsieniami ziemi itp. przy użyciu łączności GSM lub Internetu.
Firma poszukuje agentów.
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Turcja

BOTR
20141204016

Turecka firma specjalizująca się w produkcji maszyn do burzenia
poszukuje agentów w krajach Europy.

Turcja

BRTR
20141031002

Turecki start‐up, który opracował grę oraz silnik symulacyjny do
zastosowań edukacyjnych. Oprogramowanie pozwala na rozwijanie
aplikacji bez potrzeby zagłębiania się w kod programu, co pozwala na
zaoszczędzenie czasu. Firma oferuje usługi produkcji wzajemnej oraz
podwykonawstwa.

USA

BRUS
20141102001

Firma z USA produkująca i dystrybuująca innowacyjne produkty do
ochrony zdrowia poszukuje dostawców takich produktów w celu ich
importu i sprzedaży pod swoją marką lub marką sklepową w USA i na
całym świecie.

Węgry

BOHU
20140626010

Węgierska firma jest europejskim innowatorem w zakresie
bezpieczeństwa IT, specjalizującym się w zaawansowanych technologiach
monitoringu. Wprowadza unikalne rozwiązania dla bezpieczeństwa IT
będące wyzwaniem dla wielu różnych gałęzi przemysłu. Posiada biura
sprzedaży i partnerów w ponad 40 krajach, ale są pewne obszary, które
firma chce jeszcze odkryć. Firma zainteresowana jest współpracą na
zasadzie umowy joint venture lub umowy licencyjnej.

Węgry

BOHU
20140707001

Ta Węgierska firma IT oferuje ekstremalnie szybkie i elastyczne
oprogramowanie do analizy danych. Firma poszukuje partnerów
dystrybucyjnych.

Węgry

BOHU
20141110008

"Węgierski producent pościeli poszukuje importerów i partnerów
pośredniczących ( hurtowników, dystrybutorów, agentów handlowych)
na całym świecie. Główne produkty firmy to wysokiej jakości kołdry i
poduszki wypełnione węgierskim białym puchem gęsim, ale także innymi
wypełniaczami jak poliester, ten cel, wełna, bawełna, jedwab, kaszmir,
wełna z wielbłąda są w ofercie firmy.

Węgry

BOHU
20141120004

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji Inteligentnych Systemów
magazynowania energii poszukuje dystrybutorów, głównie w Europie.
Firma zajmuje się również handlem i produkcją innych produktów
elektronicznych"

Węgry

BOHU
20141201001

Węgierski producent karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych z
organicznym kwasem humusowym w formie złożonej poszukuje nowych
dystrybutorów i hurtowników

Węgry

BOHU
20141203006

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji systemów sterowanych
CNC do cięcia poszukuje dystrybutorów do reprezentowania marki w
obcych krajach. Firma poszukuje umowy dystrybucyjnej.

Włochy

BOIT
20141103002

Włoska firma specjalizująca się w anodowaniu aluminium od 1946r.
Firma dostarcza anodowane aluminium w zwojach, arkuszach i belkach
do szerokiego zastosowania w przemyśle drukarskim, również
związanym z grawerowaniem, w branży meblarskiej, w szczególności do
zastosowania w meblach przemysłowych, w branży budowlanej oraz
technice świetlnej. Firma poszukuje partnerów handlowych, w tym
dystrybutorów, agentów handlowych. Oferują również swoje
podwykonawstwo.

Włochy

BOIT
20141125002

Włoska firma zaangażowana w prace wydobywcze i produkcję
sycylijskiego i włoskiego marmuru poszukuje dystrybutorów oraz
możliwości uruchomienia magazynu zagranicą.

Włochy

BOIT
20141127003

Włoska firma stworzyła innowacyjne sprzężenie maszyn/pojazdów do
zastosowania w rolnictwie i poszukuje agentów i dystrybutorów.
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Włochy

BOIT
20141128004

Włoski producent narzędzi diamentowych i ściernych do naturalnych
kamieni poszukuje dystrybutorów we Włoszech, Europie i północnej
Afryce. Firma zainteresowana jest również zawiązaniem joint venture
celem produkcji w kraju partnera.

Włochy

BOIT
20141128006

Włoska firma z Mediolanu, lider w projektowaniu i produkcji maszyn do
śrutowania i kuleczkowania do zastosowania w różnych gałęziach
przemysłu poszukuje nowych agentów i dystrybutorów.

Włochy

BOIT
20141211002

Firmy włoskie z regionu Umbrii, działające w sektorze łodzi
rekreacyjnych, w tym jachtów maxi i luksusowego wyposażenia wnętrz
łodzi, stworzyły klaster morski. W chwili obecnej poszukują partnerów z
zagranicy, którym to chcieliby zaprezentować swoje nowe produkty
adresowane do sektora stoczniowego. Firma zainteresowana jest
umowami podwykonawstwa i dystrybucji.
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