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Nº 

 

Atividade / Produtos 

 

Tipo de cooperação desejada 

 

Grupo-alvo 

01 Fabricante de correias transportadoras e de a-

cionamento. 

O programa de produtos abrange mais de 400 

tipos diferentes de correias de acionamento e 

de transporte. Estes produtos são utilizados em 

muitas áreas da indústria, por ex., na indústria 

têxtil, de gêneros alimentícios, na engenharia 

mecânica, na indústria do tabaco, do papel e na 

indústria de impressão, entre outras.  Por causa 

da excelente qualidade dos produtos, fornece-

mos aos nossos clientes soluções bem especí-

ficas. 

 

Produção industrial, desenvolvimento, vendas e 

serviço de correias de transporte e de aciona-

mento: 

 

Correias planas de alto desempenho, correias 

para máquinas, correias dentadas, correias 

tangenciais, correias transportadoras, correias 

de transporte padrão, correias para produtos 

alimentícios, produtos especiais. 
 

 

- Vendas: Procura-se clientes brasileiros de 

indústrias de fornecimento / áreas de aplicação 

mencionadas 

 

- Distribuidor para a venda dos produtos no Brasil  

 

Distribuidores estabelecidos no mercado das seguintes 

áreas: 

 

Tecnologia de correia de transporte leve, agricultura, in-

dústria de gêneros alimentícios, logística, indústria de pa-

pel, indústria têxtil, indústria da madeira, indústria do taba-

co 
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Nº 

 

Atividade / Produtos 

 

Tipo de cooperação desejada 

 

Grupo-alvo 

02 Produtor de nicho e especialista para couros 

sintéticos e revestimentos técnicos, com um 

extensa gama de produtos inovadores.  Por 

meio de modernas unidades fabris, a empresa 

produz revestimentos com base de PVC e de 

plutônio de alta qualidade para as áreas de 

couro sintético para estofados e veículos, 

revestimentos técnicos, produtos têxteis para o 

lar, couro sintético para calçados e bolsas, bem 

como para laminação à chama na indústria 

automobilística. 

 

Produz couro sintético, laminações e os outros 

revestimentos de alta qualidade, com base em 

PVC e plutônio, para móveis estofados e 

objetos para a indústria automobilística e naval, 

para aplicações técnicas especiais, para fins de 

segurança no trabalho, bem como para as 

áreas de produtos têxteis para o lar, para 

sapatos e bolsas. 

- Vendas: Procura-se clientes brasileiros de 

indústria de fornecimento mencionada 

 

- Representante comercial: distribuidor para a 

venda dos produtos no Brasil 

Indústria de móveis estofados 
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Nº 

 

Atividade / Produtos 

 

Tipo de cooperação desejada 

 

Grupo-alvo 

03 Em particular, produção e distribuição de rendas 

e bordados:  

1. Bordados têxteis para ambientes (padrão PE / 

PE pouco inflamável), incluindo  confecção 

2. Roupa para senhoras com rendas e bordados 

3. Lamelas têxteis baseadas em sensores para o 

monitoramento estrutural (têxteis técnicos) 

 

Bordados têxteis para janelas, paredes e 

almofadas, desenvolvidos segundo as 

especificações do cliente 

 

Área especial: pouco inflamável  

 

Coleção de roupa exterior para damas - moda 

para uso no segmento médio/superior - de alta 

qualidade, design e material moderno (não como 

vestidos de noiva e para festas)  

 

 

- Representante comercial 

- Franquia / Licenciamento 

- Aquisição 

(Área de aplicação)  

Produtos têxteis técnicos 

Tecnologias para casa e uso doméstico 

Roupas, moda 
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Nº 

 

Atividade / Produtos 

 

Tipo de cooperação desejada 

 

Grupo-alvo 

04 Fabricante de couro e de roupa de pele de car-
neiro de alta qualidade; empresa com estrutura 
vertical (curtume, confecção, lojas de marca ú-
nica), na qual todos os processos, do couro cru 
até a da roupa acabada, ocorrem nas instala-
ções da empresa. 
 
Todos os anos são introduzidas uma coleção 
de roupas de pele do cordeiro (outono/inverno) 
e uma coleção de roupas de couro (primave-
ra/verão). Adicionalmente, oferecemos produtos 
e acessórios de couro (bolsas, luvas, botas, 
carteiras, etc.). 

 

- Representação de vendas  

- Suporte de vendas, distribuição 

- Comércio de varejo 

- Representante comercial 

- Franquia / Licenciamento 

 

Existem 3 modelos diferentes de cooperação que 

seriam apropriados para executar no mercado 

brasileiro:   

 

1. O parceiro de distribuição é o importador e 

vende nossos produtos por meio de lojas marca-

única 

2. O parceiro de distribuição é o importador e 

vende nossos produtos como atacadista  

3. Vendas diretas a grandes lojas de varejo  

 

Comércio de varejo, venda por atacado 
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Nº 

 

Atividade / Produtos 

 

Tipo de cooperação desejada 

 

Grupo-alvo 

05 Tecidos para roupa exterior para moda feminina 
e masculina para confecção de blazers, saias, 
calças, vestidos, ternos, jaquetas de cor lisa e 
coloridos, de lã ou misturas de lã, algodão, linho, 
bastante tecido elástico. 

 
Tecidos multifuncionais para vestuário de 
proteção certificada segundo as Normas EN 471, 
EN 11611, EN 11612, EN 13034, EN 61482, EN 
1149, EN 343. Tecidos para roupas de motos, 
calças para equitação. uniformes de serviço para 
companhias aéreas, férreas, locadoras de 
automóveis, etc. 

 

- Suporte de vendas 

- Representante comercial  

 

Confecção de roupa de alta qualidade para senhoras e 

cavalheiros: casacos, vestidos, saias, calças, jaquetas 

 

Confecção de traje corporativo de alta qualidade. (Áreas 

de aplicação: vestimenta para feiras, companhias aéreas, 

uniformes para ferrovias) 

 

Confecção ou Leasing de máquina de lavar para vestuário 

de proteção multifuncional. (Áreas de aplicação: 

fornecedor de energia, serviços públicos, off-shore, 

refinarias, indústria química, roupa industrial de proteção 

contra chamas e calor, roupas para uso policial, militar, 

defesa civil. 

06 A empresa é uma afiliada da Associação da 
Indústria Têxtil e de Vestuário do Nordeste da 
Alemanha.  
 
É prestadora de serviços para fabricantes da 
indústria têxtil e de vestuário.  
 
Serviços prestados: 
Vendas, aquisição 
Consultoria 
Contatos com o cliente 

  Feiras, exposições 

- Parceiros para prestação de serviços em 

conjunto 

- Representante comercial  

- Aperfeiçoamento passivo, trabalho comissionado 

 

Indústria têxtil e de moda 

Eventualmente: institutos da área têxtil 
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Nº 

 

Atividade / Produtos 

 

Tipo de cooperação desejada 

 

Grupo-alvo 

07 Empresa familiar, agora comandada pela 
terceira geração e fundada em 1925, 
especializou-se no projeto  e na produção de 
tecidos para produtos têxteis para o lar com o 
auxílio de teares Jacquard. A empresa 
caracteriza-se especialmente pelo processo 
detalhado da produção, fiação, tecelagem e o 
controle de qualidade, a qualidade "Made in 
Germany". 
 
Produção de tecidos para cortinas, para 
decoração e revestimento de móveis feitos de 
fibras totalmente sintéticas, trevira CS ou fibras 
altamente resistentes para o uso em área 
doméstica, em objetos ou em área ao ar livre. 

- Distribuição 

- Representante comercial  

- Produtor / fabricante  

 

 

Interesses especiais do mercado-alvo: indústria de móveis 

estofados, construtores, mercado ao ar livre, venda por 

atacado, redes de comércio de varejo, importadores  

 

Contatos com empresas estabelecidas no setor de contra-

to, residencial e de edição. Empresas de design, arquite-

tos, atacadistas e fabricantes de móveis (especialmente, 

cadeiras para uso ao ar livre). 

 

Principalmente, estamos em busca de clientes que procu-

ram um fornecedor de alta qualidade e que até agora ain-

da não encontraram o seu caminho em feiras europeias.  

Nós apoiamos plenamente o princípio "Made in Germany", 

os serviços associados e a longevidade dos produtos. 

 


