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 I BEGUDES
DIVERSOS
FUSTA I MOBLES
SERVEIS FORMACIÓ
SERVEIS CONSULTORIA
PLÀSTICS
TÈXTIL
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ALIMENTACIÓ I BEGUDES

FUSTA I MOBLES

20130507015 BR
Distribuïdor Internacional d'aliments amb seu a
Escòcia (Regne Unit) especialitzat en el proveïment
global, la importació i la distribució busca socis de
producció d'aliments totalment certificats, a tota
la Xarxa.

BRPT20130729001
Proveïdor de serveis forestals
de Portugal
relacionats amb la fusta, l'energia de la fusta i la
bioenergia, busca franquícia, oportunitats de joint
venture a Espanya i Itàlia i ofereix serveis
d'intermediació comercial. L'empresa portuguesa
s’especialitza en el xapat, manteniment, raleo i
collita, ofereix serveis de consultoria, com els plans
de gestió forestal, i també és un proveïdor de
productes derivats de la fusta com ara la fusta en
rotlle i els residus forestals per a clients industrials.

20120712007
Productors OTC (over the counter) líders en el
suplements de menjar alemany i en el mercat de la
salut oral vol ampliar les seves activitats
internacionals dins d'Europa. Per tant, l'empresa
està buscant distribuïdors i representants a Gran
Bretanya, els Països Baixos, França, Itàlia,Espanya i
Suècia. També requereix subcontractistes o socis
d'outsourcing
20100916017
Empresa sèrbia especialitzada en la producció de
brandi de primera qualitat busca socis per
franquícia i per al comerç com a intermediaris, per
a la posterior venda del seu producte
BRRO20140509001
Empresa de Romania amb experiència en la
comercialització de productes alimentaris s’ofereix
com a intermediari comercial (distribució) per a les
empreses que volen entrar al mercat romanès.

BRUK20140210001
PIME amb seu a Londres que produeix suplements
esportius, busca un proveïdor a l'engròs dels
súpers aliments orgànics, com ara l'espirulina i
maca. Qualsevol proveïdor ha de ser un
especialista en integrals, orgànics, superaliments i
ser capaç d'oferir preus competitius. L'empresa
compta amb un proveïdor a l'engròs al Regne Unit,
però estan buscant un proveïdor amb preus més
competitius.

20091029018
Empresa italiana que fabrica cadires, taules i
accessoris de fusta quasi tot plegable , busca
importadors, majoristes interessats en cadires i
taules per al mercat residencial i per al mercat de
futurs. S'interessa també per trobar fabricants i
subministradors d'elements de fusta per a cadires i
taules.
DIVERSOS
BRFR20140715001
Empresa francesa, especialitzada en la venda de
materials de construcció, la construcció i els serveis
d'instal lació a la regió Centre de França (sud de
París), busca
productors de materials de
construcció. L'empresa està disposada a ser
distribuïdora o agent comercial a França dels
productors dels materials de construcció
esmentats anteriorment, sobretot a la regió
Centre.

BRUK20140710001
PIME amb seu a Londres, en l'actualitat
especialitzada en la producció de llibres pop-up de
nens, està buscant ampliar amb la producció de
llibres infantils de bany que canvien de color a
l’aigua. Busquen socis que siguin capaços de
fabricar aquests llibres o facilitar la tecnologia per
la impressió
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20120607025
Empresa belga especialitzada en externalització,
exportacions i distribució als següents països (Xina,
Índia, Indonèsia, Malàisia, Filipines, Singapur,
Tailàndia i Vietnam) ofereix els seus serveis com a
agent.

Agost /setembre 2014

sobre una base de joint venture o contracte de
subcontractació/fabricació.

BRPL20130812001
Empresa polonesa - productora i distribuïdora - vol
establir aliança amb productors de jocs de taula i
jocs de simulació. Vol distribuir nous jocs que
encara no estiguin disponibles al mercat polonès,
busquen els serveis de distribució i acords de
llicència.

PLÀSTICS
BRUK20140204001
PIME del Regne Unit especialitzada en el reciclatge
de plàstics busca proveïdors europeus de tot tipus
de deixalles de plàstic, de la pel · lícula als materials
rígids en gairebé qualsevol forma. L’empresa busca
materials adequats per al seu processament,
preferiblement de fonts industrials , compta amb
una àmplia experiència de treball en el sector del
reciclatge de plàstics i treballa amb una sèrie
d'organitzacions comercials i governamentals.

BRCZ20140827001
Empresa txeca especialitzada en la importació i
distribució de materials, dispositius mèdics, equips,
aparells i ajudes, amb un bon coneixement del
sector mèdic txec ofereix serveis de distribució en
aquesta àrea en especial en la cura d'ancians.

20110711002
Empresa
francesa
requereix
serveis
de
subcontractació, especialitzats en la impressió de
la publicitat de la cartellera d'espectacles i
entreteniment. Busquen socis per a la producció
regular de pals de plàstic per a les banderes
publicitàries. També es demana la franquícia.

BRUK20140714001
Proveïdor de formació del Regne Unit en gimnàs
d'entrenament i entrenadors personals en el nord
d'Anglaterra. L’empresa és reconeguda com un
proveïdor d'alta qualitat dels cursos de salut i de
fitness de tots els òrgans rellevants de la indústria.
Treballen amb els estudiants en un enfocament
modular, que augmenta la capacitat dels seus
cursetistes per cobrir tots els aspectes de l'aptitud
personal. Busquen socis que puguin oferir nous
programes per als seus clients, mitjançant
contracte d'agència, distribució, franquícia o
serveis comercials.

BRUK20140721001
Empresa anglesa
que s'especialitza en la
comercialització de béns de consum de luxe per a
decoració d'interiors i tapes per taules cerca
dissenys
exclusius i
empreses que siguin
capaces de fer el desenvolupament del producte

BRTR20140715001
Empresa turca, amb seu a Antalya, amb
experiència
en
programació
d'ordinadors,
programari i serveis informàtics . També porta a
terme activitats de gestió d'instal • lacions
informàtiques, com ara la reparació d'equips i
assessoria sobre els programes / programari.
L’empresa busca socis majoristes o d’equip de
fabricació i/o dels productes relacionats amb
l'electrònica amb la finalitat de vendre els seus
productes a Turquia i actuant com a intermediari
comercial, sobretot com a distribuïdor.

TEXTIL
20100813002
Empresa tèxtil busca un intermediari comercial
per als seus productes. També es demana la
franquícia.
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20090709026
Empresa espanyola ofereix els seus serveis com a
agent intermediari en el sector del moble, el tèxtil i
la decoració interior de les empreses que importen
productes d'Espanya.
20090623033
Empresa polonesa titular d'ecologia moderna
europea i d'una comunitat web de serveis
implicada en economia cooperarà amb productors
o venedors relacionats, vehicles elèctrics, híbrids
o impulsats per hidrogen, amb sistemes de GPS
que posen a l'usuari al corrent del consum del
combustible, amb pneumàtics reduint el consum
de combustible, bombes de calor, panells solars,
xemeneies camisa d'aigua, generadors d'energia
mini-eòlica per a la llar, així com dissenyadors de
cases aïllades, que utilitza tecnologia passiva i
l'eficiència energètica en els seus projectes.
20100804026
Empresa polonesa especialitzada en sistemes de
recuperació, serveis elèctrics,
instal · lació
d'aparells d'aire condicionat busca socis europeus
amb llicència per a la venda de sistemes de
recuperació i s’ofereix
com un distribuïdor.
20110817008
Empresa dedicada al subministrament comercial
tecnològic d'equipaments per cuina, bateries de
cuina, estris de cuina i elements de màquines
expenedores s' ofereix per a ser intermediari
comercial
20120716037
Empresa alemanya especialitzada en tecnologies
d'unió com la soldadura làser, soldadura, i
nanopelícula-tecnologica
cerca
socis que
participin en els següents materials i serveis a
través de subcontractació: - soldadura i soldadura
forta de materials; - Mòlta i / o la neteja d'acer; Tornejat de barres grans Poston (> 300 mm de
diàmetre
i>
4.000
mm
de
longitud).
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SERVEIS CONSULTORIES
20120618012
Proveïdor de les empreses italianes que operen en
l'àmbit de la consultoria, la comunicació, el
màrqueting i la promoció ofereix la cooperació
comercial i de serveis d'intermediació comercial
(de representació).
20100630050
Consultoria creativa britànica amb experiència en
el disseny i desenvolupament de marca i el suport
ofereix
serveis
d'intermediació
comercial.
20121227032
Operador turístic romanès ofereix serveis
d'intermediació comercial (com a agent) per a les
agències de turisme i hotels .

20120627002
Empresa de consultoria comercial i de gestió
francesa ajudar altres organitzacions en la
implementació del canvi, busca socis comercials
(agents) i subcontractistes (experts, empreses de
consultoria) per tal de complementar els seus
serveis de consultoria a l'estranger.

