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OFERTES I DEMANDES INTERNACIONALS
DE COOPERACIÓ ENTRE EMPRESES
ACCIÓ10 com a membre de la Xarxa Enterprise Europe
Network (EEN) de la Comissió Europea, gestiona la base
de dades anomenada ‘Business cooperation database’,
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.

Què és Business Cooperation?
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.
La xarxa Enterprise Europe Network disposa d’una molt àmplia
base de dades de perfils de cooperació, permanentment
actualitzada, que permet a les empreses crear ofertes o
demandes de cooperació, o accedir a les mateixes, de manera
que la informació subministrada asseguri l’èxit de la recerca.
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
iternacionalització 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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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
20130326025
Empresa polonesa elaboradora de peix
proporciona filletting i congelació dels serveis
derivats de peix amb el transport de
refrigeració, busca serveis d'intermediació
comercial i oportunitats de producció recíproca.
20130322014
Empresa búlgara que produeix farina de molí
amb molí de pedra. La companyia ofereix i
demana joint venture així com ofertes de
serveis intermediaris comercials (agents,
distribuïdors).
20130321004
Empresa turca especialitzada en productes del
mar cerca serveis de distribució i
d'intermediaris comercials. Els principals
productes de l'empresa són els cargols i els
peixos congelats. També estan disposats a ser
distribuïdors de salmó i de vi i oferir els seus
serveis de transport.
20130320031
Empresa de la regió de Malopolska, al sud de
Polònia, fabricant de productes del rusc com la
gelea reial, el pol · len, mel, - autor de la
innovadora tecnologia de viver de reines mare,
busca socis en empreses de cosmetologia,
cosmètics bio interessi establir una joint
venture, ser subcontractats. També es busquen
distribuïdors i agents comercials dels seus
productes en nous mercats
DIVERSOS
20130328017
Empresa polonesa occidental especialitzada en
el disseny i la construcció de les consoles
virtuals d'òrgans i sistemes de so cerca
intermediaris comercials d'instruments musicals
europeus i mundials (agents, distribuïdors). La
companyia també està buscant socis financers
per joint ventures.
20130325025
Empresa francesa especialitzada en el comerç
de productes d'impressió i promoció està
buscant fabricants de recàrregues de bolígrafs

de tinta per distribuir els seus productes a
França.
20
20130322016
Empresa farmacèutica índia reconeguda
mundialment amb dues plantes de producció
es dedica a la fabricació i comercialització de
formules farmacèutiques en els mercats
estrangers i nacionals. L’empresa s'ha
compromès a produir i oferir medicaments de
qualitat a preus competitius per a la llar, així
com per als mercats internacionals, amb
prestació de serveis socialment responsable
des del 1993. L’empresa índia està buscant
empreses europees per als següents tipus de
cooperació: Joint Venture - Fusions i
adquisicions d'accions , venda de l'empresa
completa o part d'ella.
20130320019
Empresa minorista en línia d'Irlanda del DIY
(Do It Yourself) i de productes de hardward
busca socis per productes bricolatge i
ferreteria que vulguin vendre a un mercat
europeu més ampli. L’empresa actuarà com
a distribuïdora per a socis.
20130318060
Empresa francesa dissenyadora d’ objectes
mèdics, busca intermediaris comercials per
estendre la seva activitat. Així mateix, la
companyia estudiarà totes les possibilitats de
joint-venture, fusió i intercanvi d'accions.
ENERGIA , ELECTRÒNICA I
ELECTRICITAT
20130329004
Empresa russa especialitzada en la promoció
de la venda a l'engròs d'aparells
electrodomèstics i productes químics de la
llar, de noves marques, ofereix serveis
comercials (com a agent, representant o
distribuïdor).
20130321010
Empresa alemanya pionera en la tecnologia
del biogàs dissenya i fabrica plantes
completes de biogàs clau en mà a partir de
l'experiència dels seus enginyers i muntadors.
Cerca a socis en aquest camp o al camp
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general de "District Heating" a tot Europa.
També voldria crear Joint ventures amb
empreses ben establertes i ben comunicades
i/o bons distribuïdors per als seus productes i
serveis. en aquestes àrees de negoci. Es pot
negociar la producció recíproca, l'intercanvi
d'accions, la subcontractació i models de
franquícia
20130319023
Empresa del Regne Unit desenvolupadora d’
una nova hidroelèctrica amb emmagatzematge
per bombeig, busca constructors o els socis
financers per ajudar a convertir el sòl planificat
en projectes de desenvolupament clau en mà,
i després per construir i operar. El primer lloc
és de 600MWh i actualment s’està planificant.
L'empresa busca joint venture , fusió o venda /
compra d'accions.
20130321020
Empresa búlgara especialitzada en la
fabricació de components de muntatge
superficial i de muntatge convencional de
plaques de circuits impresos, cables, muntatge
i prova dels productes electrònics de ràdio,
díodes emissors de llum i altres, ofereix els
seus serveis com a subcontractista (producció)
i està interessada en investigació, activitats de
desenvolupament tecnològic i joint venture.
20130318044
Empresa francesa que participen en el
subministrament de sistemes i solucions
completament integrades per als polígons
industrials de tot el món en els sectors de
petroli i gas, generació d'energia i de la
indústria de l'aigua cerca empreses europees
per comprar o crear empreses mixtes.
20130318040
Empresa del nord-oest de Polònia de disseny
i fabricació d'equips d'il · luminació d'alta
qualitat i de components per a diferents tipus
de seus i edificis, és a dir, oficines, fires,
museus, galeries, esglésies i cases. Ofereix
també serveis de subcontractació. i
ofereix/demana cooperació a llarg termini amb
distribuïdors europeus

20130318056

Empresa romanesa especialitzada en la
creació de mapes digitals i impresos i
solucions GIS ofereix els seus serveis
d'intermediació comercial per a socis a
Europa. La companyia també està
interessada en oferir els seus serveis com a
subcontractista.
20130322012
Empresa búlgara especialitzada en olis
vegetals premsats en fred, ventilador de
cereals, sistema de gasificador de biogàs per
a ús domèstic, cremador de pellets de vapor
industrial i aigua calenta, pellets estufa. La
companyia està oferint i demanant joint
venture , així com ofereix serveis
intermediaris comercials (agents,
distribuïdors).
MAQUINÀRIA
20130328018
Empresa polonesa especialitzada en disseny
i fabricació d'equips de mesura està buscant i
oferint al mateix temps serveis d'intermediació
comercial (agents o distribuïdors). L'empresa
està disposada a participar en projectes
conjunts, per tant, la producció o la
subcontractació recíproca també són
possibles amb empreses similars.
2130320043
Empresa alemanya ben establerta ha
desenvolupat, fabricat i venent més diverses
variants de sensors orientats al client per al
ferrocarril i les turbines de gas i d'enginyeria,
així com transmissors de mesura i control de
les diferents unitats físiques, de preferència
dels clients industrials. L’empresa cerca socis
potencials per fer una associació comercial
mútua .
20130327006
Empresa del nord de Suècia busca
proveïdors de diversos tipus d'equips com
grues i elevadors. També estan buscant
proveïdors d'accessoris i recanvis per a
contenidors, grues, etc per a les mines i els
ports. L’activitat principal de l’empresa és
oferir serveis de manteniment i modernització
d'equips d'elevació i altres màquines com
trituradores i contenidors.
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20130319001
Empresa xinesa centre de dades ha participat
àmpliament en el projecte de digitalització dels
EUA, Japó, Corea del Sud, Europa, Hong
Kong, Taiwan i altres països i regions. D'acord
amb la demanda del mercat internacional,
l’empresa ha desenvolupat una plataforma de
recuperació de base de dades multilingüe,
plataforma de control de qualitat de les dades,
mentre que la tecnologia ha assolit el nivell
avançat internacional en la indústria de
publicació digital. L’empresa busca socis que
tinguin necessitats de projectes de
digitalització, i mentrestant la seva companyia
pot proporcionar les publicacions electròniques
amb drets d'autor a la plataforma de socis per a
la promoció i venda. L’empresa també busca
socis que puguin representar els seus
productes a la Xina de llibres electrònics en els
mercats estrangers.
FUSTA I MOBLES
20130326027
Empresa polonesa especialitzada en la
fabricació i muntatge de façanes innovadores
patentades de fusta, terres innovadors, cases
de jardí i cases d'estiu busca intermediaris
comercials, serveis de distribució i està
interessat en la producció de reciprocitat en els
països de la UE. A més la companyia està
buscant i oferint la subcontractació de les
activitats de fusteria.

20130325023
Empresa serradora de Bòsnia i fabricant de
mobles ofereix Joint Venture i venda de
l'empresa.
20130319036
Empresa russa especialitzada en la venda de
mobiliari ofereix serveis de distribució per
fabricants de mobles d'alemanys, italians i
espanyols. L'empresa també està disposada a
estudiar la possibilitat de joint venture amb
empreses internacionals
20130319004
Empresa búlgara especialitzada en la
producció d'ambientadors, sabates i la cura de
pell, així com en la producció d'oli d'oliva i

vinagre balsàmic, ouzo, productes de cura per
a nadons, encenedors i els materials d'oficina,
està oferint i buscant els serveis
d'intermediaris comercials (agent,
representant, distribuïdor) ..
INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS

20130401009
Empresa russa especialitzada en el
desenvolupament i producció de productes de
cable de fibra òptica, màquines per a la
producció de sistemes de diagnòstic òptic
cuirassat micro-cable, monitorització de fibra
òptica i busca intermediaris comercials i
ofereix als seus propis serveis com a
subcontractista. També considera les
oportunitats d'establir una aliança d'empreses
i la concessió d'una franquícia
20130319001
Empresa xinesa centre de dades que ha
participat àmpliament en el projecte de
digitalització dels EUA, Japó, Corea del Sud,
Europa, Hong Kong, Taiwan i altres països i
regions, d’acord amb la demanda del mercat
internacional, l’empresa ha desenvolupat una
plataforma de recuperació de base de dades
multilingüe, plataforma de control de qualitat
de les dades, mentre que la tecnologia ha
assolit el nivell avançat internacional en la
indústria de publicació digital. L’empresa
busca socis que tinguin necessitats en
projectes de digitalització, i mentrestant, la
seva companyia pot proporcionar les
publicacions electròniques amb drets d'autor
a la plataforma de socis per a la promoció i
venda. També estan buscant socis que
puguin representar els seus productes a la
Xina de llibres electrònics en els mercats
estrangers.
20130318054
Empresa PIME del Regne Unit que dirigeix
una "notícia per a les PIME" servei nacional
està buscant patrocinadors i col ·laboradors
internacionals. El servei de notícies es centra
en portar notícies rellevants per a les PIME al
Regne Unit i rep una mitjana de 40.000
visitants únics al mes al seu lloc web i 10.500
subscriptors al seu butlletí de notícies
personalitzable diària. L’empresa està
disposada a parlar de col · laborar amb
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patrocinadors internacionals, així com articles
d'acollida de sector de la indústria de
pensament-líders, experts de la indústria, líders
d'associacions comercials i periodistes
independents i blocaires.
20130318049
Empresa israeliana, especialitzada en la
producció de tèxtils de llit, cortines, teles de
tapisseria, i les estovalles, busca agents /
distribuïdors i socis d'empreses conjuntes que
s'experimenten en el camp tèxtil.

20130318044
Empresa francesa que participen en el
subministrament de sistemes i solucions
completament integrades per als polígons
industrials de tot el món en els sectors de
petroli i gas, generació d'energia i la indústria
de l'aigua cerca empreses europees per
comprar o crear empreses mixtes.
PLASTIC I CAUTXÚ
20130327009
Empresa Polonesa fabricant de productes de
material reforçat amb fibra de vidre (envasos i
reixetes) està buscant als distribuïdors dels
seus productes i també s'ofereix com a
subcontractista. La companyia també està
interessada en joint ventures.
20130321026
Empresa búlgara especialitzada en la
fabricació de peces mecàniques, alumini zinc
modelat, premsat i emmotllament per injecció
de cautxú i plàstics, pintura i revestiment, està
oferint els seus serveis com a subcontractista
(producció) i està interessat en la col·laboració
conjunta sobre la base de activitat de recerca i
desenvolupament tecnològic
20130320003
Empresa armènia que produeix pigments
minerals d'alta qualitat, així com
subministraments per a la seva aplicació.
L'empresa requereix de distribució, així com els
serveis de transport / logística.també està a la
recerca de joint venture i producció recíproca.
20130319019

Empresa hongaresa especialitzada en
injecció de plàstic. L’empresa s’interessa per
socis que ofereixin matèries primeres i
additius plàstics, elements de subjecció, semi
acabat perfils tubulars d'alumini, etc: que es
necessiten per als seus productes i activitats
de muntatge. Es desitja la producció
recíproca.
20130318062
Empresa francesa de disseny, fabricació i
venda d'una àmplia gamma de sistemes
d'impressió de targetes de plàstic cerca
cooperació tècnica i comercial per tal d'oferir
nous productes que serien complementaris
als productes originals.
PRODUCTES METAL-LICS

20130328041
Empresa portuguesa amb més de 20 anys
d'experiència en la fabricació i reparació de
productes metàl·lics, maquinària i equip està
oferint els seus serveis com a subcontractista.
Busca agents i/o intermediaris entre els seus
clients, la maquinària i fabricants d'equips.
20130327026
Empresa búlgara especialitzada en la
fabricació d'estructures metàl·liques i les
seves parts metàl·liques, el processament de
metalls, instal·lació i implementació de
diversos tipus d'equips, el comerç amb acers
especials i de béns industrials, ofereix els
seus serveis a clients potencials en forma de
subcontractació i ofereix serveis com a
representant comercial a Bulgària.
20130321029
Empresa búlgara, especialitzada en el
disseny i fabricació de ferrites i productes
piezocerámicas, està oferint els seus serveis
com a subcontractista (producció) busca
intermediaris comercials (agents,
representants, distribuïdors) o socis
d'empreses conjuntes.
20130325011
Empresa sèrbia, especialitzada en la
producció de panys, frontisses de PVC i
fusteria d'alumini, està buscant i oferint
producció recíproca i també busca
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distribuïdors i/i subcontractistes per als seus
productes.
20130329008
Empresa de Polònia occidental especialitzada
en la venda de productes metal · lúrgics, així
com materials d'enginyeria i construcció està
oferint i demanant serveis d'intermediació
comercial i busca proveïdors / subcontractistes
dels productes abans esmentats.
20130326004
Empresa francesa dedicada als diagnòstics
tècnics, anàlisi i consultoria en el camp de
l'antiga construcció de tot tipus d'edificis
(edificis classificats, esglésies, estructures
d'enginyeria civil, naus industrials ...) prestar
serveis a tot tipus de clients, ajudant-los a
comprendre la seva construcció i definir el seu
projecte de restauració. La companyia està
buscant socis (joint venture, subcontractació,
externalització, producció recíproca) per
presentar projectes. Ofereix els seus
coneixements tècnics i està buscant un soci
que coneix el mercat de la restauració d'edificis
antics.
SERVEIS
20130326004
Empresa francesa dedicada als diagnòstics
tècnics, anàlisi i consultoria en el camp de
l'antiga construcció de tot tipus d'edificis
(edificis classificats, esglésies, estructures
d'enginyeria civil, naus industrials ...) prestar
serveis a tot tipus de clients, ajudant-los a
comprendre la seva construcció i definir el seu
projecte de restauració. La companyia està
buscant socis (joint venture, subcontractació,
externalització, producció recíproca) per
presentar projectes. Ofereix els seus
coneixements tècnics i està buscant un soci
que coneix el mercat de la restauració d'edificis
antics.
20130327011
Empresa belga especialitzada en serveis de
traducció ofereix activitats de subcontractació.
L'empresa vol construir una xarxa d'empreses
de traducció i busca joint ventures i l'adquisició
d'una companyia completa o part d'ella.

SERVEIS CONSULTORIA

20130328029
Consultora del Regne Unit assessora als
fabricants de materials de construcció,
d'enginyeria i arquitectura organitzacions
interessades en distribuir els seus productes
o el desenvolupament de la seva seu a
l'Àfrica està oferint els seus serveis de
distribució a les empreses europees.
20130326042
Empresa del Regne Unit, els especialistes en
formació, coaching i desenvolupament
personal dins els sectors de salut i socials
està buscant possibles socis d'empreses
conjuntes a Europa. Es considera la
subcontractació / externalització d'activitats.
20130326009
Empresa de consultoria de negocis sueca
amb experiència especialitzada en ajudar a
les empreses estrangeres en expansió als
països escandinaus, ofereix els seus serveis
com a intermediaris a les empreses europees.
20130319024
Empresa sueca ofereix capacitació per al
desenvolupament de negocis per a les
empreses petites mitjanes i grans. La
companyia també proporciona consultoria
comercial i de gestió, així com els serveis
d'informació. L’empresa busca participar en
una joint venture amb els 27 països dels
estats membres de la UE.
TÈXTIL CUIRO I CALÇAT
20130329013
Minorista russa amb botiga pròpia de roba de
dona al centre de Moscou busca proveïdors
principalment d'Espanya, Turquia, Itàlia,
Egipte, i altres països europeus.

20130325015
Empresa polonesa tèxtil ofereix gran varietat
de catifes i moquetes, amb la possibilitat de
posar els logotips dels clients i / o altres
signes i emblemes de disseny personalitzat.
L'empresa vol iniciar una cooperació a llarg
termini amb els fabricants de tèxtils
estrangers i proveïdors, així com amb els
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venedors, Joint venture subcontractació de
serveis així com sol.licita/ofereix acords
comercials.
20130325014
Empresa francesa especialitzada en la
producció de cintes i accessoris per a cortines,
cintes per a la roba busca distribuïdors i socis
per a acords de producció recíproca.
TRANSPORT I LOGÍSTICA
20130328032
Empresa polonesa amb experiència
especialitzada en el transport i la logística,
emmagatzematge, co-packing i activitats
addicionals ofereix els seus serveis i Joint
venture i la cooperació / subcontractació amb
empreses de la UE.
20130326043
Estudi de disseny d'arquitectura polonès
especialitzat en la creació de projectes
integrals de la xarxa de transport ofereix
serveis d'intermediació comercial (agent,
representant, distribuïdor), possibilitat
d'adquisició d'una empresa completa o una part
d'ella, a la recerca d'oportunitats d'empreses
conjuntes i oferir activitats de subcontractació /
externalització.
20130326024
Dissenyador i fabricant britànic líder en el
mercat construït minibusos accessibles de pis
baix i vehicles especialitzats busca socis per
distribuir aquests productes en els seus
respectius països. L’empresa també
consideraria agents, actuant com a proveïdor /
subcontractistas amb altres o joint ventures.
20130326012
Empresa polonesa de la indústria de la bicicleta
està a la recerca de serveis d'intermediació
comercial i productors de peces de bicicleta per
a la distribució recíproca.
20
20130320039
Empresa eslovena especialitzada en el
desenvolupament, disseny i producció
d'equipament de transport i magatzem busca
socis estrangers per subcontractació. També

estan interessats en joint venture, fusió o
venda d'una part de l'empresa.
20130318041
Empresa búlgara especialitzada en la
producció de roba d’estiu per homes d'alta
qualitat pantalons curts, polo / camises de golf
i altres gèneres de punt busca socis
comercials (agent, representant, distribuïdor) i
ofereix producció i subcontractació /
externalització de producció recíproca.

