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KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 

Targi Brussels Innova, 19-21 listopada 2015 r., Bruksela, Belgia 
 

 
więcej 

 

Międzynarodowe Targi ALIMENTARIA & HOREXPO, 22-24 listopada 2015 r. Lizbona, Hiszpania 
 

więcej 

 

Spotkania kooperacyjne dla branży włókienniczej, 25-27 listopada 2015 r., Rzgów k. Łodzi 
 

więcej 
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Bezpłatne szkolenie pt.: „Nie bądź ryba! Nie wpadnij w sieci! - Jak legalnie działać w Internecie? Prawo własności intelektualnej w 
e-biznesie' 19.10.2015, Lublin 

więcej 

 
Innowacyjne produkty firmy z Suwałk 
 

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.een.org.pl/index.php/Europa/articles/targi-brussels-innova-bruksela-19-21-listopada-2015-r.html
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/miedzynarodowe-targi-alimentaria-horexpo-22-24-listopada-2015-r-lizbona.html.VhY5YCuvQsQ
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/spotkania-kooperacyjne-dla-branzy-wlokienniczej-25-27-listopada-2015-r-rzgow-k-lodzi.html
http://www.lfr.lublin.pl/index.php?i=3999&d=1963&z=17
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art983,innowacyjne-okulary-producenta-z-suwalk.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/
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KRAJ OPIS NR REF. 

Firma architektoniczna posiadająca doświadczenie na rynku lokalnym, wiedzę techniczną oraz 25 lat doświadczenia w designie oraz produkcji 
instalacji aluminiowych i szklanych fasad, poszukuje innowacyjnych konstrukcji/fasadowych produktów, ze wszystkich obszarów, na rynek  
i dystrybucję w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Każdy produkt związany z branżą architektury spełniający wymagania inżynieryjne i standardy unijne, może 
zostać obiektem zainteresowania firmy. 

BRIE20141009001 

Włoska firma zlokalizowana blisko Mediolanu, światowy lider w designie i produkcji wstrzeliwania drewna oraz systemów maszynowych, 
zaangażowany w różnych branżach poszukuje dostawcy elementów stolarki maszynowej z Polski w celu podwykonawstwa lub umowy.  

 
BRIT20141204002 

 

Norweskie MŚP produkujące komponenty okienne poszukuje partnera produkującego w celu powiększenia portfolio.  Partner powinien mieć 
możliwość produkcji specjalnych części metalowych takich jak zawiasy i uchwyty, a także pomagać w opracowywaniu lepszych części wraz z norweską 
firmą. Partner powinien być w stanie wyprodukować części metalowe, zapewniając obróbkę powierzchni i całkowity montaż części. Partner powinien 
znajdować się w Bułgarii, na Litwie, w Polsce, Rumunii i Turcji. 

BRNO20140909001 

Niemiecka firma specjalizująca się w designie i integracji sztuki z systemami samochodowymi dla przemysłu samochodowego poszukuje umów  
z partnerami z Europy wschodniej. Potencjalni partnerzy powinni być aktywni w branży mechanicznej, toczenia, frezowania, spawania w celu 
wytwarzania części wymaganych przez firmę.  

BRDE20150504001 

Rosyjska firma specjalizująca się w dystrybucji różnego rodzaju sprzętu do wind, ruchomych schodów poszukuje partnera na którym będzie można 
polegać z Europy, który zajmuje się częściami zapasowymi. Poszukiwana jest umowa dystrybucyjna. 
 

BRRU20140924002 

Brytyjski producent sprzętu dla starszych i niepełnosprawnych osób poszukuje partnerów, którym mogłaby podzlecać lub podwykonywać produkcję 
aby zaspokoić popyt na swoje produkty. Zakres wymaganych umiejętności technicznych zawiera wtrysk tworzyw sztucznych, blacharstwo, 
kształtowanie rur, malowanie proszkowe i odlewnictwo poliuretanu. 

BRUK20140516001 
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Francuska firma prowadząca wiodąca w sprzedaży B2B naturalnych składników ,z doświadczeniem w pozyskiwaniu i   przetwarzaniu naturalnych 
składników jedzenia, poszukuje partnerów biznesowych w przemyśle spożywczym, nutraceutyków, kosmetycznym i paszowym .Firma oferuje 
wzajemną produkcję. 

BRFR20140401001 

Francuska firma specjalizująca się w towarach luksusowych z metalu, akcesoriów do produktów luksusowych, poszukuje podwykonawców 
zajmujących się: frezowaniem, toczeniem, wykrawaniem , cięciem, tłoczeniem. Firma zainteresowana jest małymi rozmiarami metalowych części 
przeznaczone na produkty luksusowe takie jak: wyroby skórzane, zegarki, biżuteria, głównie mosiężne elementy. 

BRFR20150408002 

Brytyjski detalista i hurtownik produktów oświetleniowych, sprzedawanych dla ogółu społeczeństwa  i branży hotelarskiej poszukuje producenta 
szkła do produkcji specjalnego wzoru abażuru a ponadto do cięcia szkła kryształowego lub szkła odlewanego z formy. 
 

BRUK20150526001 

Francuski dystrybutor online poszukuje dostawców akcesoriów i  narzędzi kowalskich oraz ślusarki zewnętrznej jak bramy, kute daszki, barierki, a 
także kutych komponentów, które mogą być używane w ślusarce zewnętrznej. Firma oferuje usługi dystrybucyjne lub współpracę z partnerami na 
zasadzie podwykonawstwa lub umowy produkcyjnej. 

BRFR20150324001 

 
MŚP z północno-zachodniej Bułgarii zajmująca się importem, dystrybucją i handlem materiałami elektrycznymi i oprawami oświetleniowymi. MŚP 
ma własny transport i oferuje swoje usługi pośrednictwa na rynku dla firm z Europy i poza nią. 
 

 
BRBG20150605001 

Mała serbska firma specjalizująca się w sprzedaży odzieży oraz bielizny oferuje potencjalnemu partnerowi usługi wdrażania produktu (promocja, 
badania rynkowe) oraz  usługi dystrybucji na rynku serbskim. 
 

BRRS20140406001 

Firma posiada mocną pozycję w sektorze opakowań żywności na rynku holenderskim. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane współpracą z firmami 
produkującymi opakowania, które mogłyby wzbogacić ich szeroką ofertę rynkową toreb polipropylenowych, materiałów przeciwmgielnych, 
polietylenowych oraz papierowych toreb zakupowych. Holenderska firma rozważa podjęcie współpracy na podstawie agencyjnej umowy handlowej 
lub umowy dystrybucyjnej.  

BRNL20150109001 

Niemieckie przedsiębiorstwo specjalizuje się w kompletnych rozwiązaniach technologicznych, proceduralnych oraz w zakresie eksploatacji maszyn 
dla przemysłu mięsnego oraz produkcji sera, nawiąże współpracę z partnerami z Polski, którzy są zdolni do produkcji podzespołów maszyn ze stali 
nierdzewnej poprzez toczenie, frezowanie oraz spawanie.  

BRDE20150319002 
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Brytyjska firma aktualnie zajmuje się instalacją konwencjonalnych systemów ochrony-włącznie z systemami przeciwpożarowymi-w budynkach 
użytkowych takich jak fabryki i supermarkety. W odpowiedzi na zapotrzebowania rynku firma nawiąże współpracę z dostawcą systemów ochrony 
obsługiwanych zdalnie za pomocą aplikacji zainstalowanej na telefonach komórkowych. Firma poszukuje również rozwiązania, które pozwoli 
zmodernizować urządzenia nieobsługiwane dotychczas przez aplikacje mobilne.  

BRUK20150303003 

Brazylijski producent nabiału oraz dystrybutor żywności poszukuje takich produktów jak: oliwa z oliwek, puszkowane rdzenie palmowe, suszone 
pomidory, grzyby, oliwki, tuńczyk, różne gatunki sera, produkty nabiałowe, szynka. Produkty będą dystrybuowane w stanie Bahia.  
 

BRBR20140923001 

Mała duńska firma, która sprzedaje torby polipropylenowe na zakupy tkane z materiałów recyklingowanych poszukuje firmy z Europy, która będzie 
wstanie produkować i szyć dla nich torby. Zamawiany wzór torby powinien mieć wszyte rączki, posiadać elastyczne zamknięcie oraz możliwość 
swobodnego powieszenia na bagażniku rowerowym. 

BRDK20150203001 

Inżynieryjna firma z Indii planuje budowę parku fotowoltaicznego. Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę typu joint venture, aby móc zapewnić 
kompleksową obsługę projektu budowy elektrowni o mocy 20 MW opartej o energię solarną. Poszukiwane są firmy posiadające doświadczenie w 
zakresie budowy parków fotowoltaicznych „pod klucz” i będące w stanie zapewnić asystę przy wdrażaniu takiego projektu na terenie Indii.  

BRIN20141022001 

 
Hiszpańska firma specjalizująca się w imporcie i exporcie urządzeń klimatyzacyjnych oferuje przedstawicielstwo dla producentów, dystrybutorów i 
hurtowników w celu poszerzenia swojej oferty produktowej.  
 

 
BRES20131126003 

Słoweńska firma produkująca i dystrybuująca oleje poszukuje wyłącznego dostawcy wysokiej jakości nasion ciemnozielonej dyni oraz innych typów 
nasion i orzechów. Firma nawiąże współpracę na zasadach umowy dystrybucyjnej lub handlowej.  
 

BRSI20150130001 

 
Niemiecka firma specjalizująca się w kalibracji instrumentów pomiarowych poszukuje partnerów do współpracy i dalszego rozwijania standardów 
europejskich w temacie kalibracji różnych instrumentów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi. Oczekiwany program współpracy badawczej oraz 
współpraca technologiczna. 
 

TRDE20150612001 
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Holenderska firma specjalizująca się w biżuterii na paznokcie poszukuje firmy drukującej w 3D która może pomóc w opracowaniu nowych 
prototypów wysokiej jakości biżuterii drukowanej w 3D z różnych materiałów ( plastyk, metal, oraz różne struktury) Firma poszukuje technologii 
która jest w stanie wyprodukować bardzo cienkie prototypy nadrukowywane na paznokcie w 3D. Firma poszukuje partnera do współpracy 
technologicznej w Niemczech, Finlandii, Danii oraz Wlk. Brytanii. 

TRNL20150818001 

Niemiecki uniwersytet oferuje instrument chirurgiczny który wyjmuje stenty podczas otwartej operacji. Wynalazek jest odpowiedzią na ryzyko 
zniszczenia tkanek podczas tradycyjnej czynności wyjmowania stentów. Instrument pracuje szybko i bezpiecznie. Prototyp jest przygotowany do 
demonstracji i już był pozytywnie przetestowany podczas operacji. Uniwersytet oferuje partnerom dostęp do praw do użycia komercyjnego w 
ramach umowy licencyjnej. Uczelnia oferuje możliwość współpracy technologicznej przy dalszym rozwijaniu tego projektu. 

TODE20150916001 

Hiszpański uniwersytet opracował innowacyjną metodę syntezy nowej rodziny indolizyn z własnościami barwników. Są one uzyskiwane w jednej 
reakcji pod łagodnymi warunkami reakcyjnymi. Związki otrzymywane w ten sposób są solwatochromiczne co oznacza że ich kolory różnią się w 
zależności od użytego rozpuszczalnika. Te nowoczesne związki mogą być dostosowane do każdego zastosowania w przemyśle. Grupa badawcza 
poszukuje firm zainteresowanych zakupem licencji, lub współpracą badawczą lub technologiczną. 

TOES20150907004 
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