IX POLSKO - HISZPAŃSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W dniach 9-10 października 2012r. organizujemy spotkania biznesowe dla grupy ponad 30- tu przedsiębiorców hiszpańskich. Firmy zainteresowane
ustaleniem spotkania prosimy o kontakt e-mailowy na adres : biuro@mkconsulting.com.pl
LISTA FIRM HISZPAŃSKICH, FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012.

1. OPTIMIZACION DE RECURSOS Y MEDIOAMBIENTE - www.ormaingenieros.com Firma inżynieryjna specjalizująca się w adaptacji procesów
przemysłowych do wymagań związanych z ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej, stosuje nowoczesne rozwiązania:
energetyczne, dotyczące emisji gazów do atmosfery, dotyczące odpadów, oferuje studia wykonalności dotyczące różnych technologii i paliw, audyty
energetyczne, doradztwo w zakresie poprawy zużycia energii oraz poprawy produktywności procesów przemysłowych. Poszukuje kontaktów: z
firmami inżynieryjnymi celem wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy, z firmami zajmującymi się produkcją prefabrykatów z betonu, jak
również firmami zainteresowanymi poprawą efektywności wykorzystania energii.
2. INGELIUR SLL – www.ingeliur.com Firma inżynieryjna z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów przemysłowych, renowacyjnych i
adaptacyjnych oraz w sektorze energii odnawialnej. Poszukuje kontaktów z firmami inżynieryjnymi działającymi w branżach wyżej wymienionych
oraz firm zainteresowanych ich usługami.
3. ITURRALDE Y SAGÜÉS - www.itursa.com Firma inżynieryjna z doświadczeniem w różnych dziedzinach : projekty przemysłowe dla takich firm jak :
Volkswagen, Acciona, Gamesa, projekty związane z energią odnawialną : biomasa, wiatrowa , kogeneracja, projekty urbanistyczne : nowe dzielnice,
renowacja i modernizacja , wodociągi i kanalizacja, oświetlenie uliczne , passive house, projekty budownictwa szpitalnego. Poszukują w Polsce
kontaktów z firmami inżynieryjnymi i architektonicznymi celem wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy w obsłudze klientów hiszpańskich
zainteresowanych otwarciem swoich oddziałów w Polsce.
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4. CONTEC INGENIEROS CONSULTORES - www.contecingenieros.com Firma inżynieryjna z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów:
infrastrukturalnych, przemysłowych ( zakłady produkcyjne, projekty instalacji), urbanistycznych ( budynki użyteczności publicznej, parki
przemysłowe i logistyczne, renowacja i adaptacja budynków, budownictwo rekreacyjne, centra handlowe, parkingi, wyburzenia), związanych z
ochroną środowiska (sztuczne zbiorniki wodne, zbiorniki retencyjne, oczyszczalnie ścieków, wodociągi i kanalizacja), obiektów sportowych i centrali
elektrycznych. Poszukują kontaktów na polskim rynku z firmami inżynieryjnym i architektonicznymi celem wymiany doświadczeń i nawiązania
przyszłej współpracy.
5. PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA – www.itursa.com Firma inżynieryjna z doświadczeniem w projektach przemysłowych,
poszukuje kontaktów z firmami z branży, celem nawiązania współpracy w obsłudze firm hiszpańskich i z Ameryki Łacińskiej zainteresowanych
polskim rynkiem. Pragnie nawiązać kontakty z firmami hiszpańskimi, obecnymi na polskim rynku i zainteresowanymi rozwojem przemysłowym. .
Poszukuje także kontaktów z firmami zajmującymi się projektami instalacji audiowizualnych celem zaprezentowania nowego produktu w tej branży.
Ponadto firma zrealizowała projekt szafy sterowniczej, łączącej system wszystkich instalacji zamontowanych w budynku mieszkalnym , użytkowym .
6. GONZALEZ ESTREMAD Y ASOCIADOS www.geasociados.com Firma inżynieryjna specjalizująca się w projektach całkowitych instalacji w obiektach
użyteczności publicznej ( szpitale, centra badawcze, laboratoria, etc.) ,są zainteresowani nawiązaniem kontaktów z firmami inżynieryjnymi celem
zaoferowania swoich rozwiązań.
7. IRATI INGENIEROS SLP www.iratiingenieros.com Firma inżynieryjna , specjalizująca się w projektowaniu i realizacji instalacji elektrycznych ( sieci
dystrybucyjnych, stacji elektrycznych, energia odnawialna - wiatrowa, słoneczna) , poszukuje kontaktów z firmami inżynieryjnymi celem wymiany
doświadczeń i nawiązania współpracy, firma posiada bogate doświadczenie w projektach związanych z energią odnawialną : biogaz, kogeneracja,
energia wiatrowa , fotowoltaika.
8. ESTEYCO SAP www.esteyco.es Firma inżynieryjna z doświadczeniem w projektach infrastrukturalnych i energetycznych, głównie w temacie energii
wiatrowej. Pragnie nawiązać kontakty z firmami inżynieryjnymi posiadającymi stosowne uprawnienia, celem nawiązania współpracy przy realizacji
fundamentów pod elektrownie wiatrowe, z inwestorami farm wiatrowych oraz firmami realizującymi projekty farm wiatrowych w Polsce. Firma
oferuje rozwiązania w projektach fundamentów podstaw elektrowni wiatrowych.

IX POLSKO - HISZPAŃSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
9. GAMMA SOLUTIONS SL www.gammasolutions.es Firma inżynieryjna jest zainteresowana realizacją projektów związanych z energią wiatrową ,
celem firmy jest zaistnienie na polskim rynku jako wytwórca energii odnawialnej. Są zainteresowani nawiązaniem kontaktów z firmami zajmującymi
się realizacją farm wiatrowych, firmami inżynieryjnymi zainteresowanymi realizacją projektów w temacie energii wiatrowej oraz współpracą z
ewentualnymi inwestorami projektów farm wiatrowych.
10. GNARUM TECNOLOGIA Y ENERGIA www.gnarum.com Firma oferuje rozwiązania dla energetyki w zakresie zarządzania sprzedażą i przesyłem
energii (wdrażanie systemów informatycznych, platform zarządzania, studia wykonalności, audyty środowiskowe, emisja CO2, systemy kontroli,
wsparcie powdrożeniowe). Firma wdraża systemy ERP dla producentów energii, oferuje systemy zarządzania efektywnością energetyczną w
sektorze energetyki odnawialnej (także prognozowanie meteorologiczne) oraz świadczy usługi doradcze w zakresie efektywności energetycznej.
Firma jest zainteresowana nawiązaniem kontaktu z polskimi firmami z sektora energetycznego, produkującymi oraz przesyłającymi energię.
11. ACORDE www.acr.es Firma należy do grupy ACR – hiszpańskiej firmy budowlanej zajmującej się projektami mieszkaniowymi , infrastrukturalnymi,
budownictwa użyteczności publicznej i innymi. Od 2 lat zajmują się projektem nowych koncepcji w budownictwie mieszkaniowym i w związku z
powyższym realizują obecnie studium wdrożenia swoich rozwiązań na polskim rynku . Zależy im na możliwości przedstawienia swojego projektu oraz
na zapoznaniu się z opinią firm inżynieryjnych, projektowych, wykonawczych, polskich firm developerskich oraz jednostek administracyjnych
bezpośrednio związanych z rozwojem budownictwa wielorodzinnego w Polsce. Celem firmy jest przyszłościowe nawiązanie współpracy w realizacji
budownictwa mieszkaniowego w oparciu o koncepcję, którą chcieliby przedstawić podczas spotkania.
12. LUDUS TULI – www.ludustuli.com Firma produkująca aplikacje informatyczne EGGEO i ICONOS. EGGEO to narzędzie do geolokalizacji na mapach
typu Google Maps i podobnych, umożliwiające zarządzanie informacją, która może być lokalizowana geograficznie. ICONOS to narzędzie
pozwalające użytkownikowi na stworzenie własnego systemu geograficznego uwzględniającego dane firmy, z możliwością wizualizacji informacji w
formie ikon. Firma pragnie nawiązać kontakt z firmami zainteresowanymi dystrybucją tego rodzaju produktów, jak również z instytucjami
publicznymi zainteresowanymi wdrażaniem tego rodzaju systemów.
13. AFEVALL, S.L. Producent taśm przenośnikowych/ transportujących tkaninowo- gumowych, o różnych właściwościach realizowanych wg.
zapotrzebowań klienta np., odporne na chemikalia, do transportu materiałów tłustych i zawierających oleje, z linkami stalowymi, odporne na
uderzenia i przebicia, trudnopalne na potrzeby górnictwa, odporne na wysokie temperatury. Poszukuje odbiorców.
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14. ALLGAIER MOGENSEN www.almo.es (www.gosag.com) Firma zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń do klasyfikowania, sortowania,
przesiewania i suszenia przemysłowego różnego rodzaju materiałów i produktów. Firma oferuje takie urządzenia, jak: przesiewacze, suszarki
przemysłowe, separatory magnetyczne, transportery wibrujące. Firma jest zainteresowana kontaktem z firmami realizującymi projekty z zakresu
projektowania oraz wykonawstwa instalacji przemysłowych, jak również z potencjalnymi klientami docelowymi.
15. Molecor Tecnología S.L. www.molecor.com Producent rur wodociągowych z PCV-O , PVC-O to PVC z odpowiednio zorientowanym układem
cząstek. Bioorientacja cząstek zapewnia: dużo większą odporność na uderzenia, wyższą wytrzymałość ciśnieniową i cieńsze ścianki (mniejsze zużycie
materiału), mają zwiększona wytrzymałość: 50-80 Mpa i niższą wagę: > 40%, średnice rur do 630 mm. Firma pragnie nawiązać kontakty handlowe z
dystrybutorami, oferuje dostawy rur z PCV-O w oparciu o nową technologię produkcji, chcieliby zaproponować polskim firmom produkującym rury
PCV możliwość nabycia licencji na produkcję rur o szerokich średnicach i wysokich parametrach ciśnieniowych , są zainteresowani kontaktami z
organami administracji państwowej i firmami odpowiedzialnymi za zarządzanie inwestycjami wodociągowymi, a także firmami wykonawczymi w tej
branży.
16. Polyurethanes Aismar S.A. www.poliuretanosaismar.com Producent izolacji poliuretanowej i membran poliuretanowych przeznaczonych do
hydroizolacji. Firma jest dystrybutorem na Europę produktów BioBased® Insulation, stosowanych w uszczelnianiu izolacji przy tradycyjnych
formach budownictwa, tworząc trwałą, energooszczędną strukturę, odprowadzającą wilgoć i z racji składu, opartego na bazie soi są jednocześnie
przyjazne środowisku. Poszukują kontaktów z firmami zajmującymi się dystrybucją materiałów budowlanych i chemii budowlanej, celem nawiązania
współpracy ( firma jest zainteresowana otwarciem z polskim parterem wspólnej spółki dystrybucyjnej) , zaprasza do odwiedzenia strony firmy
Polyurethanes Aismar na Facebooku.
17. Professional Software SA www.prosoft.es Firma specjalizuje się w oprogramowaniu ERP w dziedzinie rachunkowości i zarządzania w
budownictwie. Poszukują kontaktów z firmami zajmującymi się oprogramowaniem ERP celem rozwinięcia sprzedaży oprogramowania w Polsce lub
znalezienie lokalnego partnera, który byłby zainteresowany dystrybucją oprogramowania (biorą pod uwagę możliwość utworzenia spółki w Polsce).
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18. Derivados Asfálticos Normalizados, S.A (DANOSA) www.danosa.com Producent materiałów do hydroizolacji: membrany bitumiczne do
hydroizolacji, wodoodporne syntetyczne membrany PCV, pionowe i poziome membrany kubełkowe HDPE, membrany akustyczne , geowłókninę z
włókien poliestrowych, membrany przeznaczone do płaskich pokryć dachowych, płyty izolacyjne. Poszukuje odbiorców.
19. CAROBELS COMESTICS SL www.carobels.com Producent i dystrybutor profesjonalnych kosmetyków do włosów oraz akcesoriów fryzjerskich. Firma
jest zainteresowana nawiązaniem kontaktów z firmami zajmującymi się dystrybucją w/w artykułów celem stworzenia sieci regionalnych
przedstawicieli
20. LABORATORIOS VITROS, S.L. www.vitroslab.com Oferuje weterynaryjne testy diagnostyczne na alergie dla psów, kotów i koni.
21. MEPLASJAR, S.L. www.meplasjar.com Oferuje drobne akcesoria, narzędzia i elementy plastikowe i metalowe używane w budownictwie takie jak:
wiadra, pojemniki, packi, listwy, kątowniki, uchwyty do przenoszenia szkła, itp.
22. OHL www.ohl.es - firma budowlana
23. ELSAMEX www.elsamex.com - firma budowlana, utrzymanie dróg, koncesjonariusz, chce się spotkać z koncesjonariuszami autostrad w Polsce
24. SIPORT XXI www.siport21.com - konsulting portowo morski, chce się spotkać z urzędami morskimi, zarządcami portów oraz terminalami portowymi
25. PAMPLONICA www.pamplonica.com - jest producentem tradycyjnych hiszpańskich wędlin. Szukają importerów produktów hiszpańskich, sieci
supermarketów i dużych sieci handlowych.
26. HISPASAT - www.hispasat.es - Firma zarządzająca trzema satelitami obejmującymi obszar Polski Hispasat 1C, 1D y 1E - oferuje operatorom
telekomunikacyjnym, branży audiowizualnej, korporacjom i administracji nieograniczony dostęp do szerokopasmowych rozwiązań (Internet przez
satelitę, backhaul, celular, etc.)
27. EQUINSA PARKING SLU - www.equinsa.es - producent instalacji i systemów pozwalających na profesjonalne automatyczne zarządzanie parkingami
samochodowymi także na odległość. Firma opracowała i produkuje systemy naprowadzające na parking, oprogramowanie pozwalającego na
rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, systemy kontroli dostępu, parkometry, automaty do poboru opłat, etc.

