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WYDARZENIA 

MIĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY 

ŚRODOWISKA W SZANGHAJU 
 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego 
RP w Szanghaju zaprasza polskich przedsiębiorców do 
wzięcia udziału w targach przemysłu ochrony środowiska IE 
Expo 2013 (International Trade Fair for Water, Sewage, 
Refuse, Recycling and Energy Conservation), które odbędą 
się w dniach 13-15 maja 2013 r. w Szanghaju. Więcej ... 

Sektor IT: Wyjazd na targi CeBIT Australia 2013, 

Sydney, 26-31 maja 2013 
 
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 
ogłasza konkurs  dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej 
(sektor IT) na uczestnictwo w targach CeBIT Australia 2013 w 
Sydney, w terminie 26-31 maja 2013 r. Więcej ... 

INFORMACJE  

 
 

OFERTY/ZAPYTANIA 

Kraj Nr Profilu i abstrakt 

 

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ PT. ENERGIA 

SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA – TECHNOLOGIE, 

OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE – 9 MAJA 2013 R. 
 
Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w konferencji 
pt. ENERGIA  SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA – 
TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE, która 
odbędzie się w dniu 9 maja br. w sali 307 Biblioteki 
Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12b. Więcej... 

Misja do Rosji "MISSION FOR GROWTH", 17-19 

czerwca 2013 
 
Ośrodki sieci Enterprise Europe Network zapraszają Państwa do 
udziału  w misji gospodarczej do Rosji pod przewodnictwem 
wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajani w 
dniach 17-19 czerwca 2013 r. Wydarzenie organizowane jest w 
ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Mission for Growth", 
która wspiera przedsiębiorców z Unii Europejskiej w 
nawiązywaniu kontaktów biznesowych na rynkach 
zagranicznych. Więcej ... 

WYKŁAD PN. "DOTACJE I POŻYCZKI DLA MIKRO, 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW" 
 
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
zaprasza do wzięcia udziału w wykładzie otwartym pn. 
"DOTACJE I POŻYCZKI DLA MIKRO, MAŁYCH 
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW".   Więcej ... 

XVI edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości 

rozpoczęta 
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału 
w XVI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Celem 
Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców 
innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają 
szansę zaistnieć na rynku polskim.Warunkiem przystąpienia do 
Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu 
lub technologii.  Więcej ... 

Ruszył konkurs dla MSP o udzielenie wsparcia na 

wdrożenie CSR 

Do 20 maja 2013r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
mogą składać wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia 
finansowego na realizację projektów polegających na 
wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR)  Więcej ... 

Informacja o naborach do Działań 8.1 i 8.2 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 
W bieżącym roku druga runda naboru wniosków związanych z 
Działaniem 8.1 rozpocznie się 6 maja i zakończy się 17 maja. 
Trzecia runda naboru, ostatnia w bieżącym roku, zostanie 
przeprowadzona w lipcu.. Więcej ... 
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 Branża meblarska 

 

20121018031  
Serbska firma specjalizująca się w produkcji mebli poszukuje przedstawicieli i dystrybutorów w krajach europejskich. Firma 
produkuje meble biurowe i sypialniane. Siedziba firmy znajduje się na południu Serbii. Firma istnieje na rynku od 1969 roku i 
ma duże doświadczenie w obróbce drewna i produkcji mebli. 

 

 

20121228040  
Rumuński producent mebli  wykonanych z najwyższej jakości litego drewna nawiąże współpracę z pośrednikami i 
dystrybutorami w krajach Unii Europejskiej. 

 

 

20121228031  
Włoska firma specjalizująca się w produkcji mebli wykonanych z drewna, produkująca parkiety, schody i wanny SPA 
nawiąże współpracę z dystrybutorami – pośrednikami w handlu. 

 

 

20121226012  
Serbska firma, założona w 2002 roku, specjalizująca się w produkcji mebli zwłaszcza mebli biurowych i szkolnych poszukuje 
przedstawicieli handlowych za granicą. 

 

 

20121220105  
Serbska firma specjalizująca się w produkcji mebli sypialnianych poszukuje dystrybutorów i oferuje usługi podwykonawstwa. 

 

 

20121218026  
Litewska firma specjalizująca się w produkcji mebli z litego drewna oraz forniru oferuje podwykonawstwo i poszukuje 
pośredników handlowych (agentów, przedstawicieli i dystrybutorów). 

 

 Inne 

 

13 ES 276D 3RS3  
Hiszpańska firma opracowała innowacyjną technologię GPS skierowaną do osób ciepiących na demencję. Rozwiązanie 
składa się z zegarka oraz przenośnego odbiornika z z ekranem dotykowym. Po naciśnięciu guzika użytkownik (opiekun, 
krewny) w łatwy sposób może zlokalizować żądaną osobę. Firma poszukuje możliwości nawiązania współpracy 
technologicznej lub komercyjnej z sektorem publicznym lub prywatnymi przedsiębiorstwami związanymi z opieką nad 
osobami starszymi lub cierpiącymi na chorobę Alzheimera oraz szpitalami. 
 

 

13 GB 47P8 3SAR  
Firma z północno wschodniej Anglii opracowała unikalne rozwiązanie do kołyski/ łóżeczka dziecięcego z przesuwną częścią 
boczną. Firma poszukuje producentów oraz firm chcących podjąć się składania elementów zgodnie ze specyfikacją 
techniczną.  
 

 

20130204044 
Średniej wielkości firma z Serbii specjalizująca się w sprzedaży, serwisie i automatyzacji różnych urządzeń  i sprzętów 
używanych w branży spożywczej, cateringu i handlu szuka agentów i dystrybutorów swoich produktów i systemów. 
 

 

20130213026  
Słowacki mikroprzedsiębiorca z branży meblowej, oferujący tapicerowane sofy, stoły, taborety, diody LED itp., poszukuje 
pośredników handlowych i  dystrybutorów. Firma jest także zainteresowana wspólna produkcją w krajach UE. 
 

 

 
20130206010  
Firma ze Słowacji, zajmująca się produkcją specjalnych lamp używanych w stomatologii i weterynarii, poszukuje agentów i 
dystrybutorów. 
 

 

20130219051  
Brytyjska firma z siedzibą w Londynie, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości kamer przemysłowych, 
charakteryzujących się ekstremalną wytrzymałością (kamery kopułkowe), poszukuje potencjalnych partnerów, którzy mogą 
zaoferować reprezentatywne usługi pośrednictwa na rynku. Firma jest również gotowa podjąć współpracę na zasadzie 
podwykonawstwa i działalności outsourcingowej.  
 

 

20130219023  
Brytyjska firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiego asortymentu wysokiej jakości markowych produktów 
elektrycznych dla branży samochodowej, poszukuje agentów i dystrybutorów w Europie.  
 

 

20130325014  
Francuska firma specjalizująca się w produkcji taśm i akcesoriów do zasłon oraz taśm do odzieży poszukuje dystrybutorów. 
 

 

20130325021  
Francuska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów, głównie z drewna, poszukuje dystrybutorów w krajach UE 

 

20130325022  
Brytyjska firma zajmująca się tłumaczeniami we wszystkich językach oferuje swoje usługi jako podwykonawca. 
 

http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art608,produkcja-mebli.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art609,produkcja-mebli.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art610,produkcja-mebli.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art611,produkcja-mebli.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art612,produkcja-mebli.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art613,produkcja-mebli.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art640,technologia-gps-dla-osob-z-demencja.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art641,poszukiwany-producent-lub-montazysta-lozeczek-dla-dzieci.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art672,sprzedaz-urzadzen-sprzetow-branzy-spozywczej.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art673,producent-mebli.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art674,producent-lamp-do-stomatologii-i-weterynarii.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art675,produkcja-kamer-przemyslowych.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art676,dystrybucja-wysokiej-jakosci-produktow-elektrycznych-dla-motoryzacji.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art645,produkcja-tasm-i-akcesoriow-do-zaslon-oraz-tasm-do-odziezy.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art646,produkcja-wyrobow-z-drewna.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art647,uslugi-tlumaczenia.html


 

20130325029  
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny nawiąże współpracę z firmami 
zajmującymi się pośrednictwem w handlu. 
 

 

20130325032  
Włoska firma specjalizująca się w produkcji najwyższej jakości czerwonych win poszukuje przedstawicieli i dystrybutorów w 
celu wejścia na nowe rynki europejskie. 

 

 

20130326003  
Macedońska firma specjalizująca się w ręcznej produkcji tradycyjnych wyrobów bałkańskich: BUREK i MINI BUREK 
(zapiekane bułki) nawiąże współpracę z firmami zajmującymi się  pośrednictwem w handlu (agent, przedstawiciel, 
dystrybutor). Firma oferuje franczyzę dla partnerów w Unii Europejskiej. 

 
 

 
 
 
 
13 NL 60FI 3S98  
Holenderski start-up opracował własny model przekładni umożliwiającej znaczną redukcję naprężeń, tarcia, zużycia oraz hałasu 
w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Przekładnie zaprojektowane przez firmę mają zoptymalizowaną geometrię 
tworzącą lepszy profil zębów. Proces może zostać zastosowany we wszystkich typach przekładni bez względu na materiał. 
Firma poszukuje współpracy komercyjnej ze wsparciem technologicznym. 
 
13 GB 42O1 3S5C  
Uniwersytet z Wielkiej Brytanii opracował nowatorski wymiennik ciepła wykorzystujący zjawisko punktu rosy oparty na 
pośrednim systemie chłodząco odparowującym. System ten dostarcza dodatkowy strumień powietrza do chłodzenia strumienia 
głównego bez kontaktu z wodą, przez co zapobiega tworzeniu mokrej klimatyzacji i powodowaniu dyskomfortu użytkownika. 
Uniwersytet poszukuje partnerów zainteresowanych zakupem licencji i/lub współpracą komercyjną ze wsparciem technicznym. 
" 

 

  

http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art648,produkcja-wyrobow-z-drewna-korka-slomy-i-wikliny.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art648,produkcja-wyrobow-z-drewna-korka-slomy-i-wikliny.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art650,reczna-produkcja-tradycyjnych-wyrobow-balkanskich.html

