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	Actualizare: 29.08.2015
	expirare: 23.02.2017
	referinta: BOES20131125004
	Descriere: Companie catalană (Spania) este specializata in fabricarea si comercializarea de produse de îngrijire pentru picioare (deodorante, tonice, creme răcoritoare și branțuri), cu peste 62 ani de experienta si este lider de sector pe piata spaniola. Are experienta anterioara pe piete internationale iar cifra de afaceri din activitatea de export este de 20 %.Compania este în căutarea unui intermediar comercial (agent, reprezentant sau distribuitor), cu experienta in distributia en-gros de produse din sectorul cosmetice și farmaceutice și cu o rețea stabilită pe piața proprie locală.Compania este, de asemenea, în căutarea unui parteneriat reciproc de producție cu o companie in vederea realizarii de pulberi cosmetice pentru picioare, creme emoliente și geluri anti-ciuperca.Avantaje:- gama larga de produse- 62 ani de experienta si istoric la export - companie lider de sector in Spania- reputatie buna
	Data crearii: 26.11.2013
	tip marimea firmei: Întreprindere mică (11-49 salariati)
	anul infiintarii: 1951
	implicare: Da.
	Rezumat: Companie catalană (Spania), cu 62 de ani de experienta in productia si comercializarea de produse de îngrijire pentru picioare (deodorante, tonice răcoritoare, creme și branțuri), lider pe piața spaniolă, este în căutarea de intermediari cu experienta in distributia en-gros in sectorul produselor cosmetice și farmaceutice, cu o rețea stabilită, și este, de asemenea, în căutarea unui parteneriat reciproc de producție în țările vizate.
	Tip marime partener: Nespecificat
	Tip parteneriat: Acord de distributie/serviciiContract productie
	Tipul partenerului: Pentru cooperare comerciala, partenerul trebuie să aibă experiență în distribuția en-gros în sectorul produselor cosmetice și farmaceutice și o rețea stabilită.Pentru productie, partenerul ar trebui să aibă o bună cunoaștere a pieței locale, capacitatea de a actiona de a acționa ca reprezentant de brand, precum și tehnologia necesară și infrastructura pentru producția produselor acestora.Tipul partenerului: companie sau reprezentant comercialDomenii de activitate: fabricarea sau comerț (cumpărare / vânzare)Nici o preferință in legatura cu experiența în activități transnaționale anterioare.
	Descarca Expresia de Interes: 
	Subiect: Companie catalana specializata in fabricarea si comercializarea de produse de îngrijire personală pentru picioare cauta intermediari cu experiență în distribuția en-gros in sectorul produselor cosmetice și farmaceutice.
	Tip solicitare: OFERTA DE AFACERI
	limbi: Engleza, Franceza, Spaniola
	tara: Spania
	Specificatie: Partenerul trebuie să aibă o bună cunoaștere a pieței locale și a infrastructurii și tehnologiilor necesare pentru dezvoltarea produselor menționate.
	comentarii 2: Nu este cazul
	comentarii 1: Nu este cazul


