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WYDARZENIA 

Międzynarodowe Targi Budownictwa/Konstrukcji 

RESTA 2013 
 
Enterprise Europe Network  zaprasza do udziału w 
międzynarodowych spotkaniach kooperacyjnych 
organizowanych podczas Międzynarodowych Targów 
Budownictwa/Konstrukcji RESTA 2013 (24 – 27.04.2013r.) w 
Wilnie w dniu 25.04.2013r.  Więcej ... 
 

Giełda kooperacyjna podczas targów FURNITURE 

2013, Litwa, Wilno, 21-22.03.2013 
 
Ośrodek Enterprise Europe Network  zaprasza do udziału w misji 
gospodarczej na Litwę (Wilno), która odbędzie się w dniach 21-
22 marca 2013r. Celem misji jest udział polskich przedsiębiorców 
w Giełdzie Kooperacyjnej organizowanej podczas 
najważniejszych targów z branży meblarskiej w Regionie Morza 
Bałtyckiego - Międzynarodowych Targów Meblarskich i 
Wyposażenia Wnętrz FURNITURE 2013. Więcej ... 

Konferencja pn. BSR Innovation Express: Cluster-

to-Cluster Conference, Matchmaking, grand 

challenges and funding possibilities 

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w 
dn. 9-10 kwietnia 2013 roku w Kopenhadze, odbędzie się 
konferencja pn. BSR Innovation Express: Cluster-to-Cluster 
Conference, Matchmaking, grand challenges and funding 
possibilities. 
Więcej ... 

Międzynarodowa Wystawa Drobiu FIERAVICOLA 

2013 

 
Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Lubelskiej 
Fundacji Rozwoju chciałby zaprosić Państwa firmę na misję 
biznesową na Międzynarodową Wystawę Drobiu FIERAVICOLA 
2013 odbywającą się w Forli (blisko Bolonii) we Włoszech w 
dniach 10-12 kwietnia 2013. Więcej ... 

MIĘDZYNARODOWE TARGI ALIMENTARIA & 

HOREXPO, 14-17 KWIETNIA 2013 R. LIZBONA 
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydział 
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Lizbonie, mają 
zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowych 
Targach Żywności, Hotelarstwa i Technologii dla Przemysłu 
Spożywczego ALIMENTARIA & HOREXPO, które odbędą 
się w Lizbonie w dniach 14-17 kwietnia 2013 r. Więcej ... 

WYSTAWA ENERGY SHOW 
 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Dublinie zaprasza do 
udziału w wystawie Energy Show, która odbędzie się w dniach 
10-11 kwietni 2013 r., adresowanej do firm z sektora energii 
odnawialnej. Więcej ... 
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http://www.een.org.pl/index.php/Targi_2/articles/AlimentariaLisboa.html
http://www.een.org.pl/index.php/Targi_2/articles/AlimentariaLisboa.html
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OFERTY/ZAPYTANIA 

Kraj Nr Profilu i abstrakt 

 

 

  

 Branża spożywcza 

 

20121018018 
Włoska firma zajmująca się uprawą oliwek i produkcją oliwy z oliwek poszukuje dystrybutorów i hurtowników. 
 

 
 

13 DE 0855 3RS6  
System usuwania kamienia i rdzy z przewodów rurowych maszyn Niemieckie przedsiębiostwo opracowało metodę 
neutralizacji kamienia i rdzy w rurach wodociagowych i instalacyjnych przemysłowych. Opisywana metoda wykorzystuje 
proces galwanizacji i elektrolityczny. W opisywanej technologii, nie stosuje się środków chemicznych, stąd proces nie 
zmienia paratmetrów wody, a jedynie neutralizuje kamień i rdzę. Technologia może być wykorzystana w obiektach 
prywatnych, handlowych i przemysłowych. Firma jest zainteresowana porozumieniem handlowym ze wsparciem 
technicznym.  
 

 

 
13 ES 252K 3ROT   
Produkcja i stabilizacja piany w napojach Hiszpańskie przedsiębiorstwo z branży spożywczej poszukuje technologii, 
prowadzacych do stabilizacji piany w napojach o różnej temperaturze i różnym czasie. Firma jest zainteresowana 
nawiązniem współpracy z firmami lub centrami badawczymi w celu zawarcia umowy licencyjnej i współpracy naukowo-
technicznej.  

 

13 LV 58AD 3RLO   
Linia produkcyjna do produkcji żywności dla dzieci z owoców i warzyw Litewskie przedsiębiorstwo, zajmujące się 
produkcją żywności dla niemowląt, poszukuje kompletnej linii produkcyjnej do wytwarzania żywności i soków z owoców i 
warzyw. Firma  jest zainteresowana kompletną linią produkcyjną (włączając proces produkcji i dostosowanie wszystkich 
funkcji). Firma jest zainteresowana porozumieniem handlowym ze wsparciem technicznym.  żywność dla niemowląt
  żywność porozumienie handlowe ze wsparciem technicznym Litwa 
 

 

12 ES 23D2 3P3R  
System oceny jakości produktów w liniach technologicznych  Hiszpański uniwersytet opracowała technologię 
nadzoru jakości produktów przez zastosowanie systemu "artifical vision", który może być wykorzystany do oceny jakości 
produktów i ich klasyfikacji wg. jakości i charakterystyki.  Przetestowany laboratoryjnie system, jest opracowywany w całości 
i może być zastosowany w linii produkcyjnej po odpowiednim przystosowaniu. Badacze poszukują partnera z przemysłu, 

Konkurs na startup "Młodych Innowacyjnych" 
 
Masz pomysł na biznes? Albo masz już startup, ale 
potrzebujesz przyspieszenia? Weź udział w naszym 
konkursie! W ramach inicjatywy „Młodzi Innowacyjni” Krajowa 
Izba Gospodarcza razem z Idea Bankiem, SpeedUp Group i 
LMS Invest ogłaszają konkurs!  Więcej ... 
 

Naukowcy na pierwszą linię frontu komercjalizacji! 
 
Potrzeba zmian w polskim systemie wspierania innowacji jest 
podzielana przez wielu aktorów życia publicznego w Polsce. 
Wzmacnianie centrów transferu technologii, parków 
technologicznych czy inkubatorów przedsiębiorczości stało się 
od kilku lat bardzo istotnym elementem budowania polskiej 
gospodarki opartej na wiedzy. Czy dzień 13 lutego 2013 r. stanie 
się dniem przełomowym w tym procesie? Więcej ... 

Wyszukiwarka projektów Programu Innowacyjna 

Gospodarka już dostępna! 

 
Gdzie znajdują się najnowocześniejsze laboratoria w Polsce? 
Jakie region oferuje najwięcej projektów wspierających 
innowacyjność przedsiębiorstw? Ile funduszy „seed” powstało 
w Polsce i jaką mają ofertę? Odpowiedzi na te pytania może 
przynieść uruchomione niedawno narzędzie wyszukiwarka 
projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Więcej ... 
 

"Znajdź niszę – wspieranie przemysłów kreatywnych" 

 
Rozpoczął się nabór uczestników na bezpłatne seminaria 
praktyczne w ramach projektu „Znajdź niszę – wspieranie 
przemysłów kreatywnych”. Seminaria skierowane są do 
wszystkich przedsiębiorczych i aktywnych osóbz terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, które 
planują podjąć lub już prowadzą własną działalność gospodarczą 
w szeroko pojętej branży kreatywnej. Więcej ... 

http://www.een.sopot.pl/main.php?fid=422&pg=7&een_search_query=&een_search_lang=pl&een_search_number=20121018018&een_search_category=&een_search_country=
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http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art570,produkcja-i-stabilizacja-piany-w-napojach.html
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http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art572,system-oceny-jakosci-produktow-w-liniach-technologicznych.html
http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=52D473BB9DBD4DB08FB1FCE19B7B2423
http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=52D473BB9DBD4DB08FB1FCE19B7B2423
http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=98BCC1035D1642719A4A67E839FF045B
http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=98BCC1035D1642719A4A67E839FF045B
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=9BA068CFA8364D1684D616E59BDF833B
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=9BA068CFA8364D1684D616E59BDF833B
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=9BA068CFA8364D1684D616E59BDF833B
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=E89B7CDCCD434337B83326FAF9D930B8
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=E89B7CDCCD434337B83326FAF9D930B8


który jest zainteresowany wdrożeniem systemu. 

 

20121120029  
Włoski producent i dystrybutor win poszukuje dystrybutorów, partnerów do współpracy.  
 

 

12 FR 33j6 3OWD  
Innowacyjna technologia rozpyłowa (wielokrotnego użycia) dla przemysłu spożywczego i chemicznego Francuskie 
MŚP opracowało innowacyjną technologie rozpyłową, która składa się z odpowiedniej końcówki rozpyłowej, zamocowanej 
na pojemniku, w którym znajduje się ciecz. Stosowany system zapewnia wysoką dokładność i moc rozpyłu. Opracowane 
rozwiązanie jest całkowicie bezpieczne, uniwersalne, łatwe w utrzymaniu czystości i może być użyte wielokrotnie. Firma 
poszukuje partnerów do dalszego wspólnego rozwoju.  

 Inne 

 

20120801012  
Rumuńska firma specjalizująca się w uprawie warzyw oraz wytwarzaniu produktów przemiału zbóż poszukuje dystrybutorów 
dla swoich produktów  
 

 

20130110024  
Brytyjska  firma - producent sukni ślubnych (w formie płaszcza/peleryny), pokrytych warstwą ochronną zabezpieczającą 
włosy, makijaż, welon przed deszczem, kałużami, błotem i wiatrem , przy wykorzystaniu specjalnej elastycznej lamówki, 
poszukuje wsparcia w zakresie produkcji.  
 

 

20130104015  
Brytyjska firma, która opracowała unikalny podłogowy i ścienny system  ogrzewania (ciepło jest przechowywane i 
utrzymywane, a następnie uwalniane bardzo długo, nawet po odcięciu źródła energii), poszukuje partnera joint venture do 
produkcji i dystrybucji produktu na rynkach UE.  Firma jest również zainteresowana fuzją lub wymianą akcji. 
 

 

20130116016  
Brytyjski producent mebli ogrodowych poszukuje komplementarnych produktów w innych krajach. Firma może zaoferować 
usługi dystrybucyjne oraz przedstawicielskie na terenie Wielkiej Brytanii.  
 

 

20130112006  
Brytyjska agencja, posiadająca duże doświadczenie architektoniczne, poszukuje dostawców blachy ekologicznej, powstałej 
w 100% z recyklingu.  
 

 

20130125021  
Mikro-przedsiębiorstwo ze Słowacji, specjalizujące się w dostawach urządzeń energetycznych w zakresie odnawialnych 
źródeł energii oraz w odzysku surowców (biogaz, przetwarzanie upraw i odpadów rolniczych na enrgię), jest zainteresowane 
współpracą na zasadzie joint venture.   

 

20121113007  
Izraelska firma produkująca dodatki paszowe dla drobiu, środki odkażające, owadobójcze dla psów, kotów, bydła i innych 
zwierząt, środki ochrony roślin poszukuje dystrybutorów, hurtowników, pośredników. 

 

20121212032  
Łotewska firma produkująca oryginalnie projektowane opakowania drewniane poszukuje odbiorców w sektorze produkcji 
żywności i jubilerskim. 
 

 

20121214005 
Bośniacka firma produkująca stolarkę budowlaną z PCV i aluminium (okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, w tym 
przesuwne) poszukuje partnerów handlowych (agentów, przedstawicieli, dystrybutorów). Firma oferuje współpracę joint  
venture, franczyzową i podwykonawstwo. 
 

 

20121216001 
Chorwacka firma, licencjonowany kontraktor, specjalizujący się w produkcji prefabrykatów betonowych dla budownictwa 
poszukuje możliwości joint venture i podwykonawstwa. 
 
 

 

20121214047 

Włoska firma, z prowincji Como, lider w produkcji farbowanej przędzy naturalnej i sztucznej poszukuje dystrybutorów i 
zainteresowana jest wejściem na nowe rynki oraz pozyskaniem nowych zleceń. 
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