AENOR INTERNACIONAL S.A.U www.aenorinternacional.com
Firma jest podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne dla wielu branż i w wielu zakresach, m.in.:
zarządzanie, jakością ISO 9001, zarządzanie środowiskiem ISO 14001, weryfikacja środowiskowa
EMAS, motoryzacja ISO/TS 16949, BHP OHSAS 18001, spożywcze BRC, IFS, GLOBALGAP, HACCP,
lotnicze, B+R i inne. Firma świadczy także usługi szkoleniowe.
Firma jest zainteresowana kontaktem z agentami/konsultantami zajmującymi się wdrażaniem
systemów certyfikacji oraz z klientami zainteresowanymi wdrożeniem certyfikacji

AIT COMPONOSOLLERTIA www.aitenet.com
Pochodzą z północy Hiszpanii, zajmują sie projektowaniem i produkcją maszyn wykorzystywanych
przy produkcji mrożonek: chodzi głównie o maszyny do różyczkowania kalafiorów i brokułów oraz
maszyny do obierania cebuli. Np. maszyny do obierania cebuli: nie wymagają kalibracji, wydajność do
50 na minutę, zyskowność 85%, maszyny do różyczkowania: posiadają 6 modeli, pozwalających na
uzyskanie cięć bez względu na wielkość główki kalafiora bądź brokuł.
Chcieliby spotkać się z firmami – chłodniami, które mogłyby teraz bądź w przyszłości być
zainteresowane propozycją AIT.

ALTA NOVIA SPOSA www.beatrizmateos.com
Firma zajmująca się projektowaniem oraz konfekcją sukien ślubnych i wizytowych, istnieje na rynku
od 1990 r. i ma na swoim koncie wiele sukcesów krajowych i zagranicznych. Oferuje kolekcje sukien
ślubnych, wieczorowych i wizytowych, poszukuje kontaktów z firmami oraz osobami
zainteresowanymi współpracą w dystrybucji ich modeli na polskim rynku.

ATARFIL - www.atarfil.com
jest producentem szerokiej gamy geowłóknin oraz geomembran termoplastycznych w technologii
HDPE, LLDPE, VLPE, PP, etc używanych do hydroizolacji w budownictwie przemysłowym, publicznym,
w gospodarce odpadami do uszczelniania wysypisk, w gospodarce wodnej do budowy zbiorników i
kanałów irygacyjnych, etc.
- szuka partnerów do współpracy na zasadzie dystrybutora lub przedstawiciela

ARDANUY INGENIERÍA S.A. www.ardanuy.com
Firma świadcząca usługi projektowe i doradcze, specjalizująca w projektach inżynieryjnych i
doradczych dla Budownictwa drogowego, kolejowego, robót publicznych, energetyki,
telekomunikacji, przemysłu i zarządzania odpadami. Obroty firmy wyniosły 9, 9 mln euro w 2008 r.
Zespół firmy tworzy 100 inżynierów i architektów.
Firma jest zainteresowana współpracą z firmami budowlanymi i inżynieryjnymi, szczególnie z sektora
budownictwa cywilnego (kolej, drogi, autostrady, mosty, energetyka), na zasadzie konsorcjów w celu
wspólnego udziału w przetargach (np. kolejowych) bądź na zasadzie podwykonawstwa.

AZVI S.A. www.azvi.es
Firma zajmuje się budownictwem infrastrukturalnym (drogi, autostrady, kolej, lotniska, projekty
środowiskowe, budynki). Firma obecnie rozszerza swoją działalność w Europie Wschodniej,
zrealizowała projekty budowlane w Rumunii i Serbii. Obroty firmy wyniosły 443, 8 mln euro w 2009 r.
Obecnie firma planuje wejść na polski rynek, jest zainteresowana kontaktem z klientami oraz
potencjalnymi partnerami do realizacji wspólnych projektów budowlanych.

AZYSA OBRAS Y PROYECTOS www.azysa.net
Firma świadczy usługi z branży budownictwa inżynieryjnego oraz kubaturowego. Ponadto wydzielone
spółki w Grupie zajmują się usługami deweloperskimi. W Polsce firma jest obecna na rynku od 4 lat,
swoją obecność na polskim rynku firma zaznaczyła trzema projektami zlokalizowanymi we Wrocławiu
w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach. Roczne obroty firmy sięgają 250 mln euro.
Firma jest zainteresowania współpracą z firmami budowlanymi z regionu Dolnego Śląska o
podobnych obrotach na zasadzie join-venture lub innej formy kooperacji (np. konsorcjum)
umożliwiającej wspólny udział w przetargach publicznych na usługi budowlane.

BODEGAS LUIS GURPEGUI MUGA, S.A. www.gurpegui.es
Hiszpańska winnica Grupo Bercelo , oferująca wina pochodzące z różnych regionów apelacyjnych :
Rioja, Rueda, Navarra i Extremadura .
Poszukuje kontaktów z firmami zajmującymi się importem i dystrybucją win w Polsce .

BORGES www.borges.es
Firma jest znanym producentem i eksporterem oliw i olejów spożywczych, oliwek i bakalii na rynek
konsumencki, przemysłowy oraz gastronomiczny. Celem wizyty w Polsce jest nawiązanie kontaktu i
współpracy z polskimi producentami spożywczymi i kosmetycznymi oraz firmami je zaopatrującymi,
zainteresowanymi półproduktami takimi jak: migdały, oliwy i oleje oraz suszone oliwki.

CEPSA LUBRICANTES, S.A. www.cepsa.com
Czołowy hiszpański producent olejów i smarów samochodowych i przemysłowych. Poszukuje
kontaktów na polskim rynku z firmami zajmującymi się importem i dystrybucja tego typu artykułów.

DURAN ELECTRONICA – www.duranelectronica.com
– producent detektorów gazów toksycznych i wybuchowych konwencjonalnych i cyfrowych,
stacjonarnych i przenośnych mających zastosowanie w przemyśle, parkingach podziemnych,
tunelach. Firma produkuje także czujniki ognia i sensory atmosferyczne
- szuka dystrybutorów

EXPORTARIA
Firma eksportowa reprezentująca wielu producentów spożywczych, zarówno hiszpańskich jak i
zagranicznych, w zakresie produktów takich jak: konserwy i przetwory warzywne, owocowe, rybne,
oliwy, przyprawy, oliwki, przetwory pomidorowe, produkty kuchni meksykańskiej oraz produkty bio.
Celem wizyty w Polsce jest nawiązanie kontaktu i współpracy z polskimi importerami, dystrybutorami
i sprzedawcami hurtowymi z branży spożywczej, zainteresowanymi przede wszystkim przetworami z
pomidorów, warzyw, owoców oraz ryb.

Filtros Cartes SA www.filtroscartes.com www.stepfilters.com
Duży producent filtrów do silników samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych i
budowlanych. Oferuje filtry pod marką własną a także pod marką dystrybutora.
Poszukuje importerów, dystrybutorów, hurtowników części silników spalinowych

Garnica Plywood www.garnicaplywood.com
Producent sklejki. Posiada w swoje ofercie:
-sklejka z topoli, sklejka z warstwą, zewn. z drewna egzotycznego Okume, Calabo, Fromager,
-sklejka dwustronna z Okume (Łososiowe lub ciemnoróżowe, ciemnieje wystawione na działanie
czynników zewnętrznych o drobnym, ledwo widocznym usłojeniu)
Poszukuje kontaktów ze: składami drewna, producentami drzwi i obramowań, producentami mebli,
firmami zajmującymi się produkcją wykończeń jachtów i motorówek, producentami zabawek
ekologicznych

GEAMED S.L. www.geamed.com
Firma oferuje suplementy spożywcze opatentowane i zarejestrowane w UE. Produkt Renoven
posiada właściwości immunostymulujące i immunomodulujące, które zostały potwierdzone na
drodze badań naukowych. Szczegółowe informacje o produkcie prezentuje strona internetowa firmy.
Firma poszukuje kontaktów z polskimi firmami z sektora spożywczego i farmaceutycznego
zainteresowanymi zakupem/dystrybucją produktu jak również importem podobnych produktów z
Polski do Hiszpanii.

GESTION AGRO GANADERA, S.L. www.gestionagroganadera.com
Firma zajmuje się produkcją serów owczych dojrzewających.Poszukuje kontaktów z firmami
zajmującymi się importem i dystrybucją produktów gourmet.

GNERA ENERGÍA Y TECNOLOGÍA S.L. www.gnera.es
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. Obroty firmy to blisko 100 mln euro w 2009 r.
Firma jest zainteresowana nawiązaniem kontaktu z polskimi firmami z sektora energetycznego,
produkującymi oraz przesyłającymi energię, jak i z potencjalnymi partnerami do realizacji wspólnych
projektów.

KUBUS http://www.kubus-sa.com
Firma z wieloletnim doświadczeniem w sztucznej inseminacji trzody chlewnej i królików.
Współpracuje z polskimi ośrodkami naukowo badawczymi w zakresie wspólnych badań.
Oferuje szereg materiałów, odczynników, aparaturę i urządzenia do analiz weterynaryjnych,
skierowanych zarówno do ośrodków inseminacyjnych jak i bezpośrednio dla gospodarstw
hodowlanych. Firma jest zainteresowana nawiązaniem kontaktów z polskimi Stacjami Hodowli i
Unasienienia Zwierząt, firmami zajmującymi się inseminacją oraz dystrybucją środków i urządzeń
bezpośrednio związanych z inseminacja i hodowlą trzody chlewnej i królików, a także z fermami
hodowlanymi.

METALICAS PLASTICAS JAR, SL. www.meplasjar.com
Firma zajmuje się produkcją wyrobów związanych z BHP z zakresu ochrony, oznakowania i
bezpieczeństwa (kaski, ochraniacze, słupki i płotki zabezpieczające) a także innych mających
zastosowanie w budownictwie.
Poszukują odbiorców, firm zajmujących się dystrybucją artykułów BHP.

NEOCHEMICAL DESARROLLOS AVANZADOS S.A. www.neochemical.es
Hiszpańskie laboratorium koncentrujące się na innowacji w produktach dezynfekujących.
Zajmuje się produkcją środków sterylizujących, antyseptycznych i dezynfekujących dla służby
zdrowia, farmacji, ochrony środowiska, żywności i rolnictwa.
Szuka: dystrybutorów produktów dezynfekujących, a także chce nawiązać współpracę z laboratoriami
zakładów produkujących środki chemiczne

NORDIX S.A. www.nordix.es
Producent kabli telekomunikacyjnych do różnych aplikacji, takich jak telewizja, telefonia,
bezpieczeństwa i dźwięku.
Poszukuje importerów, dystrybutorów

REPAGAS, S.A. www.repagas.com
Firma zajmuje się wyposażeniem kuchni hotelowych, gastronomii /kuchnie gazowe, piece, grille/
Chce się spotkać z importerami, dystrybutorami i instalatorami.

SACI, Sociedad Anónima de Construcciones Industriales www.saci.es
Jest producentem urządzeń z zakresu automatyki, sterowania: przekładników prądowych niskiego
napięcia, mierników energii, analizatorów sieci, regulatorów mocy biernej oraz tablicowych
mierników analogowych
Szuka odbiorców wśród dystrybutorów, importerów urządzeń elektrycznych.

SAFEVIEW S.L. www.safeviewtv.es
Firma jest dostawcą produktów i rozwiązań dla płatnej telewizji cyfrowej oraz naziemnej dla ponad
80 klientów w wielu krajach. Portfolio firmy obejmuje systemy zabezpieczeń dla sieci CAS, platformę
Punto Azul do zarządzania przekazem reklamowym (segmentacja, marketing bezpośredni), system
CRM dla operatów płatnych sieci telewizyjnych.
Firma planuje wjeść na polski rynek i jest zainteresowana kontaktem z operatorami telewizji
kablowej, satelitarnej oraz IPTV oraz ze stowarzyszeniami operatów komunikacji kablowej.

SIPORT XXI www.siport21.com
Jest firmą konsultingową szkoleniową w dziedzinie transportu morskiego i zarządzania portami.
Firma zajmuje się przygotowywaniem opracowań z zakresu manewrowania i poruszania sie okrętów
w porcie, projektami bezpieczeństwa morskiego, analizą konstrukcji pływających przy zastosowaniu
zaawansowanych metod symulacji. Jako jedyna firma prywatna w Hiszpanii, Siport dysponuje
nowoczesnym symulatorem manewrowania w czasie rzeczywistym? W ciągu 10 lat swojej
działalności firma wykonała około 400 opracowań dla głównych portów w Hiszpanii, oraz wielu
portów na całym świecie.
Poza tym firma zajmuje sie analizami w następujących dziedzinach: ryzyka morskie, nadzorowanie
ruchu portowego, wypadki morskie, operacje morskie przy budowie portów, transport morski,
oznakowanie, morskie farmy wiatrowe, operacje offshore, itp. Oferuje usługi doradcze oraz analizy
urzędom morskim, zarządcom portów, zarządcom terminali morskich, urzędom żeglugowym.
TRANPORTES ACME www.transporteacme.com
Firma zajmująca się usługami transportowymi i logistycznymi towarów a także transportem
specjalistycznym.
Są zainteresowani nawiązaniem współpracy z firmami transportowymi realizującymi zlecenia z
Hiszpanii (duże i małe załadunki), kontaktem z osobami znającymi język hiszpański, które miały okazję
zrealizować Erasmusa w Hiszpanii, oraz z firmami hiszpańskim, które zaistniały na polskim rynku w
przeciągu ostatnich 5 lat w celu wymiany doświadczeń.

