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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.
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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.
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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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Aquest servei és gratuït per a les empreses

En el marc del Congrés
Internacional del Mòbil
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

http://www.b2match.eu/mwcbrokerage2014/
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ALIMENTACIÓ, BEGUDES
20120509003 BR
Empresa polonesa, productora d'aliments
ecològics frescos i congelats s'ofereix a ser
distribuïdora de productes alimentaris ecològics
estrangers i altres béns ecològics del mercat
polonès. Aliments innovadors i suplements
alimentaris amb formulació d'acord amb la
normativa europea 1924/2006 i normativa
nacional del país
BOIE20130711003
Fabricant amb seu a Irlanda de bons
suplements naturals per a la salut adreçats
específicament a millorar la salut
cardiovascular amb combinació d'ingredients
naturals, en una barreja que dóna al cos el
millor suplement nutricional combinat en el
mercat. L’empresa vol distribuïdor a tot
Europa.
20091014029 BO
Empresa alemanya del sector de processament
d'aliments que disposa d'una llarga tradició i
coneixement com a empresa familiar, té
assortits de marca de primera qualitat com
sopes i guisats , llestos per servir, àpats en
llaunes o salses ultracongelades en vidre,
busca intermediaris comercials , importadors
distribuïdors i representants i ofereix la seva
experiència com a subcontractista
20110417004
Empresa croata , especialitzada en productes
per la millora de la salut fets amb barreges de
productes d'abella, busca serveis
d'intermediació comercial, socis de franquícia i
de transport / logística . L’empresa també està
buscant socis per a la venda / compra de
l'empresa completa o parcial.
10 FR 34K2 3GFI
PIME francesa científica consultoria en
matèria de nutrició i salut s’ofereix per formular
i desenvolupar productes innovadors d'acord a
la regulació dels països destinataris , quant a la
composició i la regulació 1924/2006 .

L’empresa pot ajudar en cada pas de la
formulació de desenvolupament de productes,
desenvolupament galènic , redacció d'arxius
científics que justifiquin reclamacions i les
notificacions a través de l'administració.
10 DE 1594 3I6F
Empresa francesa que ofereix una gamma
d'envasats originals, suplements alimentaris
a preus atractius i d'alta qualitat destinats a
botigues orgàniques i farmàcies busca socis
de negocis estrangers disposats a promoure
en el seu mercat local .Es requereixen serveis
d'intermediació comercial i distribució.
BRAT20131113001
Petit fabricant austríac de licors biològics
adquiriria llimones biològics de d’ Itàlia o
Espanya, el més natural possibles i que es
lliuren preferentment en caixes de fusta.
DIVERSOS
PRODUCTES QUÍMICS
BOBE20130918001
Empresa belga especialitzada en el
tractament químic de l'aigua mitjançant l'ús
d’un producte sostenible , busca assessors o
distribuïdors / majoristes que puguin oferir la
gamma de productes i serveis de processos
de control de qualitat adequats a la integració
amb la tecnologia basada en la imatge.

ENERGIA, ELECTRÒNICA I ELECTRICITAT
08 CZ 0744 0ICD
Petita empresa txeca especialitzada en el
camp de la utilització de residus vegetals
amb finalitats energètiques , ha desenvolupat
l’única línia de producció que permet la
producció de les briquetes de combustible
sobre la base de diferents tipus de palla de
cereals i altres matèries vegetals . Aquest
tipus de combustible és tan eficient com el
lignit però te l’avantatge de ser ecològic,
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econòmic, fàcil d'usar , d’emmagatzemar i
transportar . L’empresa busca socis per joint venture , llicència o acord comercial i
assistència tècnica .
TRUK20130820001
Fabricant britànic de productes de consum
busca tecnologies per aplicar a un petit
element de calefacció que s’obre amb la mà .
Ha de ser segur tant per als consumidors i com
en com es fa la seva eliminació . Ha de ser
adaptable per a la producció en massa . La
naturalesa de la tecnologia no té limitacions.
Els socis es prefereixen amb experiència amb
el calor o la generació i emmagatzematge
d'energia . El tipus de col • laboració pot variar i
dependrà de l'etapa de desenvolupament .
10 TR 98OA 3GFB
PIME turca especialitzada en solucions de
revestiment i de tractament tèrmic per a la
indústria busca materials / processos
innovadors i respectuosos amb el medi ambient
per aplicacions de sorrejat . Es necessita
desenvolupar els seus sistemes de fabricació
de la pintura per metall, galvanització, poli,
CVD, PVD sistemes . L’empresa està buscant
aliances per a l'acord de llicència, l'acord
comercial i el de cooperació tècnica .
20101228031
Empresa russa que opera al mercat de
l'energia ofereix serveis d'intermediació
comercial per als fabricants d'equips d'auditoria
energètica.
BRBE20130904002
Empresa belga, productora d'intercanviador de
calor industrial, aparells a pressió, canonades i
patins per a les plantes d'energia, indústria
química i petroli -gas ,voldria l’ adquisició o
fer una joint-venture amb proveïdors
d’aquestes mateixes activitats.
20101108009
Empresa italiana especialitzada en la fabricació
d'aparells d'aire condicionat i plantes d'aire
condicionat, busca una empresa de transport
des d'Itàlia a Espanya.

20130610022 BO
Empresa de tecnològica espanyola que ha
desenvolupat un nou sistema capaç
d'aconseguir grans valors de rendiment en
l'exploració de grans conjunts de dades. Amb
aquest nou sistema procedeix de l'enorme
paral • lelisme que s'aconsegueix amb les
metodologies de computació probabilística .
Les estructures lògiques poden ser replicades
centenars de vegades en una única FPGA
(Field-Programmable Gate Array) per tal
d'obtenir un alt paral • lelisme amb un cost
mínim. Es pot aplicar a múltiples disciplines
científiques on la informació útil ha de ser
extreta de grans bases de dades .
TRUK20131127001
PIME del Regne Unit amb una molt
innovadora capacitat de precisió en motllures
busca co-desenvolupar i potencialment
finançar productes innovadors en els sectors
industrials, mèdics i d’electrònica. L’empresa
ofereix disseny-per-fabricació, capacitat
fabricació sense residus, muntatge i
distribució i una àmplia gamma de motlles
d'injecció. L’empresa busca socis per al
desenvolupament conjunt de productes
mèdics, industrials, electrònics innovadors per
produir i potencialment, finançar-los.
TRUK20130801001
PIME del Regne Unit busca tecnologies
ecològiques per a usos domèstics. Les
tecnologies han d’emfatitzar un o més dels
següents factors: reducció de l'ús d'energia
reducció de recursos , fonts d'energia
sostenibles i compatibles amb la majoria dels
tipus d'habitatge. L'empresa està interessada
en la concessió de llicències, empreses
conjuntes i altres preparatius financers.
BOHU20130827001
Empresa hongaresa consultora especialitzada
en serveis de comptabilitat, representació
d'empreses estrangeres a Hongria, gestió i
client relació gestió consultoria d'empreses,
l'operació de lloc, ofertes per a les empreses
nacionals i locals és oferir els seus serveis i
inaugurat per UTE cooperació amb empreses
que volen produir béns a Hongria.

4

20130618007 BO
Empresa espanyola a les Illes Canàries
especialitzada en activitats d'assessorament
gestió de licitacions internacionals,
principalment en la gestió de projectes per a
l'aigua, programari i construcció, ofereix joint
ventures i activitats de subcontractació i
externalització..
BODE20130805002
Empresa alemanya, especialitzada en el sector
de SPA i benestar busca nous projectes en el
camp de la consultoria, titulació del personal,
gestió de la qualitat per a instal·lacions de
benestar, salut, turisme desenvolupament i
gestió de recursos humans.
FUSTA I MOBLES
20110428041
Empresa francesa especialitzada en la
distribució de mobiliari d'oficina per a
professionals i comunitats ofereix els seus
serveis d'intermedis comercials a productors
d’Espanya i Portugal
BRFR20130730003
Agent comercial francès busca empreses
espanyoles i italianes de mobles fets amb
acer inoxidable i ceràmica per l’aire lliure i per
interior, per a representar els seus productes a
França.
20111201010
Empresa russa especialitzada en la producció
de fusteria i llenya busca empreses
distribuïdors i logística a Espanya i Itàlia.
20130417022
Empresa sèrbia dedica al disseny i el mobiliari
en les fires internacionals , busca intermediaris
comercials ( agents , distribuïdors ) i socis de la
franquícia .

de distribució ben establerta, ofereix
intermediaris del comerç de serveis
(distribució) de productes innovadors d'altres
països per tal d'ampliar el dossier del
producte .
PRODUCTES METAL-LICS
10 TR 98OA 3GFB
PIME turca especialitzada en solucions
industrials per a premses hidràuliques busca
socis per desenvolupar la seva tecnologia de
procés de la metal • lúrgia per a aplicacions
de materials únics, com ara l'automatització,
el disseny forma de rotllo i equip hidràulic
auxiliar. L’empresa està preparada per
obtenir les llicències per a la tecnologia
desenvolupada o cooperar en R + D per
revisar / millorar les tecnologies existents.
També estan oberts per a la cooperació en
matèria de fabricació / base comercial.
BRFR20131024001
Empresa francesa que treballa per als clients
més grans perquè els hi subministrin peces
mecanitzades (metall o plàstic) busca socis a
Espanya i Portugal per a l'acord de fabricació.
20121205033
Empresa romanesa, especialitzada en la
distribució de cables elèctrics de coure i
alumini, busca productors de cables
MAQUINÀRIA
20121106023
PIME eslovaca, de realització de projectes
complets independents o de part de projectes
en el ram de les línies de producció, instal •
lació de maquinària, components de
màquines , equips i eines sol • licita
subcontractistes i / o agents estrangers .
SERVEIS COMERCIALS

PAPER i PLASTIC
20121213011
Empresa romanesa especialitzada en la venda
i distribució d'articles de papereria , material
d'oficina, articles de promoció amb una xarxa

20121227032
Operador romanès ofereix serveis
d'intermediació comercial ( com a agent ) per
a les agències de turisme i hotels .
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20120726016 BR
Empresa polonesa especialitzada en
l'organització de diferents tipus
d'esdeveniments d’empresa busca socis
estrangers disposats a prestar serveis de
subcontractació relacionats amb l'organització
d'esdeveniments .
BRFR20130730003
Agent comercial francès busca empreses
italianes i espanyoles de mobles d'interior / a
l'aire lliure fets amb acer inoxidable i ceràmica
per representar els seus productes a França .
20120801011 BO
Empresa polonesa especialitzada en disseny i
producció de materials de publicitat busca
oportunitats de producció recíproca i ofereix
serveis de subcontractació als socis estrangers
interessats en la cooperació amb aquest soci
polonès .
20130610028 BO
Empresa espanyola sol • licita un intermediari
comercial pels seus serveis basats en
l'enginyeria de vidre i ofereix els seus serveis
per ser subcontractactat.
20121227032
Operador romanès ofereix serveis
d'intermediació comercial ( com a agent ) per a
les agències de turisme i hotels .
SERVEIS CONSULTORIA
BOIE20130729001
Empresa amb seu a Irlanda consultoria de
negocis i de fabricació en forma d’invencions.
L’empresa busca associar-se amb empreses
pioneres ofereix una cartera del capital en el
desenvolupament i la monetització de les
invencions de les carteres de les patents.
L’empresa ofereix fer una joint venture o fusió
amb una altra empresa, així com les activitats
de subcontractació que requereix serveis
d’intermediació comercial (representació).
TRIT20131025001
Empresa italiana de posada en marxa
d’empreses , fundada per persones amb més
de deu anys d'experiència en l'aprenentatge de
màquines i reconeixement de patrons ,
juntament amb un centre de recerca de

computació d'alt rendiment busca per als
processos de control de qualitat automatitzats
industrials on provar o integrar la tecnologia
de control d'imatge . El grup està interessat
en acords de cooperació tecnològica .
20120801011 BO
Empresa polonesa especialitzada en el
disseny i la producció per a la publicitat
busca d'oportunitats de producció recíproca i
ofereix serveis de subcontractació als socis
estrangers
20130607043
Consultoria de comerç exterior espanyola
especialitzada en la internacionalització de les
empreses, assessorament en la implantació
del producte als mercats externs, anàlisi de
mercat, consultoria en adequació de
productes a nous mercats, desenvolupament i
comercialització de planificació d’estratègies
en estudis de mercat, ofereix serveis de
consultoria per a aplicacions de negocis amb
l’Administració Pública espanyola, ja sigui
central autonòmica o local. Està interessada
en intermediaris comercials (contracte
d’agència comercial, acord de serveis de
distribució). Ofereix el seus serveis per a
subcontractacions a llarg termini i acords per
serveis.
20121129004
Consultora grega de suport empresarial,
comptabilitat i serveis en relació amb els
programes de finançament europeus i
nacionals ( intermediaris del comerç i d'oferta
de subcontractació ) als clients potencials,
busca cooperació amb els proveïdors de
serveis estrangers que tinguin clients que
estiguin interessats en empreses a Grècia .
20101001028
Empresa sèrbia especialitzada en activitats
de consultoria comercial i de gestió i en el
desenvolupament i implementació de
programari , sol • licita els serveis
d'intermediació comercial en els països
europeus.
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TÈXTIL CUIRO I CALÇAT
Empresa grega especialitzada en el comerç de
sabates
d’homes
ofereix
serveis
d'intermediació comercial per als fabricants de
sabates
20091126014
Empresa de comerç tèxtil grec busca fabricant
de tèxtils qualitatius (per vestir) per actuar com
agent d'Itàlia i Espanya.
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 .
20110913041
Empresa holandesa especialitzada en
estovalles busca socis de subcontractació.
TRANSPORT I LOGÍSTICA
20110714041
Alemany desenvolupador i fabricant de
productes en les àrees d'emmagatzematge
d'eines, emmagatzematge de peces petites i
armaris busca socis de distribució a Europa i,
a més, els contactes a empreses logístiques,
que podria assumir en recollida de transport i
enviament de comandes en el país de
destinació i potser fins i tot d'emmagatzematge.
20111201010
Empresa russa especialitzada en la producció i
venda d'artesania en fusta busca distribuïdors i
empreses de logística a Espanya i Itàlia
BOPL20131007001
Empresa polonesa especialitzada en la
fabricació de fronts de mobles, panells
decoratius i calats, tall i recobriment de taulers
derivats de la fusta , així com el comerç
d'accessoris de mobles ofereix activitats de
subcontractació i producció recíproca.
L’empresa també busca distribuïdors dels seus
productes .

10309002
Empresa espanyola especialitzada en el
disseny del motor elèctric per a vehicles
pesats tracció busca acord comercial que
inclogui assistència tècnica.

