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ACCIÓ com a membre de la Xarxa Enterprise Europe
Network (EEN)
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 EEN a Catalunya està format per
ACCIÓ i la Cambra de Comerç de Barcelona ACCIÓ
és l’agència de suport a la competitivitat de l’empresa
catalana especialitzada en el foment de la innovació i la
internacionalització empresarial.
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
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ALIMENTACIÓ, BEGUDES i
AGRICULTURA
BRUK20130913002
Empresa britànica d’ indústria d'aliments i
begudes , amb experiència en la compra ,
venda , i el desenvolupament dels productes
, categories i de les
cadenes de
subministrament i planificació empresarial
estratègica , busca fabricants europeus
amb una cadena de subministrament sòlida
que estiguin interessats en vendre a la
indústria de l'alimentació del Regne Unit .
Connectada als prenedors de decisions clau
en les principals cadenes de supermercats
significa que l'avaluació comparativa de les
marques per borsa pot aconseguir en poc
temps, un nivell alt ( 95% ) d'èxit.
BOSK20130913002
Empresa eslovaca de producció de sidra
busca intermediaris de comerç . L’ empresa
vol cooperació internacional honesta amb
potencials socis comercials que poden
participar en la distribució dels seus
productes .
BONL20131009001
Empresa holandesa ha desenvolupat un
herbicida elèctric impulsat per energia solar
per eliminar les males herbes, a mà. Aquesta
forma d'eliminar les males herbes s'utilitza
sovint en l'agricultura orgànica, on no es
permet l'ús d'altres mitjans per eliminar o
prevenir les males herbes . Fins ara estaven
impulsats per motors de combustible com a
tractors petits . L’empresa ha venut diverses
màquines de males herbes d'energia solar
als Països Baixos i ara es a la recerca
d'oportunitats de distribució a altres països.
BOTR20130729002
Una empresa turca situat a Trabzon i
especialitzada en la fabricació blanquejadors
, galetes i torradores de avellanes i fruïts
secs I similars -com les fruites seques i

molins de xocolata. busca socis que
necessiten maquinària de processament de
fruits secs. També estan especialitzats en
l'establiment de plantes de processament
d'aliments secs clau en mà i ofereixen els
seus serveis com a subcontractistes.
BOFR20130917001
Empresa francesa , productor líder de
productes chicorées basats en el mercat de
les begudes calentes es busca distribuïdors
per als seus productes acabats o socis
industrials interessats en la xicoira a granel.

BOIT20131009002
Empresa italiana (granja
d’agroturisme
PIME), que es troba a Sicília, entre Taormina
i l'Etna és líder en la producció de cítrics
biològics, i en melmelada de diferents fruites.
L'empresa busca
cooperació comercial
d'agents o distribuïdors i una possible joint
venture amb empresa de envasat o
d’etiquetatge.
TOIT20130724001
Empresa espanyola especialitzada en el
desenvolupament dels sistemes no tripulats i
estructures compostes . L’ empresa dissenya
i fabrica els seus propis avions de materials
compostos (com ara fibra de vidre i kevlar) ,
així com tot el suport en terra i equips de
control . L'empresa busca acords comercials
amb assistència
tècnica per a
la
implementació del sistema en les empreses
que treballen en l'agricultura o en l'àmbit del
medi ambient, per exemple, per supervisar
les produccions dels cultius.
TOSE20131028001
Empresa de innovació sueca presenta un
mètode per conservar els aliments , sense
l'ús de conservants convencionals . El
mètode es basa en un sensor que allibera
etanol , que ve embalat juntament amb el
menjar , com la carn , fruita o el productes de
pa . A causa de l'etanol alliberat en el paquet
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, la vida útil s'estén i l'aliment conserva el seu
sabor fresc . L'empresa busca un soci per
llicenciar la tecnologia i adaptar-la a diferents
segments de productes.
TOUA20131022001
Institut d'investigació científica d'Ucraïna ha
desenvolupat una tecnologia per a la
intensificació dels processos d'extracció de
sucre a partir de trossos de remolatxa pel
mètode
d'injecció
d'energia
d'impuls
discontínua (DIEI ) . L'equip nou es va posar
a prova sobre la base d'aquesta tecnologia ,
per a l'obtenció d'aigua d'alimentació i
l'acceleració dels processos d'extracció de
sucre a partir de trossos de remolatxa. El
mètode DIEI permet augmentar la producció
de sucre en un 1,5 - 2%. Els autors estan
buscant socis per al llançament de la
tecnologia .
BRUK20130729001
Processador de Regne Unit de materials
vegetals
demana nous socis proveïdors
capaços d'oferir enviaments regulars d'all en
quantitats comercials
TOIT20130724001
Empresa italiana derivada, ha desenvolupat
una eina d'anàlisi intel.ligent basada en RMN
(
ressonància
magnètica
nuclear
)
espectroscòpia per predir la millor destinació
d'ús de farines ( baguettes , entrepans ,
pizzes , pastissos , pastes , etc . ) Els
avantatges sobre anàlisi
convencionals
deriven de robustesa, rapidesa i fiabilitat del
mètode . L'empresa busca altres empreses
productores de farines i / o productes de fleca
per provar noves aplicacions
APLICACIONS TECNOLÒGIQUES
TONL20131010001
PIME holandesa desenvolupa i patenta una
tecnologia de control d'il . luminació intuïtiu
que permet un control fàcil i còmode de la
configuració de la llum (entre d'altres: efectes
de color , l'enfocament i la direcció d'un raig )
mitjançant gestos tàctils com s'utilitza

comunament en els telèfons intel • ligents i
Tablet PC . L’empresa ofereix la seva
propietat intel • lectual, coneixements i els
conceptes en el marc dels acords de llicència
per a fabricants d'equips originals i
dissenyadors d’accesoris d'il . luminació .
TOCY20130923001
PIME xipriota del camp de la tecnologia de
cristall intel .ligent o commutable ha creat una
tecnologia de finestres per al control total de
la llum i la calor des de la total transparència
a la completa opacitat , o a un estat gelat per
preservar la vida privada . Els costos de
fabricació són molt baixos i no requereix
electricitat . La finestra es pot utilitzar en
edificis i vehicles per maximitzar l'eficiència
energètica i el confort. L’empresa busca
socis per a l'acord d'adquisició , concessió de
llicències ,
investigació o l'acord de
cooperació tècnica.
TOGR20130730002
PIME grega ha desenvolupat un sistema
innovador que incorpora un subsistema de
detecció d'incendis visual de la supervisió de
les àrees privades d'interior i l'aire lliure , que
consisteix en una càmera d'alta resolució i un
processament de senyal digital integrat i
sistema de visió artificial . Es busquen acords
comercials amb assistència tècnica a les
PIME europees de seguretat de la llar.

BOIT20130729004
PIME italiana especialitzada en la vigilància i
anàlisi de vídeo busca socis de països de la
UE interessats en la recerca de nous
distribuïdors . Per al soci estranger cooperar
amb l'empresa italiana significa aconseguir
un soci disponible per oferir solucions
avançades en la implementació de sistemes
d'anàlisi de vídeo per satisfer un mercat cada
vegada més creixent .
TONL20130826001
Empresa holandesa ofereix una activitat
física innovadora tecnològica de monitors
capaços de reconèixer les activitats diàries
bàsiques per al OEM ( Original Equipment
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Manufacturer) o com a eina orientada a la
salut ( recerca) projectes de seguiment .
L'empresa busca un acord de llicència o
acords comercials amb assistència tècnica
amb socis de recerca , entrenament i serveis
d'intervenció d'estil de vida o les empreses i
les organitzacions de màrqueting i vendes .

BOPL20131004007
Empresa polonesa especialitzada en la
implantació de sistemes de TI , modificacions
de programari personalitzat , fet a mida,
disseny de programari i serveis de
màrqueting
a
Internet
ofereix
subcontractació / externalització de serveis a
clients estrangers .
TOUK20130829002
Inventor únic del nord-oest d’Anglaterra
busca un soci en el sector d'articles per a la
llar per al desenvolupament d'un dispositiu
simple per al funcionament i l'accés difícil d’
arribar dels dispositius de seguretat ,
interruptors i altres articles per a la llar
inaccessibles . El soci ha de ser del sector
del desenvolupament d'articles per a la llar /
fabricant, interessat en una joint venture / o
ha d’oferir cooperació tècnica per donar
suport a l'inventor en el desenvolupament
d'un prototip complet per les proves, anàlisis
de mercat i potencial.

BORU20131008004
Empresa russa especialitzada en la
fabricació d'un sol ús de lliteres dobles caixes
per a gats ( la part superior de la caixa de
sorra és una cosa natural absorbent opal cristobalita , la part baixa de la caixa de sorra
és tallada de pi ressec ), busca intermediaris
comercials
DIVERSOS
FR20131001001
PIME francesa busca un soci (dissenyador i
productor) que li proporcioni una màquina
expenedora automàtica totalment mecànica.

Aquesta màquina haurà d'operar sense cap
tipus de dispositius electrònic per dur a terme
l'expedició de béns de consum . La PIME
francesa busca un acord comercial amb
assistència tècnica (muntatge, enginyeria,
consultoria tècnica ).
BORS20130927001
PIME sèrbia que desenvolupa sistemes de
programari (E - gov , així com E – soft ware
utilitzats en l'atenció de la salut, la indústria
automotriu i la gestió de l'oficina) li agradaria
trobar socis intermediaris distribuïdors per a
la posterior venda dels seus productes a
l'estranger.
BOFR20130927002
PIME francesa
busca
intermediaris
comercials dels països europeus per a la
distribució de productes d'una terminal
totalment autoalimentada per energia solar
per
serveis com a mobiliari urbà intel ·
ligent. El terminal , gràcies a l'energia solar ,
permet carregar dispositius electrònics a tot
arreu de la ciutat : tots els telèfons , telèfons
intel · ligents , tauletes , ordinadors, gràcies a
l'endoll de 220V i un port USB.
BOSK20130913002
Empresa letona especialitzada en la
producció de productes de calceteria amb
propietats antibacterianes i antifúngiques
busca intermediaris comercials i distribuïdors
TOIT20130627001
Empresa italiana que ha desenvolupat un
transport basat en la web sobre demanda
per optimitzar la recollida i transport dels
lliuraments . El sistema recull les peticions
dels ciutadans , per ser recollits a casa ,
oficina o altre punts per arribar a una
destinació específica i viceversa . Permet
trobar la millor ruta per gestionar totes les sol
licituds utilitzant els menys vehicles possibles
L’empresa
busca
socis
per
al
desenvolupament , la llicència comercial o
l’acord conjunt amb l'assistència tècnica .
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RFID ( identificació per radiofreqüència ) i
tecnologia
Bluetooth . L’empresa busca
realitzar acords comercials amb assistència
tècnica .
MÈDIC SANITARI
BOGR20130725001
Empresa grega especialitzada en la
producció de productes mèdics ortopèdics
per esports busca socis perquè actuïn com a
intermediaris comercials ( amb experiència
importador / majorista / distribuïdor ) i la
promoció dels productes a través de la seva
xarxa de vendes.

TORU20130923001
PIME russa de Sant Petersburg amb una
reeixida experiència en el desenvolupament i
comercialització de dispositius geofísics
desenvolupa una sèrie de plataformes de
dispositius per a aplicacions de xarxes mòbils
.Tant
poden ser una base per crear
dispositius que es comuniquen amb la xarxa
global com per
la realització de
mesuraments en la situació de moviment
independent dels sensors i del dispositiu .
Medicina
Mobile
és
una
aplicació
prometedora . L'empresa busca socis per al
desenvolupament conjunt de dispositius per a
mòbils i medicina esportiva .
BOUK20130924005
Empresa britànica fabrica una gamma
especialitzada de roba de llit "fàcil lliscament
" dissenyada per ajudar a la vida independent
per a les persones que tenen dificultat per
moure al llit com les persones amb la malaltia
de Parkinson , artritis , problemes d'esquena i
altres discapacitats . L'empresa requereix de
distribuïdors i intermediaris del comerç , amb
contactes en el sector de l'assistència
sanitària.
TOES20131007003
Empresa
tecnològica
espanyola
ha
desenvolupat un sistema innovador per a la
seguretat dels nadons / nadons. Evita els
errors d'identitat , canvi de nadó o segrestos
dels hospitals per mitjà d'un sistema de
protecció i custòdia dels nadons que combina

BRSE20131004001
Empresa al nord de Suècia
busca
productes de marca blanca amb el propòsit
de construir una família
de productes de
prevenció de malalties . La empresa busca
als innovadors , empreses o institucions de
recerca que compten amb productes
interessants i volem que els venen i
distribuïm.
20130606042 BO
Empresa alemanya que produeix un
innovador llum d'infraroig
per ser utilitzat
per calefacció , escalfament , assecat o usos
sanitaris.. L'empresa busca distribuïdors i
socis per joint ventures.
BOFR20130703015
Empresa francesa especialitzada en la
fabricació de productes innovadors per a
l’auto diagnòstic, busca
cooperació
comercial a tot Europa, especialment a
Noruega i Suècia, entre els distribuïdors
marques registrades o pròpies.
TRGR20130930001
PIME grega activa en el camp de programari
mèdic
busca
la integració i
codesenvolupament
de
solucions
innovadores pel mercat grec amb les noves
tecnologies i serveis . L'empresa està
disposada a avaluar les solucions que aporta
l’ alta tecnologia i els serveis eficaços per a la
indústria mèdica . La empresa busca llicència
, cooperació tècnica o acord de producció
recíproca.
PAPER I PLÀSTIC , ENVASOS I
EMBALATGE
BONO20131007001
PIME dedicada als envasos de Noruega ha
inventat un plat-recipient plegable imprès i
personalitzat , fet de cartró. És un plat senzill
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però elegant que s'utilitza quan es serveix
una mostra de menjar als clients com a part
d'una campanya de màrqueting o llançament
de nous productes en exposicions o en
botigues . La empresa busca contractes
d'agència comercial , així com a contracte de
serveis de distribució
.
TODE20131009001
PIME
alemanya
de
la
indústria
transformadora de plàstics ha desenvolupat
una planta modular per al tractament de les
aigües residuals de les indústries de
processament
de
metall
i
indústria
relacionada com els àcids contaminats
procedents de processos de galvanització,
emulsions de perforació i solucions de
decapatge d'acer. La companyia està
buscant socis en el processament de metalls
i les indústries relacionades amb la finalitat
d'adaptar la planta a les seves necessitats
individuals en el marc d'un acord comercial
amb
assistència
tècnica.
20090720004 BO
Productor turc líder en contenidors de
poliestirè
busca
oportunitats de joint
venture a Egipte, Itàlia, Espanya i els EUA .
L’empresa és la fusió obert o intercanvi
d'accions. L’empresa ofereix com a
subcontractista per a la producció d'envasos
de poliestirè .
BOPL20131002001
Empresa polonesa que ofereix envasos de
pasta de paper per al sector mèdic , tècnic i
industrial busca distribuïdors .

QUÍMICS, FARMACÈUTICS, COSMÈTICS
BOUK20130905002
Empresa escocesa del Regne Unit,
ha
desenvolupat un producte lubricant I contra
l'oxidació d’un alt rendiment i respectuós
amb el medi ambient , aplicable a diversos

sectors, busca socis de distribució a tot
Europa. El producte és altament aclamat,
recolzat per les principals empreses del
Regne Unit i ofereix una alternativa ecològica
als lubricants i additius a base de petroli
tradicionals.
BORU20131008010
Empresa russa
especialitzada en el
desenvolupament i producció de cosmètica
de la salut , sobre la base dels recursos
naturals (Altay, banyes de vellut ,salmorra ,
sal marina ) . Els productes poden ser
utilitzats tant en les institucions mèdiques i de
salut (centres de salut, centres de SPA ,
clíniques de rehabilitació ) i en la llar .
L'empresa cerca intermediaris comercials a la
Xina, França, Itàlia i Espanya
20120510023 BO
Empresa
alemanya de nous cosmètics
altament eficaços, busca
majoristes i
distribuïdors en tots els països de la UE i
d'altres països. La empresa també està
interessada
en
joint
ventures.
.
BOUK20131004001
Regne Unit Empresa ha desenvolupat un
innovador gel d'hidratació del cuir cabellut per
ajudar a alleujar la sequedat que és una
causa comuna de prurit associat. L'empresa
busca distribuïdors i / o agents dels mercats
internacionals.
TRUK20131003001
Empresa escocesa vol desenvolupar i portar
al mercat una gamma de productes contra
l'envelliment i cura de la pell. Busquen
indústries o socis acadèmics que hagin
identificat un ingredient actiu que podria ser
utilitzat en aquest tipus de producte.
L’empresa busca un soci per treballar amb
ells per desenvolupar el producte sota un
acord de llicència, acord de cooperació
tècnica, d'I + D o una Joint venture
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SERVEIS JURÍDICS, CONSULTORIES
BOLT20130920002
Estudi jurídic lituà ofereix els seus serveis
legals a les empreses que executen activitats
a Lituània Empresa especialitzada en la
prestació de serveis jurídics per a les
disputes d'esferes setze apartaments .

20130305028 BO
Empresa francesa que proporciona solucions
de negocis d'Internet de nivell mundial de
gestió del risc químic busca associacions
d'empreses
conjuntes
amb
empreses
consultores que treballen a Europa, per
exemple sobre la toxicologia, medi ambient,
ISO 14000 o la certificació OSHA 18000, etc,
amb l'ambició d'ampliar el seu negoci oferint
serveis de qualitat als usuaris finals de
qualsevol
sector
industrial
.
TOFR20130808001
PIME francesa ha desenvolupat un
programari de Business Intelligence que
analitza les bases de dades per tal de
detectar riscos i oportunitats de negoci .
Proporciona una resposta als desafiaments
de la gestió de la informació mitjançant
l'automatització de la detecció de diagnòstics
de decisions d'alt valor i que permet una fàcil
visualització dels mateixos . La empresa
busca una col · laboració amb un distribuïdor
, busca també socis financers i / o industrial .
BOIT20130925001
Cadena hotelera italiana , amb estructures
situades a la costa nord de Sardenya , a prop
de les platges més boniques al mar
Mediterrani , ofereix hotels de 4 i 5 estrelles ,
resorts, residències , viles i altres serveis .
Aquesta empresa busca intermediaris , com
agències de viatges , llocs web i portals
20130319028 BR
Empresa espanyola que treballa en el sector
de la consultoria en serveis d'assessorament
estratègic i financer, requereix subcontractar

serveis . L’empresa proporciona informació
legal , financera i laboral en el mercat
espanyol .Per altra banda, l'empresa
requereix la mateixa informació dels socis a
l'estranger , així que es pugui ajudar
les
empreses espanyoles en els seus processos
d'internacionalització: en aquest cas voldria
ser subcontractada

