AMBASADA BELGII
Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Flandrii
Flanders Investment & Trade

Warszawa, 30 stycznia 2017
Szanowni Państwo,
Drogi Przedsiębiorco,
Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Flandrii przy Ambasadzie Belgii w Warszawie
organizuje w dniach 27-30 marca 2017. multibranżową misję handlową firm flamandzkich
do Polski. Celem tej misji jest pomoc w znalezieniu kontaktów dla firm z Flandrii.
Dla naszych firm z Flandrii poszkujemy partnerów z branży:















budowlanej,
farmaceutycznej,
spożywczej,
jubilerskiej,
doradztwa w zakresie infrastruktury krytycznej,
obróbki metali,
uszczelnień dla wielu sektorów przemysłu,
meblarskiej,
zabudowy stoisk targowych,
armatury przemysłowej,
suplementów diety,
przewodów wstępnie okablowanych,
usług czyszczenia przemysłowego,
środków czyszczenia dla profesjonalistów.

Zapraszamy do zapoznania się z profilami działaności firm z Flandrii. W przypadku
zainteresowania spotkaniem z firmą lub w razie dodatkowych pytań zachęcamy do
kontaktu z nami.

Z poważaniem,
Guido Scharpé
Radca Ekonomiczny i Handlowy Flandrii

Szczegółowe informacje oraz organizacja spotkań:
Ambasada Belgii - Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Flandrii
Flanders Investment & Trade
Al. Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa
Anna Pyrcak – Dyrektor ds. Handle Tel. 22 584 73 41, GSM 692 425 225, e-mail:
anna.pyrcak@fitagency.com

ALMEC jest firmą zajmującą się obróbką blach. Posiada bardzo dobrze wyposażony
park maszynowy: krajalnice laserowe, wykrawarki (sztance wykrawające) i giętarki
marki Trumpf.
Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: www.almec.be
Firma szuka w Polsce partnerów w celu utworzenia joint venture. Poszukuje też
odbiorców swoich produktów w sektorach: produkcja bram sekcyjnych, produkcja
maszyn i motoryzacyjnym, a także firm, dla których mógłby otworzyć oddział w
Belgii.

ALSIBOIS international działa od dwudziestu lat jako producent specjalistycznej
pasty do naprawy i renowacji drewna.
Ta dwuskładnikowa pasta ma zastosowanie przy naprawie i renowacji ubytków i
pęknięć drewnianych elementów mebli, stolarki okiennej i drzwiowej, drewnianych
podłóg i schodów, MDF itp., jak też drewnianych elementów na zewnątrz
budynków: okien, mebli ogrodwych, łodzi itp.
Pasta Alsibois jest produkowana w 12-stu kolorach. Szybko schnie (10-15 min.) i nie
kurczy się.
Po wyschnięciu pasta Alsibois może być poddawana obróbce tak jak drewno.
Można ją również pokrywać, tak jak drewno, różnymi powłokami, np. farbą,
lakierem, olejem, itp.
Pasta Alsibois sprzedawana jest w specjalistycznych sklepach na całym świecie i
używana przez profesjonalistów w różnych sektorach związanych z obróbką
drewna.
Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: www.alsibois.be
Firma poszukuje w Polsce dystrybutorów i importerów z branży stolarskiej.

BELVEN może się pochwalić ponad 40-letnim doświadczeniem w produkcji
zaworów i innych elementów stosowanych w ogrzewaniu, klimatyzacji,
rurociągach przemysłowych i uzdatnianiu wody. Belven wyrasta z tradycji firmy
rodzinnej, dzięki czemu jest niezależny. Łączy wiarygodność z przyjazną obsługą i
stanowi przedsiębiorstwo elastyczne jak firma prywatna. Nasze produkty spełniają
najwyższe standardy, a jakość to nasza druga natura. Umożliwia nam to skupienie
uwagi i wysiłków na tym, co dla nas równie ważne: na naszych klientach.
Słuchamy, czego Państwo potrzebują, i dostarczamy, czego Państwo oczekują.
Nasza misja to nasz cel. Angażujemy się i chcemy być blisko klientów, cechuje nas
osobiste oraz profesjonalne podejście gwarantujące najlepsze rozwiązania. Chcemy
być Państwa światowym partnerem w dziedzinie zaworów. Jesteśmy zakręceni na
punkcie zaworów.
Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: http://www.belven.be/en/

Firma poszukuje w Polsce handlowców, firm inżynierskich, dystrybutorów zaworów
i innych elementów stosowanych w uzdatnianiu wody, przemyśle budowlanym, w
budowlach OEM, w przemyśle przetwórczym.
Od 1993 roku Firma beMatrix produkuje oryginalne systemy ram i profili z dużymi
otworami. Nadaliśmy nowy wymiar systemowi budowy stoisk poprzez dodanie
opływowych kształtów, drzwi obrotowych, elementów tekstylnych, sufitów, podłóg
i wielu innych elementów. Stworzony przez nas system nie wymaga narzędzi.
Przekształca się on z układu ram i ścian w niewidzialne rozwiązanie budowlane
360°. Klienci beMatrix mogą liczyć na szeroką gamę innowacyjnych produktów,
przemyślany design, wartościowe wsparcie techniczne i handlowe, właściwe
zaopatrzenie, elastyczne terminy dostaw. Aby zapewnić sprawną budowę,
udzielamy potrzebnych informacji oraz wsparcia na miejscu. Siedziba główna
beMatrix mieści się w Belgii, natomiast jego siatka międzynarodowa obemuje cały
świat. W strategicznych lokalizacjach na całym świecie zawsze mamy dostępny
szeroki zapas naszych produktów do wynajęcia.
Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: http://www.bematrix.com/
Firma poszukuje w Polsce doświadczonych firm budujących stoiska wystawowe
(konkurencyjne systemy), firm zajmujących się obróbką drewna, agencji
marketingowych opracowujących strategię dla wystawców, które chciałyby
włączyć budowę stoisk do swojej oferty.
Spółka BTS JEWELS została utworzona w 2001 roku. Celem firmy była produkcja
biżuterii z materiałów alternatywnych (stal nierdzewna, tytan, kobalt-chrom). W
2010 roku firma podjęła ważny krok i złożyła wniosek patentowy w celu
radykalnego uproszczenia produkcji różnokolorowych obrączek oraz znacznej
oszczędności czasu w procesie produkcyjnym. Opatentowana metoda została
nazwana „Click system“ i spotkała się z wielkim zainteresowaniem większości
producentów obrączek w Europie. Metale w różnych kolorach są łączone ze sobą w
jednej obrączce, za pomocą bardzo prostej techniki, niewymagającej fachowego
montażu. W celu zademonstrowania, jak działa click system, zapraszamy do
obejrzenia krótkiego filmiku na stronie www.clicksystem.eu
Bardzo prosty i tani system produkcji ucieszył młodych konsumentów z małym
budżetem. Kolejny plus dla naszych producentów: modele nowej generacji to
dodatkowa praca we własnej firmie.
Firma poszukuje w Polsce producentów biżuterii dysponujących maszynami CNC,
którzy chcą rozszerzyć swoją ofertę o innowacyjny produkt.

BUILTHINGS

jest firmą ogólnobudowlaną specjalizującą się w realizacji
kompleksowych projektów na rzecz klienta końcowego: zarówno indywidualnego,
jak i B2B. Firma realizuje nowe projekty budowlane, a także wykonuje renowacje.
Builthings łączy wiedzę w zakresie budowy w stanie surowym z gruntowną

znajomością sposobów i technik wykończenia. Do każdego projektu przydzielany
jest kierownik projektu, który ponosi odpowiedzialność za jego realizację.
W ten sposób Builthings jest jedynym partnerem do rozmów z klientem. Firma dąży
do elastycznego podejścia, a realizacja ustaleń w zakresie planowania i budżetu
stoi na centralnym miejscu. Builthings pracuje wyłącznie z podwykonawcami i w
ten sposób jest w stanie pracować również za granicą.
W chwili obecnej firma realizuje projekty w Belgii, Luksemburgu i Francji.
Firma poszukuje w Polsce partnerów / podwykonawców.
Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: www.builthings.be

Decruy

jest producentem przemysłowym komponentów meblowych
sprzedawanych dużym producentom mebli na całym świecie. Specjalizujemy się w
piłowaniu, przemiale, wierceniu, oklejaniu krawędzi oraz oklejaniu folią
dekoracyjną profili MDF i płyt wiórowych. Nasze najważniejsze produkty to profile
szuflad (szuflady składane i szuflady w oddzielnych elementach), profile meblowe
(nogi, profile wykończeniowe, listwy do otwierania, boki łóżek, szczeble, stojaki itd.)
i profile podłogowe (listwy przypodłogowe i inne profile wykończeniowe). Obok
komponentów meblowych oferujemy również produkty sprzedawane przez
wyspecjalizowane sklepy drzewne oraz sklepy dla majsterkowiczów. Są to głównie
panele ścienne i sufitowe z płyty MDF we wszelkich kolorach i wymiarach.
Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: http://www.decruy.be/en
Firma poszukuje w Polsce agenta, dystrybutora lub importera, a także
przemysłowych fabryk mebli, które mogą kupić co najmniej 500 sztuk szuflad tego
samego typu.

Fides Petfood N.V.

jest producentem suchej karmy dla psów i kotów,
wykorzystującym nowoczesne metody produkcji. Do gamy produktów Fides
Petfood należą marki firmy (Arion, Fun4Pets i Enjoy) oraz marki własne (private
label) dla supermarketów na całym świecie i sieci wyspecjalizowanych sklepów z
artykułami dla zwierząt.
Fides Petfood jest firmą-córką należącą do Group Depre N.V., grupy specjalizującej
się w produkcji wysokiej jakości karmy dla zwierząt.
Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: www.fidespetfood.be

Fides Petfood poszukuje w Polsce kontaktów z sieciami supermarketów i sieciami
specjalizującymi się w sprzedaży artykułów dla zwierząt domowych w celu produkcji
pod własną marką (private label). Rozważa też otwarcie oddziału firmy (biura
sprzedaży).

Firma Harol

została założona w 1946 roku i jest jedną z czołowych firm
europejskich w zakresie ochrony przeciwsłonecznej, rolet, bram garażowych i
rozwiązań outdoor living. Oferuje zarówno wyroby gotowe, jak również

komponenty do rozwiązań systemowych. 245 pracowników zatrudnionych w
siedzibie w Diest (Belgia) dba na co dzień o innowacyjność i wysoką jakość
produktów. Eksport stanowi ważną część obrotów firmy i jest jednym ze
strategicznych filarów przyszłego rozwoju. Obecnie Harol eksportuje swoje
produkty i komponenty do ponad 25 krajów poprzez producentów, montażystów,
grupy kupców i dużą sieć instalatorów oraz producentów okien na całym świecie.
Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie www.harol.com
Firma poszukuje w Polsce dostawców oraz producentów systemów ochrony
przeciwsłonecznej którzy są zainteresowani zakupem rozwiązań systemowych w zakresie
ochrony przeciwsłonecznej i outdoor living jako komponentów do montażu i sprzedaży;
grup zakupowych, firm produkujących i montujących okna, dystrybutorów systemów
ochrony przeciwsłonecznej.

HTMS

jest projektantem i producentem sprężystych uszczelek metalowych,
sprzedawanych w całej Europie i na świecie.
Uszczelki metalowe HTMS znajdują szerokie zastosowanie, również w bardzo
niskich i bardzo wysokich temperaturach. Są one odporne na różne wartości
ciśnienia, od bardzo dużego podciśnienia aż do +500 Mpa. Uszczelki mogą być
produkowane na konkretne zamówienie do zastosowania w środowiskach
nuklearnych i korozyjnych, jak też w ultra-czystym otoczeniu, wymaganym w wielu
nowoczesnych dziedzinach przemysłu.
Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: www.htms.be

Wouters NV

jest dynamicznym i nastawionym na międzynarodowe działanie
przedsiębiorstwem, które oferuje wysokiej jakości produktów oraz doskonałą
obsługę klientów. Wouters NV stanowi część młodego i dynamicznego holdingu
rodzinnego LIPA.
Wouters NV produkuje szeroką gamę olejów i tłuszczów do frytury dla hurtowni,
które dostarczają produkty do firm z sektora HoReCa.
Wouters NV wytwarza też wiele rodzajów margaryn i tłuszczów do pieczenia
(shortenings) dla hurtowni, które dostarczają produkty do piekarni.
Firma zajmuje się mieszaniem i pakowaniem olejów i tłuszczów roślinnych i
zwierzęcych na potrzeby sektora spożywczego.
Produkty Wouters NV sprzedawane są pod nazwami FRIBEL, KROPAN i OPTIBAKE,
jak również jako private label.
Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: www.wouters.com
Firma poszukuje w Polsce importerów i dystrybutorów.

JMC Company NV jest

przedsiębiorstwem rodzinnym, które oferuje globalnie
całościowe usługi czyszczenia klientom przemysłowym stającym przed wyzwaniem
utrzymania infrastruktury maszynowej w czystości.
Mogą Państwo być pewni, że JMC Company NV ma odpowiednie dla Państwa
rozwiązanie – czy chodzi o usuwanie farby z różnych elementów, czy o usuwanie
izolacji z silników elektrycznych, czy też o czyszczenie części wytłaczarek, filtrów
bądź wymienników ciepła. Skupiamy się głównie na następujących gałęziach
przemysłu: samochodowym, farbiarskim, polimerowym, petrochemicznym, silnikach
elektrycznych i recyklingu.
Nasza oferta obejmuje zarówno usługi czyszczenia wykonywane przez naszych
specjalistów u klienta, jak i budowę oraz sprzedaż instalacji pirolizy na potrzeby
niestandardowych rozwiązań na miejscu u klienta. Ponadto aktywnie poszukujemy
możliwości zawiązywania spółek lub franczyzy i dystrybucji z naszymi klientami.
Więcej informacji o firmie
company.com/index.html

można

znaleźć

na

stronie:

http://www.jmc-

Firma poszukuje w Polsce agenta, dystrybutora lub importera, rozważa założenie
franczyzy lub spółki joint venture z lokalnym partnerem z następujących branż:
samochodowej, farbiarskiej, polimerowej, petrochemicznej, silników elektrycznych i
recyklingu.
Z jednej strony, JMC Company szuka usługodawców, takich jak firmy czyszczące
zatrudniające 10-50 osób, które znają specyfikę rynku i potrzeby klientów.
Technologia i sprzęt JMC Company byłyby dla takich firm wartością dodaną. Z
drugiej strony, firma szuka odbiorców końcowych, zatrudniających 10-5000 osób
(lub więcej), którzy poszukują sprawdzonych rozwiązań czyszczących w swoich
zakładach. Prace mogą być wykonane przez specjalistów JMC Company u klienta
lub przez samego klienta na miejscu.

Juice – Experience opracowuje receptury i produkuje bio soki owocowe,
warzywne, niegazowane lemoniady i syropy.
Juice – Experience produkuje przede wszystkim marki własne (private label), lecz
posiada w swojej ofercie również własny produkt: lemoniadę Juice-Fantasy.
Napoje Juice – Experience nie zawierają cukru. Lemoniada jest słodzona
skondensowanym sokiem jabłkowym lub syropem z agawy.
Napoje te nie zawierają środków konserwujących i mają przydatność do spożycia
1,5 roku, dzięki pasteryzacji w butelkach.
Opakowania: szklane butelki o pojemności 0,25 l, 0,50 l, 0,75 l i 1 l.
Firma poszukuje w Polsce dystrybutorów, importerów i agentów.

Labo Phytophar nv

- producent suplementów medycznych.

Od 1999 roku firma jest belgijskim producentem suplementów posiadającym
certyfikaty ISO 22000, koncentrującym się na wysokiej jakości suplementach „Oral
Solid Dose”.
Firma stworzyła serię suplementów wysokiej jakości mających działanie
prewencyjne i spełniających najważniejsze wymogi ziołolecznictwa i bioterapii.

Feeling Good, nasze produkty zostały stworzone na postawie synergii natury i
nauki.
Naszym klientom proponujemy kompleksową usługę, od stworzenia produktu do
dostarczenia produktu końcowego: w formie tabletek, proszku lub kapsułek, z
przeznaczeniem dla ludzi bądź zwierząt.
Możemy wyprodukować wszystko: od standardowych produktów po produkty
specjalne według potrzeb i życzeń klienta.
Phytophar może również nadrukować i przetworzyć dla Państwa indywidualny
branding według specyfikacji
Firmę Phytophar charakteryzują: wysoka jakość, elastyczność i innowacyjność.
Firma poszukuje w Polsce partnera (dystrybutora lub importera).
Więcej informacji o firmie: www.phytophar.be

Pralines Devina NV już

od ponad dwudziestu lat wytwarza różnego rodzaju
doskonałe produkty z czekolady (praliny, czekolady, figurki, jak też produkty na
zamówienie), bazując na najlepszej jakości składnikach i kunszcie wysoko
wykwalifikowanych mistrzów czekolady (chocolatiers). Oprócz produkcji pod
własną nazwą (marką), Pralines Devina wytwarza również private label.
Dewiza firmy to jakość i umiejętność współpracy (umiejętność dostosowania się).
Firma szuka w Polsce dystrybutorów (także sieci supermarketów), importerów i
agentów, a także polskich firm, z którymi mogłaby utworzyć joint venture.
Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie www.nvdevina.com

Preflex

zaczął swoją pionierską działalność 20 lat temu i stał się europejskim
ekspertem w dziedzinie przewodów wstępnie okablowanych. Firma oferuje
produkty wyłącznie najwyższej jakości spełniające odpowiednie standardy i
regulacje. Przewody wstępnie okablowane Preflex umożliwiają zawodowym
instalatorom bezpieczniejszą i zdecydowanie szybszą pracę.

Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: http://www.preflex.com
Firma szuka w Polsce importera, hurtowni elektrycznej lub dużej firmy instalacyjnej.
Chciałaby także zbadać inne możliwości współpracy z polskim partnerem:
producentem kabli lub przewodów.

Robrechts & Thienpont CVBA, niezależna firma konsultingowa, jest liderem
na rynku belgijskim w zakresie zabezpieczeń i ochrony otoczenia wysokiego ryzyka
oraz infrastruktury krytycznej przed negatywnym działaniem czynników fizycznych,
takich jak ataki terrorystyczne, włamania, rozboje. Firma doradza w zakresie
inżynierii, zarządzania bezpieczeństwem i zapobiegania stratom. Wspiera klientów
w osiągnięciu oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa, we wdrażaniu projektów
zabezpieczeń i optymalizacji ich organizacji w zakresie bezpieczeństwa, m.in.
poprzez analizę ryzyka, audyt bezpieczeństwa, strategię bezpieczeństwa, koncepcję
i specyfikację instalacji zabezpieczających, zarządzanie projektami.
Robrechts & Thienpont nie instaluje urządzeń zabezpieczających i nie świadczy usług
ochroniarskich.
Klientami w Belgii oraz w krajach sąsiednich są: instytucje europejskie, lotniska,
infrastruktura krytyczna, produkcja i dystrybucja energii, bankowość i ubezpieczenia,
sektory farmaceutyczny i chemiczny, centra danych.
Korzyści dla klienta ze współpracy z firmą: niezależność firmy daje jej swobodę wyboru
najbardziej odpowiedniego partnera/rozwiązania. Ciągłe innowacje, kreatywność i daleko
idące zaangażowanie w procesy biznesowe są gwarancją udanych i trwałych rozwiązań w
zakresie bezpieczeństwa.
Firma chce nawiązać kontakt z działami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w firmach
sektora:






energetycznego;
farmaceutycznego;
lotniczego;
chemicznego;
bankowości i ubezpieczeń.

Więcej informacji o firmie oraz oferowanych przez nią usługach można znaleźć na stronie:

www.rtconsultancy.be

Seifar





Producent profesjonalnych środków czystości i dezynfekcji;
Ekologiczne i bezpieczne produkty wysokiej jakości;
Własne innowacyjne laboratorium badawczo-rozwojowe;
Elastyczna produkcja;



Produkcja zarówno pod marką własną odbiorcy, jak i pod własną: Prof Line.

Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: http://www.seifar.be/
Firma poszukuje w Polsce agenta, dystrybutora lub importera swojej linii produktów
Prof Line.

The Herborist

jest producentem naturalnych suplementów żywnościowych
wysokiej jakości. Wykorzystujemy rośliny i zioła w celu zneutralizowania
negatywnych skutków współczesnych nawyków żywieniowych i sposobu życia.
Dzięki temu The Herborist przywraca ciału naturalną równowagę. Nasze produkty
są w 100% naturalne, przygotowane na postawie roślin, ziół i składników
oceanicznych. Suplementy żywnościowe nie są lekami, lecz pomagają zdrowo żyć.
Nasze receptury są bogate w witaminy i minerały. Dysponując szeroką gamą
produktów, The Herborist wnosi do współczesnego życia to, co najlepsze w naturze.
Więcej
informacji
o
firmie
http://www.theherborist.be/en

można

znaleźć

na

stronie:

Firma poszukuje w Polsce agenta, dystrybutora lub importera. Mogą to być apteki,
sklepy ze zdrową żywnością, sklepy z naturalnymi produktami, zielarnie,
stowarzyszenia medycyny komplementarnej bądź alternatywnej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Szczegółowe informacje oraz organizacja spotkań:
Ambasada Belgii - Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Flandrii
Flanders Investment & Trade
Al. Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa
Osoba do kontaktu: Anna Pyrcak – Dyrektor ds. handlu
Tel. 22 584 73 41, GSM 692 425 225, e-mail: anna.pyrcak@fitagency.com

