ACCIÓ10 com a membre de la Xarxa
Enterprise Europe Network (EEN)
http://www.een.cat de la Comissió
Europea, gestiona la base de dades
que permet la cerca de possibles socis
a través de més de 600 entitats de
promoció
empresarial
d’arreu
d’Europa.
Aquesta
eina
conté
informació de milers d’empreses que
busquen socis en una gran varietat de
sectors. Si la seva empresa està
interessada en fer negocis en mercats
exteriors, l’Enterprise Europe Network
el pot ajudar a trobar un soci adequat,
accedir amb èxit a nous mercats,
adquirir o oferir una franquícia,
transferir o adquirir tecnologia o
intercanviar know - how, comercialitzar
productes
i
serveis
o
buscar
proveïdors, agents o distribuïdors.
El node de la Xarxa Enterprises Europe
Network a Catalunya està format per
ACC1Ó | COMPETITIVITAT PER L´EMPRESA i

la Cambra de Comerç de Barcelona
ACC1Ó és la nova agència de suport a la
competitivitat
de
l’empresa
catalana
especialitzada en el foment de la innovació
i la internacionalització empresarial.

Si esteu interessats en algun dels anuncis, o bé voleu anunciar
la vostra empresa a la Xarxa de forma gratuïta, envieu un
correu a promec@amb.cat o truqueu al
93 506 95 57

Actualment, és l’únic node de la Xarxa EEN
a Catalunya, l’objectiu del qual és aprofitar
la gran experiència de cadascuna de les
entitats que formen el Consorci, per
informar i assessorar la PIME catalana
sobre les polítiques i oportunitats de
negoci a l’àmbit europeu;
assistir la PIME en processos de
transferència tecnològica i en la cerca
de socis tecnològics;
ajudar a l’accés de programes
europeus de finançament

ALIMENTACIÓ
ELECTRICITAT ELECTRONICA
DIVERSOS
FUSTA I MOBLES
TRANSPORT LOGÍSTICA
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ALIMENTACIÓ
BRAT20131113001
Petit fabricant austríac de licors biològics
busca llimones biològiques procedents d'Itàlia
i / o Espanya, el més natural possible, i que es
lliuren preferentment en caixes de fusta.
20110927005
Empresa francesa
especialitzada en el
comerç de productes alimentaris busca
proveïdors de sal lliure de productes
alimentaris per tal de proposar l'activitat de
distribució a França
20110421003
Expert independent en negocis aporta els seus
20 anys l'experiència empresarial en
distribucions massives a través de França per
ajudar els productors europeus de productes
alimentaris. L'empresa compte amb una excel
• lent xarxa que cobreix totes les cadenes de
supermercats. Amb la seva seu a prop de
Metz, a l'est de França, té una posició central
a Europa, a 1h30 de París amb TGV, on es
troben els principals compradors de distribució
francesos. Es busquen productors d'aliments
per
a
representació
comercial
o
subcontractació
20120217045
Empresa portuguesa especialitzada en la
venda a l'engròs de fruites i verdures, busca
empreses de transport / sector logístic per al
transport dels seus
20100518054
Empresa francesa especialitzada en la venda
de productes alimentaris ofereix distribució.
20111207032
Empresa familiar amb seu al Regne Unit de
fabricació casolana d’especialitats
com
,chutneys, (confitura agre-dolça)melmelades i
salses, busca un distribuïdor a Espanya.
BRPL20140602001
Empresa polonesa especialitzada en la venda
de productes per al sector hostaler està
buscant oli d'oliva envasat per distribuir entre

juny i juliol 2014

els seus clients d’Horeca. (hotel –restaurants- i cafeteries) L'Empresa està interessada en la
cooperació a llarg termini amb un productor
d'oli d'oliva italià o espanyol. L'Empresa
polonesa vol importar i distribuir l'oli d'oliva del
productor al mercat Horeca polonès.
20100518054
Empresa francesa especialitzada en la venda
de productes alimentaris ofereix
la seva
activitat de distribució.

DIVERSOS
20130306001
Empresa russa especialitzada en el disseny i
construcció d'objectes industrials i habitatges
ofereix serveis d'intermediació comercial
(agent, representant, distribuïdor).
BRFR20131009001
Empresa francesa, especialitzada en sostres,
cerca fabricants en el camp de l'aïllament de
poliuretà i llana de roca de la membrana del
terrat a Espanya.
20110913041
Empresa
holandesa
especialitzada
en
estovalles està buscant socis d'outsourcing.
20110421003
Empresa francesa
especialitzada en la
fabricació d'additius per a pinsos busca nous
proveïdors per a distribuir els seus productes a
França.
20101108009
Empresa italiana especialitzada en la
fabricació de condicionadors d'aire i plantes
d'aire condicionat
cerca
empreses
de
transport d'Itàlia a Espanya.
20111102033
Empresa amb presència en productes a
l'engròs de descompte, com articles per a la
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llar, articles de regal, articles de papereria o
joguines s'ofereix a actuar com a intermediari
comercial a les empreses manufactureres que
vulguin exportar tots els aspectes dels stocks
d'existències, lots d'accions, o un excés
d'existències de qualsevol minorista acabat.
En particular, desitgen comprar i distribuir els
béns en nom de les empreses de fabricació de
Grècia, Itàlia, Alemanya i Espanya.
20101108009
Empresa italiana especialitzada en la
fabricació de condicionadors d'aire i plantes
d'aire condicionat
cerca
empresa de
transport d'Itàlia a Espanya.
BRCN20140611001
Empresa mitjana chinesa
d'equips de
petroquímica busca un fabricant separador de
sorra i oli o proveïdor de solucions de gestio
de sorra amb les seves pròpies patents en
l'àmbit dels productes petroquímics. Els socis
han de tenir la capacitat de proporcionar una
solució de gestió de sorra a mida o sistemes
separadors de sorra de petroli per als clients
xinesos. L'empresa xinesa està interessada en
la cooperació tècnica o la cooperació
comercial sota l'assistència tècnica.
BRPL20140514002
PIME de Polònia busca productes innovadors
especialment dedicats a les llars que poden
ser distribuïts en el mercat polonès. L’empresa
està especialment interessada
en ser
distribuïdora
exclusiva
dels
productes
relacionats amb les solucions d'estalvi
d'energia per a les llars dedicats. L'empresa té
experiència en la venda de productes
electrònics per a 5 anys.
BRSI20140620001
Resum empresa eslovena que s'ocupa de les
noves tecnologies en la producció d'energia a
partir de biomassa està buscant un inversor o
col • inversor per construir una fàbrica i establir
la línia de producció per a la producció de pèl •
lets. La fàbrica es troba a l'oest d'Eslovènia,
prop de la frontera amb Itàlia, on es mostra la
necessitat i el potencial de mercat per a la
venda de grans quantitats de pellets.

juny i juliol 2014

BRES20130710001
Empresa
biomèdica espanyola busca
proveïdors o fabricants per produir diferents
peces de xeringues de plàstic. Les tecnologies
han de ser de làtex-lliure i preparades per
ser utilitzades.
Busquen
productors de
dispositius de plàstic per fer
acords de
fabricació.
BRNL20140602001
Especialista holandès en polímer reforçat amb
fibra d'estructures d'enginyeria civil vol
expandir el seu negoci i per tant, busca socis
internacionals que tinguin experiència en la
realització de projectes d'infraestructura. Els
socis han de tenir accés a nous mercats, i
estar familiaritzats amb la forma en què opera
el mercat de les infraestructures.
BRFR20140704001
Empresa francesa, especialitzada en el sector
tèxtil busca un proveïdor de fil de cosir de cotó
per tal d'ampliar la seva gamma de productes.
20121205033
Empresa romanesa especialitzada en la
distribució de cables elèctrics de coure i
alumini, busca proveïdors de cables.
ELECTRICITAT ELECTRONICA
20100203023 BR
Empresa
romanesa
especialitzada
en
seguretat i sistemes de baixa corrent
(videovigilància, alarma d'intrusió, control
d'accés, detecció d'incendis, xarxes i
comunicacions,
so);
l’
Empresa està
interessada en convertir-se en agent /
representant / distribuïdor per a un soci
estranger disposat a accedir al mercat
romanès.
20091002002
Empresa grega comercial de material elèctric
industrial i equips d'il • luminació busca
empreses d'Itàlia, Espanya i la Xina per oferir
els seus serveis d'intermediació comercial
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20100225014
Empresa romanesa, especialitzada en el
comerç amb productes i materials electrònics,
IT & C i d'àudio / vídeo (A / V) sistemes i
accessoris ofereix els seus serveis com a
distribuïdor.
FUSTA I MOBLES
20110428041
Empresa francesa
especialitzada en la
distribució de mobiliari d'oficina per als
professionals i
comunitats ofereix els seus
serveis d'intermediació comercial per als
productors ibèrics.
BRFR20130730003
Agent comercial francès busca empreses
italianes i espanyoles de mobles d'interior / a
l'aire lliure a base d'acer inoxidable i ceràmica
per representar els seus productes a França
20111201010
Empresa russa especialitzada en la producció i
venda d'artesania en fusta i de llenya busca
distribuïdors i empreses de logística a
Espanya i Itàlia
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BRPT20130729001
Proveïdor de serveis forestals de Portugal al
sector dels sectors relacionats amb l'energia
de la fusta i la bioenergia busca franquícia, o
oportunitats de joint venture a Espanya i Itàlia,
i ofereix serveis d'intermediació comercial.
L'empresa portuguesa s'especialitza en collita
(raleo), xapat, manteniment,
proporciona
serveis de consultoria com a plans de gestió
forestal i és proveïdor de productes a base de
fusta

TRANSPORT I LOGÍSTICA
20111201010
Empresa russa especialitzada en la producció i
venda d'artesania en fusta i també de llenya
busca distribuïdors i empreses de logística a
Espanya i Itàlia
20120313039
Empresa grega especialitzada en el transport
de mercaderies per carretera entre Itàlia i
Grècia, requereix serveis de logística que
cobreixi tot el territori d'Itàlia.

