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

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

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
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ALIMENTACIÓ

BOUK20131204001
Majorista d'aliments de salut del Regne Unit,
com herbes ayurvèdiques , productes de
cacau, productes de proveïdors provats,
professionals i adequadament regulats de tot
el món . L’empresa busca agents comercials i
distribuïdors per expandir el seu mercat .
20100706040 BO
Fabricant polonès de productes alimentaris
d'arengada vol vendre part de l'empresa i / o li
agradaria establir una aliança d'empreses amb
socis estranger s. D'altra banda , l'empresa
polonesa pot actuar com subcontractista per
als fabricants estrangers de productes
alimentaris . També els pot interessar acords
d'adquisició , de joint venture , i de
subcontractació..
BOES20140331001
Empresa familiar espanyola que l'elabora,
processa i envasa mel 100% natural i altres
productes relacionats amb les abelles , com el
pol • len ,
cera d' abella i pròpolis, busca agents
comercials o distribuïdors .
BOES20140331001
Empresa familiar espanyola les principals
activitats inclouen l'elaboració , processament
i envasament de la mel 100% natural i altres
productes relacionats amb les abelles , com el
pol • len , cera d' abella i pròpolis busca agents
o distribuïdors .
BOIT20140326002
Forn italià especialitzat, des de 1956 , en la
producció de productes d'alta qualitat al forn
(pa, pastissos, dolços, etc) busca socis per fer
una aliança d'empreses o un acord de
franquícia . L’empresa també busca serveis
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d'intermediació comercial , com ara
distribuïdors, majoristes i minoristes per tal de
vendre els seus productes al Brasil , Canadà ,
Europa , Marroc , Rússia i EUA .
DIVERSOS

20120312009
PIME alemanya , activa en el
desenvolupament, producció ,
emmagatzematge , dosificació i envasament
de cosmètics ofereix els seus serveis als
productors de cosmètics i productes de cura
de la pell com a soci d'externalització i
subcontractista .
BOUK20140403002
Petita empresa britànica ha patentat i posat
en marxa amb èxit un nou disseny; que
soluciona el desguàs: les cobertes que són
molt pesades i difícils d'obrir, causen danys a
l'entorn i la salut dels treballadors. El nou
disseny no implica haver d’ aixecar res. No
només evita el risc de lesions , es pagarà al
propietari o administrador de la propietat en el
primer ús.
Es busquen distribuïdor a la UE amb
constructors comerciants de construcció i
manteniment, incloent l'objectiu d'un acord de
llicència en el futur.
BRUK20140321002
Empresa del Regne Unit busca fabricants i
proveïdors de productes de joieria d'or .
L’empresa s’ofereix a importar els productes
al Regne Unit com a majorista per ser el
distribuïdor . L'empresa està principalment
interessada en polseres , anells , collarets.
També està buscant oportunitats potencials
i/o acords de fabricació
20120801014 BO
Empresa del nord-oest de Polònia de l'àrea de
la il • luminació de l'etapa , sobretot en la
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tecnologia LED, efectes de llum i accessoris,
està interessada en la distribució dels seus
productes a socis estrangers . L'empresa vol
establir una cooperació a llarg termini amb
socis estrangers per joint venture i acords de
serveis de distribució.

ELECTRÒNICA, INFORMÀTICA

BOUK20140328003
Empresa britànica que dissenya i fabrica
instrumentació electrònica per a llocs remots i
una connexió GPRS (General Packet Ràdio
System) de baixa potència i un sistema de
càmeres de 2 megapíxels L’empresa busca
distribuïdors que tinguin experiència de la
venda en els mercats rellevants , com el de
monitoratge remot d'actius, la seguretat,
l'agricultura o la vigilància de la infraestructura
. L’empresa també tindrà en compte els acords
amb els fabricants que vulguin integrar el
mòdul de la càmera en els seus propis
productes fabricats.
20121105031
PIME sueca especialitzada en el disseny i
fabricació d'equips de canvi de matriu ràpida
per a la indústria del metall de fulla està
buscant agents de vendes i representants per
distribuir els seus productes a Portugal ,
Espanya i Itàlia .

20130423007 BO
PIME italiana que ha desenvolupat i patentat
un material de pel • lícula de múltiples capes
especials, amb un rendiment tèrmic i flotació
superior . El material té un aspecte reduït (
gruix i pes ) i un nombre d'altres avantatges
en comparació amb solucions de flotació /
d'aïllament existents .L'empresa busca socis
per a un acord de distribució, o possibles
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fabricants que desitgin incorporar –ho a la
seva producció .
20111028014 BO
Divisió d'empresa internacional que opera al
nord-oest de Polònia especialitzada en el
desenvolupament de software per a
dispositius mòbils i integrats avançats , així
com en l'àrea de solucions mòbils . L'empresa
està disposada a establir una cooperació a llarg
termini com a subcontractista,
BOFR20140224001
Empresa desenvolupadora d’ un innovador i
patentat taulell lavabo encastat amb efectes
decoratius busca socis comercials a Europa

20130604027 BO
Empresa italiana , fabricant de petites peces
mecàniques i components de plàstic , s'ha
dedicat a la fabricació de fusteria lleugera per
a components elèctrics i electrònics . Es
produeix ascensors , estructures metàl • liques
per a ascensors, portes, tanques , baranes ,
balustrades i peces metàl • liques minuts per
canelobres , llums i molts altres . Ofertes /
demandes de serveis d'intermediació per a la
distribució , els productes recíproques , la
cooperació conjunta i ofertes i demandes
d'activitats de subcontractació .

ENERGIA

BRIT20140328001
Empresa italiana amb seu a Piemont ( nordoest d'Itàlia ) que treballa en el sector de les
energies renovables busca matèries primeres i
proveïdors de maquinàries especialment
fotovoltaica , hidroelèctrica (especialment mini
- micro sector ) i sectors de biomassa .
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L'empresa vol trobar socis interessats en el
mercat italià per a contractes d'agència
comercial ( corredor o representació, no
distribució ) .
PLÀSTIC, METALL, PVC

20120426036 BO
Empresa italiana especialitzada en el
tractament superficial de peces metàl • liques i
de plàstic per l’aplicació en diferents
tecnologies està interessada en establir
acords de producció recíproca i/o
subcontractació
BOJP20140324001
Fabricant japonès especialitzat en el full de
metall de precisió de mecanitzat ofereix els
seus serveis de confecció a empreses de
fabricació d'avions de la UE .
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d'enginyeria. L'empresa està buscant col •
laboracions amb contractistes del sector de
fabricants de calderes .

BRSE20140328001
Empresa sueca que desenvolupa i fabrica
productes de PVC ( teles) busca nous
proveïdors . L’empresa té una de les taules de
soldadura més llargues per a PVC - teixits ( 102
metres ) a Europa .Fabrica cortines protectores
d'uns pocs metres quadrats massa fins a sales
d' emmagatzematge que cobreixen milers de
metres quadrats . Els principals productes són:
cobertures per a magatzems , tendes de
campanya per a esdeveniments , teles per
portes industrials i hangars, i cobertes per a
piscines .
MAQUINÀRIA

BOJP20140401001
Fabricant japonès de ganivets per a ús
industrial i domèstic busca distribuïdors a la
UE .
20090924002 BO
Empresa polonesa fabricant líder a la seva
regió de les finestres i portes de plàstic i PVC
(clorur de polivinil). busca socis en els països
d'Europa Central i de l'Est i està oberta a ser
subcontractista per a socis estrangers També
busca i ofereix serveis de subcontractació i
distribució.
BOGR20130809001
PIME grega que fabrica i es proveïdora de tubs
especialitzats, ofereix l'acer al carboni , acer
inoxidable , tubs d'acer d'aliatge , de metalls
no ferrosos i tubs d'aliatge especials i
canonades . També ofereixen una àmplia
gamma de serveis de valor afegit i el
desenvolupament de productes i assistència

BOUK20140319002
Empresa líder britànica de transductors
d'altaveus de gamma alta, ofereixen els seus
serveis com a fabricant i subcontractista .
20130423007 BO
PIME italiana amb experiència en el disseny i la
construcció de maquinària metal • lúrgica
especialitzada (màquines de bobinatge ,
convoluters , cisalles , etc) cerca socis com a
agents / distribuïdors per representar la
gamma d'equips de mecànica de precisió en
les seves pròpies àrees geogràfiques i ofereix
la seva capacitat de producció especialitzada a
través d'una relació de subcontractació .

QUIMICS, OPTICS,

20120404036
Empresa italiana un laboratori compromès
amb activitats d'R + D en el camp de la
instrumentació i components per a aplicacions
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espacials òptiques avançades busca socis
comercials (empreses intermediàries, agents)
per a dispositius de monitorització ambiental .

20130419014
Fabricant japonès de dispositius anti - corrosió
i dispositius de prevenció d'incrustacions de
calci per a aigua freda i calenta sanitària i
calefacció i refrigeració a les canonades
d'aigua està buscant distribuïdors de
productes en els països de la UE .
20130121004 BR
Empresa de North West Polònia opera en
l'àrea de mecanitzat CNC de peces de motors
marins , equip de tecnologia, components de
mobles i elements de construcció .L’empresa
busca acords de producció recíproca amb
empreses similars .

SERVEIS

20130103019
Empresa de comptabilitat japonesa ofereix
els seus serveis a empreses de la UE que
operin al Japó i que precisin de serveis
flexibles i professionals .
BOIT20140408001
Empresa italiana que treballa com a oficina
creativa sobre demanda, busca intermediaris
comercials per entrar a nous mercats a
l'estranger .
20130607044
Empresa espanyola ofereix els seus serveis
com a consultoria per a les empreses (
fabricants ) que estiguin disposats a fer la
reubicació de la producció a la Xina o a
Espanya a través dels següents tipus de col •
laboració : subcontractació , externalització i
serveis d'acord al seu sector
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BOGR20130809001
PIME grega que fabrica i proveïdora de tubs
especialitzats. L'empresa ofereix l'acer al
carboni , acer inoxidable , tubs d'acer d'aliatge
, de metalls no ferrosos i tubs d'aliatge
especials i canonades productes . També
ofereixen una àmplia gamma de serveis de
valor afegit i el desenvolupament de productes
i assistència d'enginyeria. L'empresa està
buscant col • laboracions amb contractistes
del sector de fabricants de calderes .

