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Poslovne priložnosti za Januar 2011 3. del (od 41 do 56) 
 
EEN-
JAN2011-41 

Poljski skupina inženirskih oblikovalcev, specializirana za različne vrste 
okoljskih inženirskih modelov, ponuja podizvajalske pogodbe/zunanje izvajanje 
dejavnosti. 

EEN-
JAN2011-42 

Poljsko podjetje je zasnovalo in izdelalo edinstveno, s patentom zaščiteno 
napravo, ki omogoča optimalno izrabo prostora za parkiranje v pogojih 
omejenega prostora, kot so mestna središča, poslovne in trgovske površine, 
itd. Podjetje išče distributerje in druge poslovne partnerje v Nemčiji, Veliki 
Britaniji, Skandinaviji in drugih evropskih trgih, vključno z Rusijo. Družba je 
zainteresirana tudi za vzajemno možnost proizvodnje. 

EEN-
JAN2011-43 

Vodilni poljski proizvajalec in specialist za jeklo, nerjaveče jeklo in kovinske 
dele za industrijo: jeklene konstrukcije, prometne palice, drogove in stebre, 
ograje in vodoodporne nerjaveče jeklene komponente, išče distributerje in 
podizvajalske pogodbe na nemških, skandinavskih in drugih evropskih trgih. 
Ponudba zajema celoten spekter storitev kovinske-predelave. Družba je 
zainteresirana tudi za vzajemne možnosti proizvodnje. 

EEN-
JAN2011-44 

Turško podjetje specializirano v proizvodnji gumijastih voznih zatičev, spojev, 
zamaškov in gumijastih cevi za sektor tekstila, tiska in pakiranje, želi delati kot 
podizvajalec. 

EEN-
JAN2011-45 

Turško podjetje, specializirano v proizvodnji kemikalij za tekstil išče partnerje 
za distribucijo svojih izdelkov. 

EEN-
JAN2011-46 

Makedonski proizvajalec amortizerjev za gospodarska vozila, kot so tovornjaki, 
avtobusi in prikolice, išče trgovskega posrednika, možnosti skupnega podjetja 
in ponuja svoje storitve kot podizvajalec. 

EEN-
JAN2011-47 

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

EEN-
JAN2011-48 

Turško podjetje nudi svetovalne storitve, vzdrževanje, popravilo in oskrbo z 
izdelki za elektrarne, išče trgovske posrednike. Podjetje ponuja vzajemno 
proizvodnjo, skupno podjetje in združitev ali zamenjavo deležev podjetja. 
Podjetje prodaja svoje celotno družbo ali njen del. 

EEN-
JAN2011-49 

Turško podjetje specializirano za proizvodnjo in obdelavo lesa, palet in 
zabojnikov, išče možnosti skupnega podjetja, združitve ali zamenjave delnic 
ter prodaje podjetja.  

EEN-
JAN2011-50 

Turško podjetje specializirano za proizvodnjo trdih in mehkih magnetov, išče 
sodelovanje s podjetjem, ki želijo dobavljati njihove izdelke. 

EEN-
JAN2011-51 

Turško podjetje specializirano za proizvodnjo silikona, akrilnih tesnil, 
poliuretanskih tesnil, marmornih in trdih PVC lepil, išče partnerje za distribucijo 
svojih izdelkov in je odprto za sodelovanje kot podizvajalec. 
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EEN-
JAN2011-52 

Italijansko podjetje, specializirano v industrijski električnih sistemov in sistemov 
ožičenja za stare stavbe, išče partnerstvo in neposredno sodelovanje z drugimi 
podjetji kot podizvajalec. 

EEN-
JAN2011-53 

Italijansko podjetje, specializirano za tehnološke naprave, išče mednarodne 
poslovne partnerje: posredniške storitve in/ali franšize, finančno sodelovanje 
kot je prodaja ali nakup celotnega podjetja ali njegovega dela. 

EEN-
JAN2011-54 

Italijanska vinarna išče distributerje, agente in/ali zastopnike, ponuja in 
povprašuje po možnostih finančnega sodelovanja, združitve/zamenjave 
deležev, prodaje ali nakupa družbe in išče sodelovanje na področju transporta 
ter logistike. 

EEN-
JAN2011-55 

Italijansko podjetje, specializirano za pridelavo ekološkega oljčnega olja in oljk, 
išče distributerje, agente in predstavnike. 

EEN-
JAN2011-56 

Belgijsko podjetje išče trgovsko posredniške storitve. Podjetje od leta 1949  
proizvaja in ponuja široko paleto naravnih izdelkov, ki prispevajo k dobremu 
počutju konjev. 

 
 
 


