
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 

Wielobranżowa misja dla agentów handlowych do Hiszpanii, 3-4 lutego 2016r. 
 
 

 
więcej 

 
Giełda kooperacyjna Ecobuild 2016, 9 marca 2016 r., Londyn 
 
 

więcej 

 

Spotkania biznesowe dla branży metalowej i maszynowej STOM 2016, 10 marca 2016 r., Kielce 
 

więcej 

 
Giełda kooperacyjna na targach ESEF 2016, 15 - 18 marca 2016, Utrecht, Holandia 
 

więcej 
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Rynek afrykański dostępny lokalnym przedsiębiorcom 

więcej 

 
Prawne aspekty e-handlu w obrocie międzynarodowym 
 

więcej 

Ułatwienia celne w obrocie towarowym z zagranicą więcej 

      informacje 

http://een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-mobile-world-congress-2-4-marca-2015-r-barcelona.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art993,wielobranzowa-misja-dla-agentow-handlowych-do-hiszpanii-3-4-lutego-2016r-.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art984,gielda-kooperacyjna-ecobuild-2016-9-marca-2016-r-londyn.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art986,spotkania-biznesowe-dla-branzy-metalowej-i-maszynowej-stom-2016-10-marca-2016-r-kielce.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art992,gielda-kooperacyjna-na-targach-esef-2016-15-18-marca-2016-utrecht-holandia.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art991,rynek-afrykanski-dostepny-lokalnym-przedsiebiorcom.html
http://een.org.pl/index.php/Szkola_dla_eksportera/articles/prawne-aspekty-e-handlu-w-obrocie-miedzynarodowym.html
http://een.org.pl/index.php/Szkola_dla_eksportera/articles/ulatwienia-celne-w-obrocie-towarowym-z-zagranica-4421.html
een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.lfr.lublin.pl/
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.pfrr.pl/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://een.pollub.pl/


      oferty zagraniczne biznesowe 

KRAJ OPIS NR REF. 

Francuski producent mydła poszukuje głównie dostawców z południowej Europy oraz środkowego wschodu. BRFR20141204002 

Producent paliwa biosdiesla poszukuje dostawców nie jadalnych, przefiltrowanych olejów roślinnych z Europy i Indii.  
 
 

BRUK20150630001 

Firma z Katalonii specjalizująca się w Hiszpańskich przysmakach poszukuje partnerów w celu utworzenia franczyzy w Europie. Firma ponadto oferuje 
swoje usługi jako zintegrowany dostawca całej gamy Hiszpańskich przysmaków takich jak: wina, szynki, kiełbaski, sery, oliwę z oliwek, oraz inne 
produkty na które występuje zapotrzebowanie wraz z usługą dostawy.  

20130301015 BO 

Zlokalizowane w Londynie MŚP produkujące 100% wegańskie, organiczne i etycznie poprawne produkty kosmetyczne poszukuje dostawców lub 
producentów certyfikowanych składników, bez ograniczeń do : masła shea, olejku kokosowego, wytłaczanego na zimno olejku konopnego, olejku 
lawendowego, oraz ekstraktu z rozmarynu.  

BRUK20150715002 

Tajwański importer, z dużym doświadczeniem w dystrybucji różnych produktów organicznych/naturalnych, w tym oliwy z oliwek, organicznej 
herbaty, czy wina poszukuje Europejskiego dostawcy czekolady i produktów organicznych w celu podpisania umowy komercyjnej.  
 

BRTW20151123001 

Duńska agencja wyspecjalizowana jest w produktach suszonych owocach, miodzie, sokach, szafranie, i innych produktach. Firma chce poszerzyć 
swoje portfolio, w tym celu poszukuje dodatkowych firm rolniczych lub farmerów którzy chcieliby poszerzyć rynek sprzedaży swoich produktów  
o rynek UE i Niderlandów. Oferowana jest umowa agencyjna. 

BRNL20151116001 
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Belgijskie przedsiębiorstwo zajmujące się nanotechnologią poszukuje dostawców nowych i innowacyjnych produktów. Produkt musi być oparty  
o nanotechnologię. Mogą to być nanomateriały, nanopokrycia lub nanocząstki. Firma poszukuje partnerów do współpracy komercyjnej. Oferują 
swoje usługi jako dealer lub agent.  

BRBE20131121001 

Brytyjska firma poszukuje europejskiego producenta, który będzie jej głównym dostawcą/partnerem drewnianych i metalowych profesjonalnych 
zamków w celu zwiększenia produkcji i zaopatrzenia lub opracowaniu nowego produktu, który będzie odpowiadał brytyjskiemu rynkowi. Firma 
poszukuje partnera z następujących krajów: Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja i Turcja. 

BRUK20151010001 

Rodzinna szwedzka firma produkująca od wielu lat meble zgodnie z rzemiosłem z południa Szwecji. Obecnie firma jest zainteresowana znalezieniem 
partnera produkcyjnego w krajach bałtyckich, Polsce, Czechach, na Słowacji i w Rumunii, który będzie w stanie wytwarzać sofy i fotele zgodnie  
z istniejącymi modelami i według standardów jakości. Planowany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.  

BRSE20151020001 

Węgierska firma zajmująca się produkcją i sprzedażą  suplementów diety zgodnie z  węgierskim prawem i regulacjami, poszukuje producentów 
wytłaczanego na zimno oleju dla swojej produkcji, z taką samą europejską klasą, w oparciu o umowę produkcyjną. 

BRHU20150714001 

 
Niemiecka rodzinna hurtownia z Saksonii poszukuje w krajach Europy Wschodniej producentów drewnianych produktów zgodnie z zamówieniami od 
indywidualnych klientów. Niemiecka firma oferuje umowę produkcyjną i dystrybucyjną. 

BRDE20150908001 

Zlokalizowana w Transylwanii, mała rosyjska firma zajmująca się uprawą i sprzedażą roślin domowych, doniczek, wiszących doniczek, kwiatów 
wiosennych itp. jest zainteresowana poszerzeniem zakresu produktów do dystrybucji. Firma poszukuje produktów w celu uzupełnienia aktualnej 
oferty roślin, dlatego poszukuje zagranicznych producentów bulw kwiatowych i sadzonek. 

BRRO20150629001 
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Brytyjska firma produkująca krówki i karmel obecne w pudełkach prezentowych poszukuje dostawcy wysokiej jakości formowanych próżniowo tacek 
w określonym kolorze spełniających odpowiednie normy bezpieczeństwa żywności. 

BRUK20150903001 

Rumuńska firma produkująca ręcznie robione wyroby ze skóry oferuje wysokiej jakości torebki dla kobiet i mężczyzn. Firma poszukuje dystrybutorów  
z doświadczeniem w sektorze handlu. BORO20140918001  

Cypryjska siec restauracji ze zdrową żywnością w stylu śródziemnomorskim oferuje swoją markę i know-how. BOCY20150827001  
Włoska firma z siedzibą w Neapolu, specjalizująca się w tkaninach dekoracyjnych dla domu, zasłonach i innych  produktach włókienniczych, 
poszukuje zagranicznych partnerów handlowych. Oferowane produkty dostępne są w różnych kolorach i z różnych materiałów.  

BOIT20150722001 

 
Włoska firma konsultingowa z dużą wiedzą o regionie Kampanii, specjalizująca się w zarządzaniu turystyką docelową, w organizacji wydarzeń, 
wycieczek, programów logistycznych i transportowych, poszukuje agencji podróży i tour operatorów. 

BOIT20150710003 

Hiszpańska firma będąca liderem w sektorze tworzyw sztucznych wytwarzanych metodą wtrysku i przeznaczonych dla przemysłu spożywczego  
i innych, takich jak hodowla bydła, farmacja itp. poszukuje współpracy na bazie umowy agencji handlowej.  

BOES20150304001 

Włoski operator turystyczny z Ischia - małej wyspy blisko Nepalu - z innowacyjnymi rozwiązaniami turystycznymi, z młodym i dynamicznym 
zarządzaniem i profesjonalną kadrą, oferuje, w bardzo konkurencyjnych cenach, zindywidualizowane usługi dla pojedynczych klientów i grup. Firma 
poszukuje przedstawicieli. 
 

BOIT20150710001 

Austriacka firma opracowuje LEDy dla ciężkiej maszynerii oraz użycia w przemyśle. LEDy te muszą dostosować się niejednokrotnie do trudnych, bądź 
nawet ekstremalnych warunków środowiskowych. Przyszłe zastosowania w tej branży będą wymagały bardziej efektywnego odprowadzania ciepła 
oraz wyższej efektywności kosztowej. Dlatego też firma ma na celu ulepszenie pewnych komponentów systemów LEDowych i poszukuje współpracy 
technologicznej, badawczej oraz chciałaby podpisać umowę na produkcję z potencjalnymi partnerami. 

TRAT20151105001 
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Ukraińska firma z branży spożywczej specjalizująca się w produkcji cukru poszukuje technologii oraz inwestorów do biogazowni oraz jej instalacji  
w celu zamiany swojej zależności od gazu naturalnego na biogaz oraz polepszenia wydajności zasobów zakładu. Firma poszukuje właścicieli 
technologii, partnerów biznesowych do współpracy, inwestorów. 

TRUA20150814001 

Mały szwedzki producent grzybów chce rozszerzyć swoją produkcję i rozpocząć projekt produkcji i sprzedaży 'gotowych do hodowli' zestawów do 
produkcji grzybów w domu. Zestaw powinien zawierać podłoże organiczne, grzybnię, torf. Firma poszukuje producenta lub dostawcy pudełek  
z pokrywkami które mogą być używane jako 'szklarnie' w tych zestawach. Materiał w pudełkach powinien być ekologiczny. 

TRSE20151112001 

Wysoki poziom cholesterolu we krwi zwiększa ryzyko chorób serca i udaru. 39% populacji na świecie ma podwyższony poziom cholesterolu wg badań 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Podczas badań kosmosu przeprowadzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) odkryto bakterię 
(ezCOL) która jest w stanie zredukować cholesterol o połowę. Spółka córka Europejskiej Agencji Kosmicznej poszukuje producentów żywności oraz 
firm farmaceutycznych aktywnych w branży odżywek lub opracowywania nowych leków w celu podpisania umowy licencyjnej na nową technologię. 

TONL20151104001 

Dwie hiszpańskie publiczne instytucje badawcze opracowały immunochemiczną metodę diagnozowania zakaźnych chorób spowodowanych bakterią 
gronkowiec złocisty. Ekspertyza immunologiczna jest szybka i wydajna. Poszukiwane są firmy zainteresowane licencjonowaniem patentu i/lub 
współpracą badawczą w celu rozwijania zastosowań. 

TOES20151104001 

Amerykańska firma zajmująca się gazownictwem przemysłowym poszukuje innowacyjnych metod użycia helu w celu ograniczenia procesu 'śladu 
środowiskowego'. Sponsor poszukuje zidentyfikowanych, komercyjnie opłacalnych aplikacji które pomogą rozszerzyć zapotrzebowanie na rynku 
światowym na hel. Firma chciałaby podpisać umowę o współpracy technologicznej lub naukowo-badawczej dodając do tego nagrodę pieniężną. 

TRUS20151008001 
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W imieniu wszystkich pracowników  
Konsorcjum Enterprise Europe Network Polska Wschodnia  

życzymy Państwu  
Spokojnych, Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów w 2016r. 
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