Германски производител на продукти
за машиностроенето търси делови партньори
в България

София, 08.11.2018 г.
Уважаеми дами и господа,
Като част от световната мрежа на германските външнотърговски камари и неин
представител в България, Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)
съдейства на български и германски компании в търсенето на нови пазари и бизнеспартньори.
Предоставяме Ви следното предложение за бизнес сътрудничество:
Deutsche Mechatronics GmbH е лидер в производството и интегрирането на елементи
от машиностроенето, електротехниката, електрониката и технологиите в комплексни
съоръжения и системи от най-високо качество. Разработва и произвежда сложни и прецизни
детайли и подсистеми за мехатронни и технологични устройства и разполага с дългогодишен
опит в тяхното внедряване.
Подробна информация за компанията можете да намерите на адрес www.deutschemechatronics.com и в приложената брошура.
Deutsche Mechatronics GmbH търси доставчик за дългосрочно партньорство. При
добро партньорство германската фирма може да предложи дялово участие в капитала.
Изисквания към българския партньор:
✓ Обработка на поцинкована ламарина, на неръждаема стомана и евентуално на алуминий;
• Рязане с щанцоващи и/или лазерни машини;
• Триизмерни сгъвания и кантиране;
• Заваряване;
• Шлайфане на повърхности;
• Прахово боядисване;
• Евентуален предварителен монтаж на отделни компоненти.
✓ Предимство е наличието на контакти с доставчици, производители на детайли чрез
струговане;
✓ Продуктовият асортимент обхваща малки и средни серии от 10 до > 200 бр. годишно;
✓ Необходимо е свързване с тяхната ERP система;
✓ Абсолютно задължително е постоянното сътрудничество с техните конструктори и
ръководители на проекти;
✓ Фирмата има готовност в началото да съдейства на място.

Интерес представляват и малки предприятия, които не покриват всички изброени
изисквания.
При интерес за коопериране с Deutsche Mechatronics GmbH Ви молим да изпратите
попълнения формуляр-заявка до 23.11.2018 г. до г-н Цанков на имейл tzanko.tzankov@ahk.bg
или по факс +359 2 816 30 19. Ние ще предоставим Вашата заявка на германската фирма.
При допълнителни въпроси може да се обръщате към Цанко Цанков на тел.: 02 8163024.
С уважение,
Mit freundlichen Grüßen

Цанко Цанков
Директор DEinternational

Биляна Генова
Маркетинг / Бизнес контакти

