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Poslovne priložnosti za Januar 2011 4. del (od 57 do 71) 
 
EEN-
JAN2011-57 

Italijansko podjetje, specializirano za proizvodnjo pnevmatskih vibratorjev za 
de-vrtanje aluminijastih ulitkov in ulitkov iz litega železa ter pnevmatskih kladiv 
za uporabo v industriji, išče distributerje in zastopnike za svoje izdelke. 

EEN-
JAN2011-58 

Poljsko podjetje, ki deluje v kovinski dejavnosti išče poslovne partnerje. 
Podjetje je specializirano za rezanje kovin, za obdelavo kovin, montažo in 
izdelavo strojnih delov. Iščejo sodelovanje kot podizvajalec, ponuja svoje 
transportno/logistične storitve. Prav tako jih zanima sodelovanje na področju 
vzajemne proizvodnje. 

EEN-
JAN2011-59 

Majhno podjetje iz Rusije (regija Novosibirsk) se ukvarja z razvojem in 
proizvodnjo naprav ter električne opreme, ki se uporabljajo pri transportu 
elektrike, črpalkah, prezračevalnih sistemih, kotlih v rudarskih in predelovalnih 
dejavnostih, stanovanjskih in komunalnih storitvah ter toplotnih postajah. 
Podjetje se zanima za distributerje in kupce. 

EEN-
JAN2011-60 

Rusko podjetje, specializirano za izgradnjo bazenov in montažo sistemskega 
inženiringa, išče trgovske posredniške storitve in nudi podizvajanje dejavnosti. 

EEN-
JAN2011-61 

Poljsko podjetje, ki ponuja popolnoma opremljene konferenčne sobe za 
samostojne delavce, išče trgovske posrednike in ponuja storitve za partnerje, 
ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo. 

EEN-
JAN2011-62 

Ruski holding ima interes za razvoj naslednjih vrst dejavnosti: rejo živali 
(prašičereja, konjereja, govedoreja), vzgojo gob, vzrejo v rastlinjakih 
(paradižnik, kumare, zelena zelenjava), obiranje divje rastočih zelišč, vzrejo rib 
(jeseter, postrvi), kmečkega turizma (ekoturizem: ribolov, rekreacija na 
prostem). Išče partnerje za vzpostavitev skupnega podjetja in prav tako ponuja 
posredniške storitve. 

EEN-
JAN2011-63 

Portugalsko podjetje, specializirano na področju svetovalnih storitev, razvoja in 
outsourcinga, ponuja trgovske posredniške in tudi podizvajalske 
pogodbe/zunanje izvajanje dejavnosti. 

EEN-
JAN2011-64 

Rusko podjetje, ki se ukvarja s prodajo mesa na debelo, vzrejo in rejo goveda, 
prašičev, ovc, krme in koruze, se zanima za skupno podjetje. 

EEN-JAN-65 Ruska družba se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo stružnic in rezkalnih 
strojev, večnamensko obdelovalnih centrov in žag. Podjetje išče trgovske 
posrednike in distributerje. 

EEN-
JAN2011-66 

Rusko podjetje, dejavno na področju končne obdelave naravnega in umetnega 
kamna ter notranjih zaključnih del, nudi podizvajanje/zunanje izvajanje 
dejavnosti. 

EEN-
JAN2011-67 

Italijansko podjetje, specializirano za proizvodnjo vodnih metrov, montažo in 
vzdrževanje le-teh, išče distributerje HVAC (Heating Vacuum and Air 
Conditioning)  trgu in v javnem sektorju. 

EEN-
JAN2011-68 

Poljsko podjetje, proizvajalec elektronskih naprav (interaktivnih tabel, sten, 
kioskov, tal in programske opreme), ki temelji na tehniki vizualnih komunikacij, 
išče trgovske posrednike (agente, predstavnike, distributerje) v državah EU. 

EEN- Italijansko podjetje, specializirano na področju zelenih stavb (naravne barve in 
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JAN2011-69 nanose) za les, kamen in stenske poslikave, išče distributerje za svoje izdelke. 
Podjetje je odprto tudi za vzajemno proizvodnjo. 

EEN-
JAN2011-70 

Majhno poljsko podjetje iz sektorja telekomunikacij nudi trgovsko posredniške 
storitve za evropske partnerje, ki zagotavljajo satelitske internetne sisteme. 

EEN-
JAN2011-71 

Turško podjetje, ki je specializirano v sektorju embalaže, išče distributerje za 
svoje izdelke. Podjetje proizvaja in izvaža škatle za mleko in sadni sok, 
aseptično, prilagodljivo embalažo ter papirnate vrečke. 

 


