
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 

Giełda kooperacyjna na MOBILE WORLD CONGRESS, 22-24 lutego 2016 r. Barcelona 
 
 

 
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 
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Ogólnopolska gala finałowa szóstej edycji SKRZYDEŁ BIZNESU – 18.11.2015r., Lublin 
 

więcej 

 
Kongres Asia Trade w dniach 19-21 listopada w Ostródzie 
 

więcej 

 
Seminarium informacyjne "Be Creative: Invest in France!", 26.11.2015 
 

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/art985,gielda-kooperacyjna-na-mobile-world-congress-22-24-lutego-2016-r-barcelona.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/art987,ogolnopolska-gala-finalowa-szostej-edycji-skrzydel-biznesu-18-11-2015r-lublin.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art989,kongres-asia-trade-w-dniach-19-21-listopada-w-ostrodzie.html
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http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://een.pollub.pl/


      oferty zagraniczne biznesowe 

KRAJ OPIS NR REF. 

Turecki Instytut Badań specjalizujący się w produkcji nanomateriałów dla wielu sektorów przemysłowych szuka porozumienia produkcyjnego. BRTR20140806001 

Grecka firma z sektora MŚP, z ponad 10-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług doradczych dla sektora rolno-spożywczego, opracowała nowe 
technologie w swoich usługach. Firma świadczy usługi doradcze od  uprawy do produkcji, pakowania i eksportu. Firma chce nawiązać współpracę z 
firmą/organizacją/konsorcjum w celu wymiany swojej technologii  w oparciu o umowę o świadczenie usług. 

BOGR20150623001 

Francuska firma produkuje etui na smartfony używając specyficznej żywicy. Żywica ta wzmacnia brzmienie etui. Firma poszukuje umów o dystrybucję 
na swoich produkowanych we Francji etui. Wśród partnerów mogą być dystrybutorzy pracujący ze znanymi markami, ale również firmy 
zainteresowane posiadaniem spersonalizowanych etui na smartfony, w celu poprawienia swojego wizerunku. 

BOFR20150807002 

Pochodzący z Korei Południowej start-up opracowujący system komunikacji bezprzewodowej, oferuje bramkę IoT i zewnętrzny punkt dostępu wi-fi 
dla usług IoT (Internet rzeczy). Firma poszukuje dostawców usług mobilnych/internetowych, twórców aplikacji IoT itp. zainteresowanych możliwością 
zawarcia umowy o świadczenie usług. 

BOKR20151001001 

Zlokalizowana w Brazylii firma oferuje klientom na całym świecie szeroki zakres usług w zakresie różnych rozwiązań transportowych - morskich, 
kolejowych, drogowych i lotniczych we wszystkich kierunkach w Europie, dla różnych branż. Firma specjalizuje się w transporcie międzynarodowym 
artykułów żywnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów nietrwałych.  
 

BOBR20141010001 

Angielska firma z sektora MŚP specjalizująca się w produkcji i dostawie wysokiej jakości, wodooszczędnego sprzętu przeciwpożarowego  
i nowatorskich technologii poszukuje dystrybutorów dla swojej gamy innowacyjnego, przyjaznego środowisku sprzętu przeciwpożarowego. Firma 
oferuje produkty gaśnicze, które zapewniają bezpieczeństwo przeciwpożarowe i oszczędność wody. Firma oferuje umowę o usługi dystrybucji.  

BOUK20150922002 

2 

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, Nr 11/2015 

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.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5fb30514-95e1-4bb9-a781-b1e3e8eab546?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9c09a234-4d7b-4a50-9695-8e2871204796?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ed0e100-3331-4cfa-be46-8f38f1e66c82?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa58136c-b63e-403a-9b89-8f4a0e4da448?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58b7b447-2159-40ee-b7c7-93564a511133?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12ac5fb0-ebb0-40ba-a66f-9aff645208f7?OrgaId=be00275
http://een.pollub.pl/


KRAJ OPIS NR REF. 

5 

 
Francuska firma jest małą międzynarodową firmą handlową specjalizującą się w imporcie-eksporcie dóbr szybko zbywalnych, takich jak żywność  
i produkty spożywcze, jak również napoje alkoholowe i niealkoholowe. Firma chciałaby zwiększyć swój udział w globalnym rynku. Aby to osiągnąć 
poszukuje umów o dystrybucję z firmami pracującymi w przemyśle rolno-spożywczym.  

BOFR20150911001 

Rumuńska firma aktywnie funkcjonująca w sferze doradztwa i projektowania technicznych systemów antywłamaniowych oferuje usługi doradcze  
w zakresie systemów antywłamaniowych i analizy ryzyka bezpieczeństwa fizycznego. Firma poszukuje  zagranicznych partnerów zainteresowanych 
dostępem do rynku rumuńskiego i znalezieniem usługodawcy we wspomnianym sektorze. 

BORO20150608001  
Zlokalizowane w Wielkiej Brytanii MŚP poszukuje przedstawicieli handlowych do dystrybuowania swojego produktu na rynkach zagranicznych. Firma 
oferuje zintegrowany produkt na potrzeby ukompatybilnienia wieloletniego sprzętu obronnego - głównie ładunków szturmowych typu powietrze-
ziemia, do użytku z systemami lotniczymi nowoczesnych samolotów. Technologia została opracowana dla ładunków powietrznych sowieckiego 
oznaczenia FAB lub bombom ogólnego zastosowania. 

BOUK20151011001  

Niemiecka firma projektująca, produkująca i sprzedająca sprzęt do placów zabaw od ponad 40 lat, charakteryzująca się placami typu "żywe", 
rozpoznawalne, dzięki połączeniu zastosowania rozłożystej sieci lin i kreatywnych pomysłów, poszukuje przedstawicieli handlowych oraz 
dystrybutorów w Polsce. Większość oferowanych usług i produktów zdobyła krajowe i zagraniczne nagrody, a posiadanie patentów na większość 
propozycji daje dowód na oryginalność i przewagę technologiczną. 

BODE20151022001  

 
Francuska firma specjalizująca się w rozwiązaniach zarządzaniem bateriami litowymi poszukuje dystrybutora, przedstawiciela handlowego w krajach 
europejskich na zasadzie komercyjnej umowy agencyjnej lub umowie o dystrybucji. 
 

BOFR20150723001  

Wiodący dostawca usług strumieniowego przesyłania muzyki i cyfrowych aplikacji audiowizualnych w Grecji, a także opracowała platformę 
muzyczną, która może służyć do zarządzania muzyką w takich miejscach jak hotele, restauracje, supermarkety, centra handlowe, siłownie, statki 
pasażerskie itd., a także na potrzeby indywidualne. Firma poszukuje partnerów na zasadzie umowy licencyjnej, lub innych mogących reprezentować 
jej usługi na swoich terytoriach, jako przedstawiciele w ramach przedstawicielskiej umowy licencyjnej.  

BOGR20150406001  
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Szwedzka firma poszukuje producenta organicznego, bezglutenowego, sypkiego makaronu o różnym kształcie. Poszukiwany partner powinien być 
zainteresowany produkcją makaronu z alternatywnych surowców, takich jak różnego rodzaju rośliny strączkowe (groszek, ciecierzyca, soczewica, soja 
itp.) Szwedzka firma posiada sieć dystrybucyjną od sklepów ze zdrową żywnością po sieć supermarketów w Skandynawii i kilku innych europejskich 
krajów. 

BRSE20150910001 

Holenderskie przedsiębiorstwo założone w 2013 r., projektujące i sprzedające ręcznie robione, wysokiej jakości torebki i akcesoria wykonane z korka  
i skóry. Firma poszukuje portugalskiego producenta z doświadczeniem w obróbce korka i skóry i produkcji wysokiej jakości torebek damskich  
i akcesoriów wykonywanych ręcznie. Firma oferuje współpracę w oparciu o umowę produkcyjną. 

BRNL20150911001 

Grecka grupa importerów, hurtowników i detalistów zajmująca się wyłącznie produktami organicznymi (zarówno żywnością i innymi) poszukuje 
dostawców i producentów produktów organicznych (sucha i świeża żywność, warzywa, zioła, przyprawy i kosmetyki) w celu poszerzenia swojej oferty 
asortymentowej. Firma jest zainteresowana podpisaniem umowy agencyjnej i dystrybucyjnej z nowymi partnerami, którzy dostarczaliby produkty 
organiczne, które będą uzupełnieniem dla istniejącej gamy produktów. 

BRGR20150921001 

Duża brytyjska firma zaopatrzeniowa jest zainteresowana pozyskaniem rzetelnego producenta plastikowych zbiorników magazynowych dla baterii w 
różnych rozmiarach w celu podpisania umowy produkcyjnej. Produkty byłyby sprzedawane jako marka prywatna pod nazwą brytyjskiej firmy. 

BRUK20150828001 

 
Włoska firma handlowa specjalizująca się głównie w imporcie/eksporcie części zamiennych do samochodów ciężarowych poszukuje europejskich 
dostawców. Firma jest chętna do świadczenia usług dystrybucyjnych na rynku Afryki. 

BRIT20150715001 

 
Koreańska firma specjalizująca się w filtrach powierzchniowych fal akustycznych oraz częstotliwościach radiowych przygotowuje projekt  w ramach 
programu Eurostar2 z deadlinem do marca 2016. Projekt zakłada komercjalizację piezoelektrycznych mikrofonów MEMS. Firma poszukuje partnera z 
umiejętnościami projektowania MEMS-Micro Electro Mechanical i ASIC systemu (dedykowanego układu scalonego) do mikrofonu. 

RDKR20150826001 
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Indyjska firma z doświadczeniem w projektowaniu i rozwoju niszowych systemów elektronicznych. Produkty sprzedawane to unikalny multi-inu 
(inercyjny zespół pomiarowy) oparty na monitorowaniu urządzenia nawigacyjnego dla pieszych w celu wykorzystania aplikacji jako systemów 
bezpieczeństwa,   mapowania wewnętrznych procesów, technologii wspomagających, studiowania ludzkich zachowań odpowiadający również 
leczeniu zaburzeń ruchowych itp. Badań i współpraca techniczna będą rozpatrywane w zakresie wykrywania, pozycjonowania, noszenia urządzenia  
w pomieszczeniach. 

TRIN20150623001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w programowaniu systemów dla wearables, poszukuje partnera który będzie w stanie wyprodukować 
smartwatche w określonej specyfikacji technicznej. Firma poszukuje umowy opartej o produkcję.  
 

TRES20151014001 

Klient z Singapuru który zapewnia rozwiązania technologiczne poszukuje dyskretnych (bezdotykowych) technologii monitorowania, które umożliwia 
pomiar parametrów życiowych użytkownika podczas snu, nie ograniczając się do częstości oddechów, częstości akcji serca, do wykorzystania w 
zakresie ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia. Klient otwarty jest na współprace joint venture, licencję wspólne badania i współpraca 
technologiczna.  

TRSG20150902001 

Włoska firma specjalizująca się w projektach dotyczących inżynierii przemysłowej rozwija produkt mający na celu rozwiązanie problemów 
dotyczących magazynowania ( rowerów, innych rzeczy, produktów przemysłowych) poprzez system automatyczny dla którego koncepcja, 
wykonalność oraz badania rynku zostały już zbadane i wykonane. Firma poszukuje producentów przemysłowych automatów w celu rozpoczęcia 
współpracy technologicznej po to aby produkować razem systemy gotowe do użycia. 

TRIT20150702001 

Brytyjska firma poszukuje współpracowników aby rozwijać detektor wycieku wody. Został opracowany prototyp który zawiera pasek do wykrywania 
wody który przekazuje sygnał elektryczny do komponentu sygnału dźwiękowego który to emituje sygnał ostrzegawczy podobny do alarmu 
przeciwpożarowego. Ten sygnał ostrzega użytkownika że może istnieć przeciek wymagający natychmiastowej reakcji. Firma oczekuje współpracy 
technologicznej do dalszego testowania, rozwijania konstrukcji modelu, oraz opracowania inteligentnej aplikacji mobilnej. 

TRUK20151001001 
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Chorwacki uniwersytet opracował technologię wzbogacania jajek kwasami Omega 3. Zalety ukazane są w podwyższonym stosunku kwasów 
tłuszczowych 6/3 bez znaczącej zmiany innych parametrów oraz smaku. W porównaniu do klasycznych jajek te są zdrowsze dla ludzkiego ciała a więc 
są lepszą opcją dla dietetyków oraz osób interesujących się zdrowym jedzeniem i stylem życia. Firma poszukuje partnerów do spółki lub 
licencjobiorców. 

TOHR20150811001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w e-usługach prozdrowotnych opracowała nowoczesną platformę w chmurze do zarządzania danymi klinicznymi  
i badawczymi. Platforma ta oferuje całościowe rozwiązanie dla opracowywania badań obserwacyjnych oraz badań klinicznych. Narzędzie to zostało 
specjalnie opracowane aby zbierać potrzebne dane od pacjentów biorących udział w testach oraz łączyć z systemem który zarządza cyfrowymi 
danymi medycznymi. Firma jest zainteresowana nawiązaniem kontaktu z naukowcami klinicznymi w celu zawarcia umowy handlowej ze wsparciem 
technologicznym. 

TOES20150504001 

Mała firma badawcza ze Słowacji opracowała nową generację hydraulicznych młotów do skał. Narzędzie to pasuje do standardowych koparek. Firma 
oferuje również model matematyczny komponentów hydraulicznych które mogą być używane w rozwiązaniach podobnego typu zadań i projektów . 
Firma oferuje licencję na produkcję hydraulicznych młotów różnej wielkości dla wielu potencjalnych klientów. Firma jest również otwarta na umowę 
handlową ze wsparciem technologicznym w celu zaadoptowania narzędzia do specjalnych potrzeb. 

BICBA028 
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