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Ζητήσεις Συνεργασίας 

Βρείτε στο εξωτερικό το συνεργάτη που σας ταιριάζει 

 

Τουρκική εταιρεία που κατασκευάζει μηχανές βαφής υφασμάτων και πλυντήρια ρούχων τύπου 
Stenter, αναζητά διανομείς και αντιπροσώπους 

Η εταιρεία βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Τουρκία και ειδικεύεται στην κατασκευή μηχανών βαφής 
υφασμάτων, πλυντηρίων stenter και καροτσιών υφασμάτων από το 1974. Η εταιρεία επενδύει στην 
έρευνα και την ανάπτυξη, έτσι ώστε τα προϊόντα της να χρησιμοποιούν υψηλής ποιότητας βαφή, να  
απαιτούν λιγότερο νερό, ενέργεια και χρόνο. Η εταιρεία αναζητά διανομείς και αντιπροσώπους σε όλο 
τον κόσμο. 
 
Κωδικός αναζήτησης: BOTR20201231001 

 

Ουκρανός κατασκευαστής σχοινιών και διχτυών αναζητά διανομείς και εμπορικούς αντιπροσώπους 

Η εταιρεία ασχολείται με την κατασκευή και διανομή όλων των ειδών των πλεγμένων σχοινιών στην 
Ουκρανία. Ένας από τους κύριους τομείς δραστηριότητάς της είναι η παραγωγή κορδονιών (πλεκτών 
και πλεκτών, με και χωρίς γέμιση) και σχοινιών (τόσο απλό στρίψιμο όσο και πολύπλοκο στρίψιμο). Η 
εταιρεία αναζητά διανομείς ή εμπορικούς αντιπροσώπους προκειμένου να προσεγγίσει νέες αγορές. 
 
Κωδικός αναζήτησης: BOUA20210908001 

 

Εργοστάσιο υποδημάτων της Μολδαβίας αναζητά διεθνείς επιχειρηματικούς συνεργάτες στο 
πλαίσιο συμφωνιών κατασκευής, υπεργολαβίας και υπηρεσιών διανομής 

Το μεγαλύτερο εργοστάσιο υποδημάτων από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, με περισσότερα από 40 
χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και την κατασκευή υποδημάτων, αναζητά μακροπρόθεσμη 
συνεργασία βάσει συμφωνίας κατασκευής, υπεργολαβίας ή υπηρεσιών διανομής. Η εταιρεία παράγει 
ανδρικά, γυναικεία και παιδικά υποδήματα για όλες τις εποχές από ύφασμα, τσόχα, συνδυασμό, 
αδιάβροχο και δέρμα. 
Οι πιθανοί συνεργάτες δραστηριοποιούνται στην κατασκευή υποδημάτων και ενδιαφέρονται να 
αναθέσουν σε τρίτους τη διαδικασία παραγωγής τους. Η εταιρεία ενδιαφέρεται επίσης για 
συνεργασία με εταιρείες της βιομηχανίας υποδημάτων, όπως λιανική πώληση, καταστήματα 
παπουτσιών, χονδρική πώληση παπουτσιών, εμπορικά πρακτορεία, εταιρείες διανομής. 
 
Κωδικός αναζήτησης: BOMD20210824001 
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Γερμανός επιχειρηματίας αναζητά υποδηματοποιούς 

Ένας Γερμανός επιχειρηματίας ψάχνει για τσαγκάρηδες που μπορούν να ράψουν παπούτσια με το 
χέρι. Ο συνεργάτης που αναζητήάθα πρέπει να γνωρίζει την παραγωγή κλασικών μοντέλων 
δερμάτινων υποδημάτων (δέρμα και/ή σουέτ). Επίσης να είναι σε θέση να παράγει αυτά τα παπούτσια 
με δερμάτινες και/ή λαστιχένιες σόλες. 
 
Κωδικός αναζήτησης: BRDE20210830001 

 

Γαλλική εταρεία που παράγει εξοπλισμό ναυτικών και οικιακών μαξιλαριών εξωτερικού χώρου 
αναζητά παραγωγό μπλοκ από αφρώδες υλικό 

Γαλλικός κατασκευαστής ναυτικού εξοπλισμού αναζητά προμηθευτή μπλοκ αφρώδους υλικού. Η 
εταιρεία αναζητά συνεργάτη για την παροχή υψηλής αντοχής, dryfeel και πολυμερούς ουρεθάνης 
προκατασκευασμένα μπλοκ αφρού σε διαφορετικά μεγέθη. 
 
Κωδικός αναζήτησης: BRFR20210504001 

 

Εταιρεία από τη Σιγκαπούρη που παράγει εργαλεία ακριβείας αναζητά συνεργάτες για υπηρεσές 
διανομής 

Η εταιρεία, που εδρεύει στη Σιγκαπούρη, ειδικεύεται στην παροχή εργαλείων ακριβείας για καλούπια 
και μήτρες στις αγορές της Σιγκαπούρης και της Ασίας. Η εταιρεία ενδιαφέρεται να εισέλθει στην 
ευρωπαϊκή αγορά και αναζητά συνεργάτες για τη διανομή των προϊόντων τους για λογαριασμό τους 
μέσω συμφωνίας υπηρεσιών διανομής. 
 
Κωδικός αναζήτησης: BOSG20210830001 

 

Ουκρανική εταιρεία κατασκευαστής καλλυντικών και αρωματοποιίας αναζητά κατασκευαστές 
φιαλών αρωμάτων 

Η εταιρεία ειδικεύεται στην κατασκευή αρωματοποιίας (eau de toilette, eau de parfume, κολώνια) και 
καλλυντικών (κρέμες, αφρόλουτρα, σαμπουάν, βάλσαμα, λοσιόν, κρέμες ξυρίσματος κ.λπ.) Η εταιρεία 
αναζητά προμηθευτές (κατασκευαστές ) για μπουκάλια αρώματος: γυάλινα μπουκάλια με καπάκια και 
κονιοποιητές σπρέι. 
 
Κωδικός αναζήτησης: BRUA20210826001 
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Πολωνική εταιρεία και εξαγωγών προϊόντων FMCG αναζητά νέους συνεργάτες (διανομείς και 
πράκτορες) για συνεργασία 

Μια εταιρεία από το βορειοανατολικό τμήμα της Πολωνίας, διανομέας και εξαγωγέας προϊόντων 
όπως τρόφιμα, τρόφιμα κατοικίδιων ζώων, καλλυντικά, προϊόντα καθαρισμού και άλλα καταναλωτικά 
αγαθά (FMCG), αναζητά νέους ξένους συνεργάτες που θα ήθελαν να εισαγάγουν προϊόντα FMCG στις 
αντίστοιχες αγορές τους. Η εταιρεία ενδιαφέρεται για συνεργασία βάσει υπηρεσιών διανομής ή 
συμφωνίας εμπορικού πρακτορείου. 
 
Κωδικός αναζήτησης: BOPL20210810002 

 

Γερμανική εταιρεία που ειδικεύεται στη διανομή προϊόντων μαλλιών και μόδας αναζητά αξεσουάρ 
μαλλιών, μπάνιου και μασάζ 

Η γερμανική εταιρεία ειδικεύεται στη διανομή προϊόντων μαλλιών και μόδας. Προκειμένου να 
διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της "Made in Europe", αναζητά Ευρωπαίους κατασκευαστές 
αξεσουάρ μαλλιών, μπάνιου και μασάζ, για να πουλήσουν τα προϊόντα τους βάσει συμφωνίας 
υπηρεσιών διανομής. 
 
Κωδικός αναζήτησης: BRDE20210823001 

 

Κατασκευαστής ρούχων, σκουπών και πινέλων από τη Βοσνία ενδιαφέρεται για συμφωνίες 
υπηρεσιών διανομής 

Βοσνιακή εταιρεία εξειδικευμένη στην κατασκευή και τον σχεδιασμό ρούχων και σκευών κουζίνας 
αναζητά διεθνείς συνεργασίες. Οι πιθανές νέες συνεργασίες προτιμάται να διευθετηθούν βάσει 
συμφωνιών υπηρεσιών διανομής. 
 
Κωδικός αναζήτησης: BOBA20210823001 

 

Eταιρεία λογισμικού της Βόρειας Μακεδονίας, με την πρωτοποριακή ψηφιακή της λύση κατάλληλη 
για νοσοκομεία, αναζητά συνεργάτες άδειας ή εμπορικούς αντιπροσώπους 

Eταιρεία λογισμικού της Βόρειας Μακεδονίας συστήνει μια καινοτόμο ψηφιακή λύση (λογισμικό) 
που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη επικοινωνία με πιθανούς ασθενείς και πλήρως 
αυτοματοποιημένο και προβλέψιμο προγραμματισμό έκτακτης ανάγκης του προσωπικού των 
νοσοκομείων. Το λογισμικό βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και η εταιρεία αναζητά νέους συνεργάτες 
για την πώληση του λογισμικού στο πλαίσιο συμφωνιών εμπορικών πρακτορείων ή για τη χρήση του 
λογισμικού βάσει συμφωνιών άδειας χρήσης. 
 
Κωδικός αναζήτησης: BOMK20210726001 
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Κροατική εταιρεία, έμπειρη στην κατασκευή μικρών σκαφών, προσφέρει εξατομικευμένη 
παραγωγή προϊόντων από μαλακά υλικά (πλαστικά τεμάχια πολυουρεθάνης, πολυστυρόλιο, 
πλεξιγκλάς, ξύλο) για αυτοκινητοβιομηχανίες βάσει συμφωνίας κατασκευής 

Η μικρή οικογενειακή, κροατική επιχείρηση που ασχολείται με την παραγωγή ποιοτικών σκαφών 
μικρού μεγάθους, προσφέρει επίσης σχεδιασμό, κατασκευή και μέτρηση προϊόντων και επικύρωση 
εξοπλισμού και κατασκευαστικών εξαρτημάτων κατά παραγγελία. Για την παραγωγή, ένα μηχάνημα 
CNC 5 αξόνων είναι κατάλληλο για την επεξεργασία μαλακών υλικών όπως πλαστικά κ.λπ. και η 
έμπειρη ομάδα μηχανικών της μπορεί να σχεδιάσει και να παραδώσει custom-made προϊόντα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες βιομηχανίες. Η εταιρεία αναζητά συνεργάτες στην 
αυτοκινητοβιομηχανία για κατασκευαστικές συμφωνίες.  
 
Κωδικός αναζήτησης: BOHR20210715001 

 

Αλβανική εταιρεία κατασκευαστής σχάρας και ρολών αναζητά συνεργάτες στο πλαίσιο συμφωνιών 
κατασκευής 

Αλβανική εταιρεία, που ιδρύθηκε πριν από 17 χρόνια, ειδικεύεται στην κατασκευή ευρείας γκάμας 
προϊόντων αλουμινίου, όπως γρίλιες, ρολά, γωνιακοί οκταγωνικοί άξονες και κιβώτια μάσκας κλπ. Η 
εταιρεία αναζητά συνεργάτες στο πλαίσιο συμφωνιών κατασκευής στη Γερμανία, τη Νορβηγία, την 
Πολωνία , Τη Σουηδία και την Ιταλία. 
 
Κωδικός αναζήτησης: BOAL20210223001 

 

Γερμανική εταιρεία που ειδικεύεται στη διανομή προϊόντων μαλλιών και μόδας αναζητά 
αξεσουάρ μαλλιών, μπάνιου και μασάζ 

Η γερμανική εταιρεία ειδικεύεται στη διανομή προϊόντων μαλλιών και μόδας. Προκειμένου να 
διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της "Made in Europe", αναζητά Ευρωπαίους κατασκευαστές 
αξεσουάρ μαλλιών, μπάνιου και μασάζ, για να πουλήσουν τα προϊόντα τους βάσει συμφωνίας 
υπηρεσιών διανομής. 
 
Κωδικός αναζήτησης: BRDE20210823001 

 

Ιρλανδική εταιρεία ένδυσης αναζητά κατασκευαστές ρούχων στην ΕΕ 

Η Ιρλανδική εταιρεία ένδυσης που ιδρύθηκε το 1999 αναζητά συνεργάτες κατασκευαστές ρούχων με 
έδρα την ΕΕ για CMT (Cut, Make, Trim) ή FPP (Full Package Production) unisex πλεκτά, κασκόλ, 
πουκάμισα, γιλέκα και σακάκια. 
 
Κωδικός αναζήτησης: BRIE20210324001 

 


