
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 

Spotkania z producentem hiszpańskich oliwek, 7-10 listopada 2016 r., Warszawa  
 

 
więcej 

 
Giełda kooperacyjna na targach MEDICA, 15-17 listopada 2016 r., Dusseldorf, Niemcy 
 

więcej 

Get in the Ring! - międzynarodowy konkurs dla start-upów, 23.11.2016r., Budapeszt, Węgry 
 

więcej 
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ORŁY EKSPORTU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 19 PAŹDZIERNIKA 2016, Olsztyn 
 

więcej 

Instrument MŚP – nowa szansa na horyzoncie dla firm 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/spotkania-z-producentem-hiszpanskich-oliwek-7-10-listopada-2016-r.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1021,gielda-kooperacyjna-na-targach-medica-15-17-listopada-2016-r-dusseldorf-niemcy.html
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/get-in-the-ring-miedzynarodowy-konkurs-dla-start-upow-rejestracja-do-16-pazdziernika.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1023,orly-eksportu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-19-pazdziernika-2016.html
http://www.een.org.pl/index.php/wiedza-i-know-how/articles/instrument-msp-nowa-szansa-na-horyzoncie-dla-firm.html
http://www.pfrr.pl/
een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://www.pfrr.pl/
http://een.pollub.pl/


      oferty zagraniczne biznesowe 

KRAJ OPIS NR REF. 

Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji giętych drutów i sprężyn poszukuje podwykonawców produkcyjnych i partnerów badawczych  
w Szwajcarii i krajach UE (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). 

BODE20160720002 

Brytyjska firma, z siedzibą w Londynie, specjalizuje się w produkcji formowanego akrylu i paneli PCV, które mogą być instalowane na istniejących 
płytkach lub jakiejkolwiek innej powierzchni. Ich produkty są o 40% tańsze i o 20% bardziej efektywne termicznie od zwykłych paneli. Brytyjska firma 
poszukuje partnerów biznesowych do sprzedaży ich produktów w ramach umowy dystrybucyjnej. 

BOUK20160622001 

Rosyjska firma, specjalizująca się w produkcji i handlu różnego rodzaju miodem, w tym miodu białego, kwiatowego oraz miodu z mleka macicznego 
pszczół, poszukuje partnerów zagranicznych w celu poszerzenia rynków zbytu, w oparciu o świadczenie usług dystrybucji.  

BORU20160805002 

Rumuński producent wina eksploatuje ponad 850 hektarów najbardziej znanych winnic w kraju. Firma produkuje szeroki wybór czerwonych, 
różowych i białych win, które otrzymały wyróżnienia w konkursach międzynarodowych. Producent poszukuje dystrybutorów na całym świecie. 

BORO20160103001 

Szwedzka firma MŚP opracowała - aplikowaną do nosa - szczepionkę przeciwko grypie, która wejdzie w etap klinicznego testowania jesienią 2016 
roku. Firma poszukuje partnerów z UE, USA lub Japonii, w celu dalszego rozwoju i komercjalizacji szczepionki. 

BOUK20160705002 

Duński projektant pilnie poszukuje producenta, który początkowo mógłby dostarczać małe ilości kolekcji ubrań sportowych, które mają być 
wprowadzone na rynek  w grudniu 2016. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna. 

BRDK20160801001 

Niemiecki agent komercyjny posiadający rozbudowaną sieć klientów poszukuje produktów do pakowania, znaczenia, metkowania itp. by sprzedawać 
je na niemieckim rynku w ramach umowy agencyjnej. 

BRDE20160803001 

Brytyjski producent odzieży przeznaczonej do jazdy rowerem potrzebuje zlecić produkcję serii kurtek rowerowych w ramach umowy produkcyjnej. 
BRUK20160805001 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b8e03d1-53a4-4947-ab13-aa1c7e1006f3?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/002287b5-3821-4ee6-897e-e4f7b4d682f1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03245394-0d4c-4e3f-a100-0a5cce140811?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d8ad6de2-7f40-4145-92a9-07f6e8493e2b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c51fa543-85e7-4763-aa53-01fdcc8e48aa?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1355d21-9980-469b-ae98-6333e0123ddf?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ea778c4-810a-4de7-920b-a4509c2f4fd2?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a75c01d3-4aa2-4095-9523-a4fc970075bd?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://www.pfrr.pl/
http://een.pollub.pl/
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      oferty zagraniczne biznesowe 
 
Brytyjska firma specjalizująca się w produktach wegetariańskich, wegańskich, "uczciwego handlu", organicznych, etycznych, "wolnych od"  
i naturalnych poszukuje dystrybutorów/ hurtowników w Europie, Chinach i Japonii, którzy zaopatrują sklepy, supermarkety, restauracje i firmy 
cateringowe. Poza oferowanymi produktami znanych marek firma posiada własne produkty spożywcze i nie tylko. 

BOUK20160802003 

  
Armeńska firma produkuje 100% czysty olej wyciśnięty z nasion (lnu, konopi, sezamu) i pestek (moreli, winogron i brzoskwini). Firma poszukuje 
dystrybutorów oraz agentów do zdobycia nowych rynków. 

BOAM20160223001 

Brytyjska firma zaprojektowała innowacyjne jednorazowe filiżanki do kawy z przykrywką z otworem, które pozwalają klientom dodać cukier lub 
mleko do napoju i skorzystać z zintegrowanego mieszadełka do rozmieszania składników. Firma poszukuje dystrybutorów do sprzedaży ich 
produktów w sklepach z kawą w Niemczech, Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. 

BOUK20160705002 

Chorwacka firma budowlana posiadająca doświadczenie w świadczeniu usług za granicą poszukuje podwykonawców do prac hydraulicznych, 
kanalizacyjnych, ogrzewania i klimatyzacji. 

BRHR20160907001 

 
Firma odzieżowa z Holandii poszukuje partnerów do produkcji nowej kolekcji odzieży dla młodych kobiet. Marka istnieje od 2 lat na rynku 
holenderskim. Ubrania obecnie sprzedawane są online ale firma chce rozpocząć współpracę ze sklepami stacjonarnymi, dlatego firma szuka partnera 
do współpracy opartej na umowie produkcyjnej.  

BRNL20160301002 

Rodzinna firma z Niemiec, która projektuje i sprzedaje nowoczesne obrabiarki szuka producenta narzędzi ze stali szybkotnącej. Produkty powinny być 
wytwarzane z zachowaniem standardów DIN. Firma oferuje długoterminową współpracę na zasadzie umowy produkcyjnej. 

BRDE20160921001 

Duńska firma importująca i sprzedająca, specjalizująca się w żywności organicznej poszukuje producentów organicznych orzechów oraz nasion aby 
dystrybuować je na rynku duńskim. W szczególności firma poszukuje migdałów (Marcona), orzechów włoskich, nerkowców, orzechów laskowych, 
orzeszków piniowych, pistacji, nasion komosy ryżowej, nasion chia, oraz organicznych zielonych oliwek. 

BRDK20160901001 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0215c97-5750-4f50-a976-1a52c2545631?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2815e34-1053-446a-996e-84d806e4bc28?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c51fa543-85e7-4763-aa53-01fdcc8e48aa?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94b34f02-c8eb-4548-b16c-2fcc87e3a7f9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a94ecc6e-9160-4bd4-ae3d-55c34a21a806?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bdaea52f-ad55-4296-8922-5bddd2e462c4?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85bb8e9f-717c-47e9-9c77-3862ee4d8dea?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://www.pfrr.pl/
http://een.pollub.pl/


      oferty zagraniczne technologiczne 
Austriacki start-up poszukuje producenta kuchennych akcesoriów premium do produkowania blenderów i karafek wg ich własnego wzoru  
i specyfikacji. Firma jest aktywna w branży drinków typu smoothie i chce opracować własną markę i koncept dla blenderów oraz szklanych 
pojemników. Umowa produkcyjna lub licencyjna. 

TRAT20160826001 

Firma z Wlk. Brytanii poszukuje czujników do monitorowania poziomu oraz jakości wody w systemach ściekowych w czasie rzeczywistym aby lepiej 
zarządzać odpadami wodnymi. Firma poszukuje partnera pośród firm, uniwersytetów, centrów badawczych w celu podpisania umowy handlowej ze 
wsparciem technologicznym. 

TRUK20160906002 

Belgijska firma poszukuje produktu który naprawia w stopniu znaczącym i długofalowym szkliwo zębowe i zębinę. Poszukiwani są partnerzy 
przemysłowi lub instytuty badawcze które posiadają odpowiednie rozwiązania. Umowa licencyjna lub technologiczna. 

TRBE20160809001 

Szkocka firma która dostarcza rozwiązania testujące i pomiarowe dla operatorów telefonii lub firm handlujących oprzyrządowaniem telefonicznym, 
poszukuje innowacyjnych rozwiązań testujących aby rozszerzyć swoją ofertę. Umowa licencyjna. 

TRUK20160829001 

Firma z Jordanii specjalizująca się w produkcji sprzętu kuchennego potrzebuje unowocześnić swoją linię produkcyjną dla lodówek, zamrażarek  
i klimatyzatorów. Firma potrzebuje podpisać umowę technologiczną z firmą z Europy. 

TRJO20160807001 

Włoska firma opracowała innowacyjną, łatwą w obsłudze boję pływającą do obserwowania zmian w środowisku i klimacie, do użycia w środowisku 
morskim. Boja charakteryzuje się niskim zużyciem energii, systemem geo-lokalizacji, niezawodnym systemem transmisji danych. Umowa handlowa 
ze wsparciem technologicznym lub technologiczna w celu dalszego rozwijania projektu. 

TOIT20160927001 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93372d8d-f638-464d-a5f7-7ca6ce2298c5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05f7b083-755f-4e69-b92b-a6eca67a0746?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/07792b00-b47e-48de-a0c4-0f8f6ad12d67?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d961ee4b-4adb-4a1e-9ac8-906a41c9a1b2?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f9a6cfc-4876-4220-b74d-53153bdd1efa?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11691f39-7873-4958-a50a-1dc88507933d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://www.pfrr.pl/
http://een.pollub.pl/

