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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 Enterrise 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.
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

http://www.b2match.eu/mwcbrokerage2014
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Aquest servei és gratuït per a les empreses

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

TEXTIL, CUIR

20100518054
Empresa francesa especialitzada en la venda
de carn vol diversificar la seva gamma de
productes als fabricants d'herbes i espècies,
fruits secs, formatge, xarcuteria i ofereix la
seva activitat de distribuïdor comercial.

20121109019
Majorista francès busca un subcontractista en
els països de destinació per a la fabricació de
petites quantitats d'accessoris de moda de cuir
( bosses , cinturons , etc ) d'acord a les seves
instruccions .

20121120026
Empresa francesa especialitzada en el
comerç de productes dietètics busca
proveïdors de productes sense sal per tal de
proposar l'activitat de distribució a França.

20091002002
Empresa irlandesa d’un petit comerciant a
Dublín , en l'actualitat en la importació de
gèneres de punt de caixmir barrejat d'Itàlia i
està interessat en el compliment dels
fabricants de peces de punt que venen
diferents tipus de mescles de teixits de punt,
incloent el 100% de la barreja de fibres
naturals en molts diferents estils .

20130403010
Empresa russa especialitzada en la venda a
l'engròs de fruites i fruits secs
( anacards , avellanes , nous, pomes seques ,
peres , prunes , panses ) que es venen per
pes i envasats , ofereix serveis d'intermediació
comercial ( distribuïdors )
20100831029
Empresa russa activa en la distribució de
màquines de cafè, altres equips per a
restaurants , bars , cafeteries , peces de
recanvi per a l'equipament i també és un
distribuïdor de cafè italià , ofereix serveis
d'intermediació comercial .

20100423024
Empresa italiana especialitzada en la
comercialització i la producció de roba de nens
ofereix oportunitats de franquícia per a
empreses a Grècia , Espanya i Turquia comerç
20100201032
Empresa grega especialitzada en el comerç de
sabates d’home ofereix serveis
d'intermediació comercial per als seus
fabricants.

20111221012
Empresa del Regne Unit , especialista en
aliments sense sucre ni al · lèrgens
alimentaris - incloent el gelat , alternatives a la
llet i menjars preparats busca intermediaris
comercials a Europa . També pot considerar
l'externalització de la fabricació sota llicència .

20120305034
Empresa sèrbia, fabricant de mitjons de cotó,
està buscant distribuïdors i socis de franquícia.

BRUK20130903003
Una empresa d'exportació del Regne Unit està
buscant als fabricants d'aliments d'oli de llavor
de carbassa i altres aliments d'especialitat
d'Àustria i Suïssa per actuar com un agent per
a aquests productes en el mercat a la Xina .

20110614039
Empresa francesa dedicada a la creació i
restauració d'alta qualitat , mobles d'estil
clàssic busca un fabricant / artesà que pogués
actuar com a subcontractista per reproduir els
seus models .

FUSTA I MOBLES
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20110428041
Empresa francesa especialitzada en la
distribució de mobiliari d'oficina per als
professionals i les comunitats ofereix els seus
serveis d'intermediació comercial per als
productors ibèrics

CONSULTORIES I FORMACIÓ
20120726025 BR
Desenvolupador britànic de formació per
conductors, de software educatiu i de
preparació d'exàmens , és la recerca de
externalitzadors i/o proveïdors de continguts
a França, Alemanya , Itàlia i Espanya .
20120423017
Empresa de consultoria de negocis austríaca
especialitzada en gestionar l'accés al mercat i
la creació a Àustria i Amèrica Llatina cerca
d'altres firmes de consultoria com a
subcontractistes per tal de complementar els
seus serveis i / o per actuar com a agents per
adquirir nous clients .

INFORMÀTICA
20110608048
Empresa francesa que desenvolupa solucions
de seguretat per a les transaccions
electròniques ( dedicada a les aplicacions d'e ID i e - Salut ) busca intermediari comercial,
soci d'externalització i/o l'adquisició a Turquia ,
Espanya , Hongria , Romania , Polònia i
Eslovàquia .
20121026016
Empresa de computació en el núvol basat en
Regne Unit sol · licita activitats de
subcontractació / externalització i busca
empreses de TI , el que podria revendre la
seva plataforma per a usuaris d'Alemanya ,
Espanya , França , Ucraïna , Holanda.

DIVERSOS
20110421004
Empresa russa especialitzada en serveis de
salut i bellesa i productes comercials
cosmètics ofereix serveis d'intermediació
comercial .
20100915020
Empresa italiana especialitzada en la
producció d'eines de brotxes , coixinets ,
indicadors i eines de tall cerca d'agents i / o
distribuïdors
20130410027
Agent comercial alemany , especialitzat en la
venda de finestres , portes i accesoris per a
finestres , ofereix serveis d'intermediació
comercial per a fabricants d’aquest sector
20121228010BR
Empresa del sud d'Itàlia que ha guanyat una
bona experiència en el mercat nacional, li
agradaria començar a cooperar amb altres
empreses a l'estranger. L'empresa està
especialitzada en el disseny i instal · lació de
cablejats i sistemes tecnològics per a les
estructures civils i industrials, així com per
instal · lacions d'allotjament i edificis
comercials . També opera com a distribuïdora
de productes d'altres companyies i busca socis
que necessiten serveis de distribució .
20101228031
Empresa russa que opera al mercat de
l'energia ofereix serveis d'intermediació
comercial per als fabricants d'equips
d'auditoria energètica.

20111003022
Empresa espanyola d'enginyeria s'ofereix com
un distribuïdor o agent en relació amb
l'eficiència energètica i l'estalvi d'energia .
(equips de cogeneració , bateries de
condensadors , sistemes de domòtica , fred
industrial , sistemes de regulació i control
(indústria , enllumenat públic ) i altres sistemes
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o productes relacionats.
BRFR20131024001
Empresa francesa que treballa per als clients
més grans perquè els subministrin peces
mecanitzades ( metall o plàstic ) està buscant
socis a Espanya i Portugal per acord de
fabricació
20120608014
Empresa portuguesa , majorista d'higiene dels
aliments i productes de neteja , vidre , vaixella
joguines , electrònica , productes industrials
( dipòsits , filtres i drenatges ) i productes
ortopèdics , ofereix serveis de distribució a les
empreses amb seu al Regne Unit , França ,
Alemanya i Espanya amb l'objectiu de
fomentar noves oportunitats de negoci en
països de parla portuguesa
20121127014
Empresa romanesa especialitzada en la
distribució dels cilindres de gas d'ús domèstic
està oferint serveis d'intermediació comercial (
distribució ) de productes manufacturats
procedents d'Itàlia , Alemanya i Suècia
Espanya
20110704056
Empresa de Sèrbia , especialitzada en la
producció i venda de joguines busca socis per
a intermediari, així com per al transport i els
serveis logístics .

20120110020
Empresa belga especialitzada en el
desenvolupament i fabricació de productes
que milloren la seguretat viària ( barreres de
seguretat i productes de seguretat industrial )
busca un subcontractista en premses
hidràuliques pesades .
BRUK20130814001
Empresa del Regne Unit especialitzada en
productes antihumitat i repelents d'aigua busca
intermediari comercial (agents) a Espanya ,

Països Baixos i Bèlgica. El producte consisteix
en impermeabilització per mamposteria i blocs
de formigó i els seus usos principals són per a
soterranis i edificació d'habitatges, terrasses i
balcons , banys , cuines , aparcaments , zones
comercials , zones residencials i espais per
manteniment de vehicles .
20100831029
Empresa grega que comercia amb material i
equip d'il · luminació elèctrica industrial busca
empreses que fabriquin material elèctric
industrial i equips d'il · luminació d'Itàlia
Espanya i la Xina per oferir els seus serveis
d'intermediació comercial

VEHICLES I LOGÍSTICA
20130416016
Empresa francesa situada al centre de França
i especialitzada en l'activitat logística , ofereix
serveis comercials als productors de palés
disposats a revendre el producte als usuaris
industrials .
20120313039
Empresa grega especialitzada en el transport
de mercaderies per carretera entre Itàlia i
Grècia requereix serveis de logística que
cobreix tot el territori d'Itàlia .
20110526027
Empresa individual italiana especialitzada,
serveis a empreses comercials tècnics i de
consultoria per a les empreses actives en els
sectors de mecànica ofereix serveis
d'intermediació comercial .

