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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.
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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

AQUEST SERVEI ÉS GRATUïT PER 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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AGRÍCOLA
BOPT20130903001
Empresa portuguesa especialitzada en la
producció i el comerç de flors exòtiques
(Orquídies Cymbidium, Proteas i Similars,
Strelitzias (aus del paradís), helicònies (lloro
Flor),
Camèlies,
entre d'altres,
busca
cooperació comercial (agents o distribuïdors)
per als seus productes
TOPL20130812001
Unitat d'investigació del nord-est de Polònia va
desenvolupar el dispositiu per al cultiu d'algues
consisteix en tanc amb recirculació de flux
d'aigua. El tanc està equipat amb mobles
luminiscent farciment i elevació esglaonada. El
dispositiu es pot utilitzar per al cultiu d'algues a
escala industrial. Els desenvolupadors estan
interessats en l'establiment de la cooperació suport financer tècnic, la conclusió d'un acord
de llicència o acords comercials amb
assistència tècnica.
BRES20130814001
Empresa espanyola que pertany al sector de
les espècies de terra produeix pebre vermell,
diverses espècies i barreges per
carns i
embutits freds. La tecnologia que busca és un
sistema d'anàlisi per a la detecció de diversos
tipus d'al · lèrgens en els seus productes d'una
manera ràpida i precisa. Avui dia es resol
aquest problema
l'enviant mostres a un
laboratori extern. Aquest sistema analític ha de
detectar les famílies d'al · lèrgens que afecten
típicament el pebre vermell i les espècies
mòltes (entre 10 i 15 tipus).
ALIMENTACIÓ
BOUK20130903005
Productor líder al Regne Unit de vitamines,
minerals i suplements busca distribuïdors o
detallistes de tot el món per a treballar en
l'expansió de la gamma dels seus productes de
la seva cartera d’oportunitats com a marca
privada.
BORO20130905002
Empresa romanesa, que treballa en el camp de
la indústria alimentària com a fabricant d'altres
productes alimentaris, (Per exemple, de gira-

sol, de carbassa, llavors de blat de moro, etc)
busca un soci estranger interessat en
convertir-se en agent, distribuïdor o
representant dels productes romanesos a
l'estranger.
BOPL20130905003
PIME produeix aigua mineral amb i sense
gas, així com l'aigua de font especial baixa en
sodi per als nens, els nadons i les mares.
Empresa busca distribuïdors d'aigua als
països de la UE.
BOPT20130902001
Empresa portuguesa especialitzada en la
producció de vi de Madeira busca cooperació
comercial (agents o distribuïdors) per als seus
productes
BRES20130903001
Empresa espanyola especialitzada en: Investigació i desenvolupament:
els
components que milloren la qualitat de la
lactància materna i la comercialització de llet
o fórmula infantil amb efectes en la salut a
llarg termini. - Recerca i desenvolupament de
nous aliments. - Prova de nutrigenètica i
nutrigenòmica
relacionats
amb
la
susceptibilitat a l'obesitat i els trastorns
metabòlics sol · licituds associades a la
producció de compostos bioactius per al
consum humà. La idea és començar amb la
producció d'un compost específic que
s'incrementarà d'acord a les demandes del
mercat. L’increment de compostos podran
també incrementar la recerca desenvolupada
pel grup promotor.
BORO20130902002
Empresa romanesa, que actuen en el camp
de l'explotació de les centrals lleteres i la
fabricació de formatge, està especialitzada en
la fabricació de productes lactis, gelats i altres
postres congelats. L’empresa té receptes
especials per a alguns dels productes, el que
els fa únics en el mercat romanès, Empresa
busca distribuïdors i agents per tal de vendre
els productes romanesos a l'estranger.
BOUK20130823002
Empresa
del Regne Unit de cerveses

3

Butlletí 183 setembre 2013

tradicionals angleses estan buscant socis
(distribuïdors) per ajudar a crear consciència de
la qualitat superior de les seves cerveses
tradicionals.
CONSTRUCCIÓ
BOUK20130726002
Empresa escocesa d’nteriors d’edificis en el
mercat tracta d'augmentar les vendes de la
seva paret resistent a l'aigua, el sòl i acabats
de sostre del seu mercat del Regne Unit, a
través del seu centre europeu a Heerlen /
Aachen. Estan buscant socis de distribució
amb experiència en el panell de fusta i acabats
de bany interiors dels acords de venda i
distribució
BOTR20130729004
Empresa del sud de Turquia especialitzada en
la construcció d'instal · lacions industrials,
busca socis per establir acords de joint venture.
TONL20130708002
Organització de recerca holandesa, tecnologia
d'impressió 3D capaç de produir peces
tècniques ceràmiques directament des de
dades CAD 3D. Les peces es construeixen
'capa per capa' usant altament omplerta, foto
pasta ceràmica curable. Després les parts
verdes son sinteritzades. Actualment diversos
materials ceràmics poden ser processats, com
ara òxid d'alumini i nitrur, carbur de silici i
ceràmiques piezoelèctriques. El soci holandès
està interessat en els projectes de cooperació
tècnica
BOPT20130906001
Empresa portuguesa especialitzada en el
sector de la construcció, més concretament, en
els marcs d'alumini i PVC per a finestres i
portes, busca serveis de distribució (obertura
de finestres amb i sense trencament de pont
tèrmic, finestres corredisses amb i sense
trencament de pont tèrmic, finestres de PVC,
portes d'entrada rústiques, portes seccionals
amb i sense conductor, persianes, tendals,
façanes ...). Empresa pot fer diferents tipus de
finestres i portes. L’empresa portuguesa busca
cooperació comercial, principalment a Europa.

TOFR20130906001
Empresa
francesa

de

gestió

familiar,

especialitzada en la fabricació de persianes a
mida, ha desenvolupat una tecnologia única
per a la industrialització de la producció de
gelosia extensible de fusta. La companyia ha
desenvolupat
un
prototip
(10
anys
d'investigació) i ara busca socis per
desenvolupar encara més la tecnologia i
portar-la al mercat.
BOTR20130905002
Empresa turca de portes de PVC, perfils de
finestres i els seus sistemes
busca
distribuïdors per als seus productes.
L’empresa compta amb distribuïdors en
gairebé tota l'Europa i objectius per als
distribuïdors que té a Àfrica i Amèrica Llatina.
BRPL20130830001
Empresa polonesa de l'àrea de disseny i
muntatge de xemeneies, estufes, xemeneies
inserits amb camises d'aigua i DGPS busca
productors de xemeneies innovadores i
equips associats. L’Empresa vol ampliar la
seva oferta per a clients polonesos i
esdevenir representant de vendes dels
productors. Es busca agència comercial i
acords de serveis.

TRES20130801001
PIME basca busca socis amb capacitats de
tecnologia en domòtica per tal de crear
conjuntament una plataforma totalment
renovada que ofereixi una major capacitat de
processament, emmagatzematge, control i
expansió amb l'objectiu d'automatitzar les
noves construccions de cases, així com la
renovació dels ja existents (sistemes de
cable). El soci ha d'integrar a l'empresa els
coneixements i la tecnologia en el procés de
fabricació de productes de manera que la
plataforma del sistema sigui d'alt rendiment i
pugui ser desenvolupat i ofert conjuntament al
mercat
BORO20130903001
Empresa romanesa especialitzada en la
fabricació de productes refractaris està
buscant un soci per als serveis intermediaris i
comercials (distribuïdors)
TONL20130827002
Empresa
holandesa

desenvolupa

una
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tecnologia de producció per a la fabricació de
bio-base de ciment reforçat amb fibra, com els
panells de construcció compostos. El material
de base conté fibres de cel · lulosa de la
biomassa ligno. El soci holandès busca
contactes amb empreses industrials per
desenvolupar noves aplicacions. Les empreses
interessades han de tenir un enfocament en el
sector de la construcció i estar interessats en
un contracte de llicència.
ELECTRICS
BOIT20130905001
Empresa PIME italiana, líder en el sector dels
productes de disseny d'alta qualitat d'il ·
luminació, busca noves oportunitats comercials
a Europa
BORO20130828001
Empresa romanesa del camp de la fabricació
d'aparells d'ús domèstic, inclou la fabricació
d'equips elèctrics d'enllumenat i forns, llars i
cremadors,
principalment la producció de
panells de calefacció per infrarojos elèctrics.
L’empresa busca un agent / representant /
distribuïdor dins de la UE, per tal de vendre els
seus productes a l'exterior
BRIT20130905001
PIME italiana, empresa líder en el sector dels
productes de disseny d'alta qualitat d'il ·
luminació, ofereix serveis d'intermediació
comercial per a les empreses que volen entrar
al mercat italià
DIVERSOS
BORO20130902001
Empresa de Romania, amb 21 anys
d'experiència en la fabricació d'envasos i
embalatges de plàstic s'interessa per
representants i acords de fabricació
20130617022
PIME escocesa que ha desenvolupat una
solució única,
per a la renovació dels
supermercats,
punts de venda, caixes
registradores quioscos i comptadors, busca
representants internacionals amb acords
d'associació. Els socis podran utilitzar la força
de treball existent per proporcionar
la
transformació en el lloc de caixes i comptadors
mitjançant l'aplicació d'un procés de renovació
immediata, d'alta resistència i sec.

BOHR20130813001
Empresa
croata
busca
intermediaris
comercials pel seu sistema d'informació
modular integrat destinat a institucions
d'educació superior.
BOPL20130903001
Empresa polonesa especialitzada en la venda
a l'engròs i al detall de joies d'acer inoxidable
busca socis (joiers, majoristes de joieria)
disposats a introduir nous productes en els
mercats locals i intermediaris comercials
preparats per representar l'empresa al seu
país.
BOPL20130823003
Empresa de Malopolska Regió, al sud de
Polònia és un dissenyador i productor de la
pel · lícula decorativa. Subtítols estan fets de
PVC amb un gruix de 0,6 cm i es fan molt
acuradament. La companyia està buscant
socis estrangers per oferir els seus serveis o
productes i per treballar com una empresa
subcontractor. també volen col · laborar amb
socis comercials que s'encarregaran de la
distribució.
MAQUINÀRIA I MOTORS
TOIT20130904001
PIME amb seu al nord d'Itàlia ha patentat un
innovador motor de Stirling modular
(combustió externa). La tecnologia permet
que un motor bi-cilíndric moduli el parell
subministrat a l'eix d'accionament sense
necessitat de canviar la font d'energia. Ells
estan buscant acords de llicència o provar
l'aplicació amb socis de la de les cadenes
cinémàtiques powertrain (maquinària agrícola
automotriu, naval).

BOIE20130827001
Fabricant irlandès líder en el mercat de
peces de recanvi de maquinària agrícola i
industrial ofereix els seus serveis als socis
europeus. Amb més de quaranta anys
d'experiència en la indústria i una
internacionalització significativa, l'empresa
ofereix una àmplia gamma de productes d'alta
qualitat i serveis de reparació.

TOIT20130712001
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Inventor italià ha dissenyat una innovadora
màquina Grubber-recol per permetre el
trasplantament en els arrossars. L'inventor està
interessat en acords de llicència.
BOPL20130905002
Empresa polonesa de fantomes per a les
proves de raigs X (X-radiació) màquines
utilitzades en estomatologia,
radiografia,
tomografia
fluoroscòpia,
mamografia
i
tomografia computaritzada cerca distribuïdors.
TECNOLOGIES

per a les persones grans, per
professionals de la salut, i per als
complexos residencials d'alt nivell

als
els

TOSE20130904001
Institut d'I + D de Suècia desenvolupa un
concepte de biosensor tot tipus d’impressió,
desetjable, versàtil i adaptable a les
aplicacions específiques de l'usuari. Impressió
de tots els components, integrats en un
substrat de paper o de polímer, permet alt
volum, i baix cost de producció. L'Institut
busca socis industrials, cooperació tècnica i /
o acords financers.

Empresa francesa especialitzada en solucions
de salut mòbil per a la gestió de l'atenció
domiciliària i les comunitats de vida assistida és
a la recerca d'equipaments domòtica,
dispositius mèdics, protocol obert Bluetooth i
sensors WIFI. Volen integrar el seu programari
de la tauleta basada en nous dispositius i així
ampliar la seva cartera de productes i
implementacions
de
programari.
El
subministrament s'espera que la cooperació
tècnica perquè els nous dispositius compatibles
amb la solució basada en tablets.

PIME escocesa ha desenvolupat una
aplicació
GIality
(Geospatial
Mòbils
Augmented Reality) que es pot utilitzar en
totes les etapes de desenvolupament de
parcs eòlics: viabilitat / abast, avaluació del
lloc i la consulta professional. Redueix els
costos de captura dels punts d’observació ,
millora la comprensió en el camp dels efectes
visuals (inclusos efectes acumulatius) i
encoratja un major accés a la informació.
Empresa busca experts d'impacte ambiental i
visual dels acords de concessió de llicències i
acords comercials amb assistència tècnica.

I+ D de Polònia desenvolupa una comunicació
sense fils i el sistema de localització de
vehicles de transport subterrani. Es caracteritza
per la seva ubicació precisa, una bona
transmissió de les dades i petites despeses
d'infraestructura. L'Institut està buscant socis
industrials preparats per implementar i provar la
solució dins de la llicència, cooperació tècnica
o acords comercials amb assistència tècnica
(inclòs el muntatge, enginyeria, consultoria
tècnica, control de qualitat i manteniment).

BOFR20130829003
Empresa francesa especialitzada en la visió
per computador i realitat augmentada,
ha
desenvolupat
una
consola
multimèdia
submergible en línia amb una tauleta digital
que ofereix noves tecnologies submarines.
Amb un producte destinat al públic en
general, la PIME està buscant socis disposats
a comercialitzar el seu producte innovador
(acord de distribució)

BOFR20130903002
Empresa francesa especialitzada en solucions
IT de salut per mòbils per a la gestió de
l'atenció domiciliària i les comunitats de vida
assistida, ha desenvolupat un nou concepte de
teleassistència que implica una interfície de
tableta personalitzada amb etiquetes NFC
(Near Field Communication) i la síntesi de veu
per connectar les persones grans a la família i
a professionals de la salut a través intercanvi
social, alertes mèdiques i vigilància domiciliària.
Es busquen distribuïdors d'equips electrònics

Empresa
tecnològica
espanyola
ha
desenvolupat una eina de software per al
desenvolupament de les plataformes de
distribució i sistemes de venda en línia
d'entrades per a espectacles. L'empresa està
interessada en la transferència de productes
a través de llicències, establir joint venture
amb companyies de programari de turisme
amb les sinergies dels productes, i està obert
a la cooperació tecnològica per a noves
propostes conjuntes desenvolupaments

TOES20130823001

6

Butlletí 183 setembre 2013

BOUK20130902002
BOFR20130829001
PIME francesa ha desenvolupat una solució de
gestió de comerç electrònic en línia per a
(futurs) minoristes. La solució permet als
usuaris gestionar estocs, preus, comandes,
logística, facturació, llibre de manteniment,
indexació producte, categorització i més a
través de múltiples canals, incloent els mercats
i els motors de comparació de preus. La firma
també ofereix assistència legal, auditoria icommerce, les dades i la millora de la imatge,
la traducció, l'observació de la marca, el suport
comercial. Es busquen acord d’agència
comercial i acord de distribució.
FUSTA
BOPT20130903002
Empresa portuguesa especialitzada en la
fabricació i comercialització de productes a
base de vímet busca empreses interessades
en distribuir els seus productes.
BOLT20130827001
Empresa lituana especialitzada en la fabricació
de productes de fusta i de metall cerca
intermediaris
comercials
(agents,
representants, distribuïdors). L'empresa també
pot funcionar com un subcontractista i està
interessada en la producció recíproca.
ELECTRONICA
BORO20130829003
Empresa romanesa especialitzada en la
investigació, desenvolupament i disseny de
l'electrònica busca socis estrangers per
distribuir els seus productes a l'exterior. Amb
una gran
d'experiència en el camp de
l'electrònica, la companyia romanesa també
ofereix els seus serveis com a subcontractista
d'un soci estranger actiu en la mateixa /
relacionats amb el mateix camp d'activitat.
BORO20130829002
Empresa romanesa especialitzada en la
fabricació de subconjunts electrònics (mòduls) i
altres components electrònics, busca un soci
per ser el seu agent / representant / distribuïdor
estranger per als seus equips electrònics

PIME del Regne Unit és Empresa
especialitzada en Enginyeria Electrònica
ofereix solucions a mida i especialista en els
camps de la intercepció legal de les
comunicacions i emmagatzematge, àudio de
Vigilància i Seguretat Cibernètica. Busca
distribuïdors i representants de valor afegit en
la majoria dels territoris amb experiències i
contactes d'alt nivell en els entorns de
protecció de xarxes i ciberseguretat
ENERGIA
BRBE20130904002
Empresa belga, productor d'intercanviadors
de calor industrial, recipients a pressió,
canonades i patins per les plantes d'energia,
productes químics i petroli i la indústria del
gas, busca una adquisició o joint venture
amb un proveïdor en les mateixes activitats.

TOBE20130905001
La universitat amb seu a Brussel · les han les
empreses que s’hi deriven (spin-off) han
estat creades per aportar una nova tecnologia
d'anàlisi de consum d'energia elèctrica en el
mercat. La seva activitat principal es centra
en l'anàlisi del senyal elèctric i s'identifica
consum individual en aparell elèctric d'un sol
dispositiu instal · lat al comptador de la llum o
la caixa de l'interruptor. El spin-off està
interessat en la cooperació tècnica amb
empreses de serveis d’eficiència energètica,
mesuradors intel · ligents i / o fabricants de
caixa d'electricitat, o els serveis públics
d'electricitat.
BORO20130829001
Empresa romanesa especialitzada en la
producció d'equips de calefacció i d'acer
industrial, busca un soci per ser el seu
representant o distribuïdor a l'estranger.
BOUK20130905001
Empresa del Regne Unit, experta en
tecnologia de rodaments amb fortaleses en el
disseny i fabricació d'alt rendiment, rodaments
de baixa fricció de 4 mm de diàmetre exterior
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de 180 mm. La companyia és molt competent
en el treball amb socis a aplicacions exigents i
crítics per generar solucions tècniques. Es
busquen socis per integrar aquesta tecnologia
en els seus nous dissenys de productes i dels
productes existents a través dels acords de
subcontractació
BOES20130905002
Centre autoritzat espanyol pel tractament de
vehicles fora d'ús, que s'especialitza en la
recuperació dels materials ja classificats com
resultat de les seves activitats, busca
distribuïdors dels seus productes a través de
contracte de serveis de distribució
BOPL20130905004
Empresa polonesa, membre del grup de capital
familiar, especialitzada en la fabricació
d'elements d'acer integrals com ara: peces de
les màquines, tancs, intercanviadors de calor,
ect. i barreres acústiques, està oferint els seus
serveis com a subcontractista i productor
recíproc. També està oberta a projectes de
joint venture.

BOFR20130903002
Empresa francesa de TI especialitzada en
aplicacions mòbils ha desenvolupat una nova
solució contracte de lloguer basat en la tablet
. S'elimina la paperassa i millora la relació
amb els clients mitjançant l'ús d'imatges de
diagrames, les signatures en tablets
i
distribució de documents PDF. Es basquen
proveïdors d'ERP (Planificació de Recursos
Empresarials) (auto, béns arrels, altres
lloguers)
el software i les empreses de
serveis informàtics per a la integració com
una solució completa o parcial
TEXTIL
BOTR20130715002
Empresa turca amb experiència en la
fabricació i distribució a la indústria tèxtil. Els
directors Capacitats de Empresa preparen
col · leccions, busquen els teixits, fabricació
sota ordre, recerca de proveidors i control de
qualitat. La Companyia està oferint a els seus
serveis com a subcontractista de les
empreses actives en el sector tèxtil.
BOBG20130905001

SERVEIS
BOUK20130902004
Empresa de serveis de traducció del Regne
Unit busca socis per fer joint ventures en un
projecte d'una sola vegada o en una exigència
permanent dels clients existents i / o nous.
BOPL20130906001
PIME
de
Polònia,
bufet
d'advocats
professionals, ofereix els seus serveis com
outsourcing per a les empreses estrangeres
que vulguin entrar al mercat polonès i
necessitin ajuda professional de Dret. Els
principals avantatges són una molt àmplia
gamma de serveis prestats. Els socis
focalitzats són totes les entitats que estan
disposades a entrar al mercat polonès (o
aquells que ja cooperen amb empreses
poloneses). Es busca un acord d'externalització
a llarg termini.

Empresa búlgara amb un equip especial per a
la preparació i fabricació d'una àmplia gamma
de teixits jacquard, teixits estrets-i sutures
quirúrgiques
trenades.
Es
busquen
distribuïdors d'aquests productes. Estan
oferint
serveis
de
subcontractació.:
Fabricació d'altres productes tèxtils d'ús tècnic
i industrial
VEHICLES
BOSK20130718001
Productor eslovac de mini-caravanes busca
distribuïdors.

