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Poslovne priložnosti za Januar 2011 1 .del (od 1 do 28) 
 

EEN-
JAN2011-01 

Turško podjetje specializirano v oblikovanju in proizvodnji kopalniškega 
pohištva išče partnerje za distribucijo svojih izdelkov in je odprto tudi za 
skupno podjetje. 

EEN- 
JAN2011-02 

Špansko podjetje, specializirano v prodaji prehranskih dodatkov, ponuja svoje 
storitve za distribucijo te vrste proizvodov na španski trg. 

EEN- 
JAN2011-03 

Turško podjetje, proizvajalec pohištva, išče storitve trgovskega posrednika in 
nudi podizvajanje za omenjeni sektor. 

EEN-
JAN2011 -04 

Rusko podjetje, specializirano na področju arhitekture (3D inženiring), nudi 
trgovsko posredniške storitve, skupno podjetje, oblikovanje in podizvajalske 
storitve. Družba je zainteresirana za sodelovanje s proizvajalci ali neposredno 
z dobavitelji dodelavnih materialov, opreme, sistemov oskrbe z vodo, 
kanalizacijskih sistemov, drenažnih sistemov, sistemov oskrbe z elektriko. 

EEN-
JAN2011-05 

Rusko podjetje, specializirano za šivanje različnih tekstilnih izdelkov za 
komplekse restavracij in hotelov, išče partnerje za skupno podjetje in vzajemno 
proizvodnjo. 

EEN-
JAN2011-06 

Rusko podjetje, specializirano za proizvodnjo in distribucijo barv in lakov, išče 
trgovske posrednike in možnosti za skupno podjetje. 

EEN-
JAN2011-07 

Rusko podjetje, specializirano za obdelavo lesa in proizvodnjo kalupov za 
trakove za kopeli in savne, išče trgovske posrednike. 

EEN-
JAN2011-08 

Rusko podjetje, specializirano za proizvodnjo opreme za prehrambeno 
industrijo in predelavo išče zastopnika/distributerja v vseh evropskih državah. 
 

EEN-
JAN2011-09 

Turški proizvajalec delov za pisarniško pohištvo ponuja podizvajalsko pogodbo 
za omenjeni sektor. 

EEN-
JAN2011-10 

Bolgarsko podjetje, specializirano za proizvodnjo industrijskih ulitkov iz sive in 
nodularne litine, ponuja svoje storitve kot podizvajalec. Podjetje prav tako išče 
partnerja za vzajemno proizvodnjo in trgovske posrednike. 
 

EEN-
JAN2011-11 

Turško podjetje s sedežem v Antaliji, ki deluje kot posrednik za naložbene 
priložnosti brez davkov in ostalih dajatev, išče skupna vlaganja z drugimi 
posredniki za promocijo in pospeševanje le-teh

 

investicij v Antaliji. 
EEN-
JAN2011-12 

Turško podjetje, ki proizvaja pesticide, regulatorje rasti rastlin in foliarna 
gnojila, ponuja prodajo/nakup celotnega podjetja ali njegovega dela. Turško 
podjetje je odprto za skupno partnerstvo. 

EEN-
JAN2011-13 

Vodilno hrvaško in največje podjetje na področju predstavitve izdelkov za 
zdravo spanje, proizvodnje žimnic, tekstilne proizvodnje, izdelave oblačil, 
obdelava in dodelava krzna, itd, išče in ponuja storitve za trgovskega 
posrednika, franšizne partnerje, partnerje za skupno podjetje in vzajemno 
proizvodnjo. Podjetje ponuja transportne/logistične in podizvajalske storitve. 

EEN- Hrvaško podjetje, specializirano za ustvarjanje in trženje novih in inovativnih 
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JAN2011-14 izdelkov, ki je razvilo inovativni nosilec za laptop ali aktovko na kolesu, išče 
trgovskega posrednika, kot tudi partnerje za skupno podjetje in podizvajalce. 

EEN-
JAN2011-15 

Romunsko podjetje, proizvajalec črpalk in hidravlične opreme, išče trgovske 
posrednike, možnosti skupnega podjetja, nakupa cele družbe ali njenega dela 
in podizvajalce. 

EEN-
JAN2011-16 

Špansko podjetje specializirano za proizvodnjo in distribucijo izdelkov za 
pekarne in peciva, išče trgovske posrednike (agente, distributerje ali 
zastopnike) v državah Evropske unije, Izraelu in Siriji. Poleg tega išče 
partnerje, da bi ustanovila skupno podjetje v teh državah. 

EEN-
JAN2011-17 

Romunsko podjetje, vodilni proizvajalec hidravlične in mehanske varnostne 
opreme, išče trgovske posrednike in vzajemno proizvodnjo. 

EEN-
JAN2011-18 

Hrvaško podjetje specializirano za distribucijo morske/navtične opreme, išče 
partnerja/investitorja za širjenje dejavnosti v vzhodni jadranski regiji. Podjetje 
se ponuja kot trgovski posrednik, franšizni partner in nudi prometno/logistične 
storitve. Možno je tudi

 

skupno podjetje, podizvajanje in prodaja/nakup podjetja 
ali njegovega dela. 

EEN-
JAN2011-19 

Rusko podjetje, specializirano za proizvodnjo tehničnih plinov, kriogene 
tekočine,valjev za transport in skladiščenja industrijskih plinov, išče trgovske 
posrednike in nudi možnost skupnega podjetja. 

EEN-
JAN2011-20 

Hrvaško podjetje, specializirano za gradbeništvo, gradbeni inženiring, gradnjo 
objektov in prodajo poslovnih con, išče in ponuja trgovske posrednike ter išče 
partnerje za prodajo nakup celotnega podjetja ali njegovega dela. Podjetje išče 
partnerje, ki bi bili zainteresirani za nakup poslovne cone ali njenih delov in 
stanovanjskih ali poslovnih prostorov. 

EEN-
JAN2011-21 

Špansko podjetje specializirano za proizvodnjo dodatkov za pohištvo (gumbi in 
ročaji), išče trgovske posrednike (agenti, distributerji ali predstavnika) v Evropi. 

EEN-
JAN2011-22 

Špansko podjetje, specializirano v trgovini posredniških storitev za traktorje in 
kmetijske stroje, ponuja svoje izkušnje in storitve kot distributer v Španiji, za 
vzpostavitev dolgoročnih odnosov s potencialnimi partnerji iz Evrope, Mehike 
in Čila. 

EEN-
JAN2011-23 

Rusko kmetijsko podjetje, specializirano za rejo vietnamski rastlinojedih 
prašičev, išče trgovske posrednike, podjetja za predelavo mesa in kmetijska 
podjetja,ki se zanimajo za nakup in vzrejo te vrste živali. 

EEN-
JAN2011-24 

Hrvaško podjetje, specializirano za pravne storitve, svetovanje in zastopanje 
posameznih projektov,podjetij in multinacionalnih korporacij na 
sodišču,ukvarjanje s pravnimi vidiki domačih in tujih naložb, odkupi podjetij in 
prestrukturiranja, itd., ponuja trgovske posredniške storitve pri iskanju pravnih 
storitev za tuje vlagatelje na Hrvaškem. 

EEN-
JAN2011-25 

Rusko podjetje, specializirano za opravljanje dejavnosti, povezanih s 
turizmom, išče trgovske posrednike. Išče dobavitelja opreme za pasivne hiše v 
smislu vzpostavitve samo vzdrževalnega sistema. Oprema za pasivne hiše 
mora biti v skladu z načelom ekološke prijaznosti in energetske učinkovitosti. 

EEN-
JAN2011-26 

Špansko podjetje, specializirano v distribuciji vseh vrst čistilnih naprav 
odpadnih voda, išče/nudi storitve trgovskega posrednika (agenti, distributerji in 
zastopniki) v evropskih državah in tudi nudi svoje storitve kot trgovski 
posrednik v Španiji. 

EEN-
JAN2011-27 

Špansko podjetje, specializirano za svetovalni inženiring, išče trgovske 
posrednike (agent, distributer, zastopnik) v Evropi. Poleg tega iščejo partnerje 
za ustanovitev skupnega podjetja v teh državah. 

EEN-
JAN2011-28 

Hrvaško podjetje, specializirano za proizvodnjo in veleprodajo gospodinjskih 
izdelkov in medijev, električnih proizvodov, telekomunikacijskih izdelkov in 
razsvetljave išče trgovske posrednike, zlasti distributerje za inovativno pritrjen 
medijski kovček. 

 


