
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 

Targi Brussels Innova, Bruksela, 17-19 listopada 2016 r. 
 

 
więcej 

 
Giełda kooperacyjna na targach MIDEST, 6-9 grudnia 2016 r., Paryż 
 

więcej 

Polskie stoisko na Międzynarodowych Targach Słodyczy i Przekąsek ISM, 29.01 - 01.02.2017 r. Kolonia (Niemcy) 
 

więcej 
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Konferencja „Eko-Innowacje: od pomysłu do produktu”, 25 listopada 2016 r., Ostróda 
 

więcej 

Seminarium Europejskie Przedsiębiorstwo pt. "Jak chronić swój wynalazek, czyli patenty dla małych i średnich przedsiębiorstw",  
16 listopada 2016 r., Warszawa 

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/page/2/articles/targi-brussels-innova-bruksela-19-21-listopada-2015-r-5372.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1028,gielda-kooperacyjna-na-targach-midest-6-9-grudnia-2016-r-paryz.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1027,polskie-stoisko-na-miedzynarodowych-targach-slodyczy-i-przekasek-ism-29-01-01-02-2017-r-kolonia-niemcy.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1025,konferencja-eko-innowacje-od-pomyslu-do-produktu-25-listopada-2016-r-ostroda.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1026,seminarium-europejskie-przedsiebiorstwo-pt-jak-chronic-swoj-wynalazek-czyli-patenty-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-1.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. 

Chiński importer i eksporter działający w obszarze sprzedaży pasz, składników pasz, dodatków paszowych, towarów rolnych  (tylko rośliny 
strączkowe, ziarno, ziemniaki) i prowadzący uprawę bawełny, ziaren bawełny itp. Firma chciałaby importować produkty rolne od europejskich 
partnerów jako dystrybutor. 

BRCN20160819001 

Portugalska firma produkująca farby, emalie i lakiery dla budownictwa i przemysłu w której asortymencie znajdują się również pokrewne produkty 
innych producentów poszukuje kolejnych produktów uzupełniających jej ofertę w oparciu o umowę dystrybucji.  

BRPT20160909001 

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 

Włoska firma z sektora rolnego produkująca naturalną żywność bezglutenową poszukuje dystrybutorów i/lub partnerów zainteresowanych w 
rozwoju nowych produktów lub upraw. Formy współpracy to umowa produkcyjna lub umowa usług dystrybucyjnych. 

BOIT20160831001 

Rumuński firma, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości drewnianych mebli z litego dębu, z doświadczeniem w eksporcie, poszukuje 
dystrybutorów w Europie. 

BORO20160810001 

Firma rosyjska zajmuje się produkcją przetworów mlecznych, takich jak mleko, jogurt, kefir, masło i serów oraz innych. Firma poszukuje partnerów w 
celu zawarcia umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych. 

BORU20160630001 

Łotewska firma która opracowała nowy produkt żywnościowy z prażonego bobu poszukuje producentów torebek typu doypack z zamknięciem 
strunowym, oraz dostawców prażonego bobu. Umowa o produkcji. 

BRLV20161004001 

Szwedzka firma produkująca pod własną marką mineralny puder oraz posiadająca własny sklep internetowy poszukuje partnera biznesowego 
zdolnego wyprodukować naturalne kosmetyki pod marką własną. Szwedzka firma jest zainteresowana podpisaniem umowy o produkcji lub umowy 
licencyjnej. 

BRSE20160901001 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c354e1a-4ac4-472d-88bc-20b2a60e7e4a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34a545b6-e712-432c-a6f4-e4c2880e4fdd?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/666aa764-cea3-4a2e-99d6-344876fe2504?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/303d745c-43fe-4a02-be03-86ccfe8b509a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/64c948fd-5e07-45f7-850f-653c0e2dd783?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f896367-f3e1-4dde-8754-001c4a838689?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b5d784de-26eb-438b-88f3-0058b1e72440?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 
 
Włoska firma specjalizująca się w sprzedaży części zamiennych do motocykli i skuterów oraz ubrań oraz akcesoriów. Firma posiada swoją stronę 
internetową i ma dobre rozeznanie w rynku włoskim a więc mogłaby być dobrym partnerem dla producentów chcących wejść na ten rynek ze 
swoimi produktami. 

BRIT20161007001 

  
Szwedzka firma zajmująca się importem i sprzedażą akcesoriów do telefonów komórkowych i tabletów poszukuje producentów takich akcesoriów 
aby działać jako ich dystrybutor na rynku szwedzkim. Firma w szczególności poszukuje producentów etui, ochraniaczy ekranu, ładowarek, słuchawek. 
Firma rozszerza swoje portfolio w sklepie internetowym i poszukuje nowych produktów. 

BRSE20161018001 

Brytyjska firma poszukuje producentów do wyprodukowania stołów przenośnych na zasadzie umowy o produkcji. 

BRUK20161012005 

Brytyjska firma poszukuje odpowiedniego producenta który jest w stanie wyprodukować stylowe torby bagażowe na podstawie klasycznego projektu 
(vintage). 

BRUK20161004001 

 
Firma z południowych Włoch specjalizuje się w sprzedaży części i odzieży do motocykli i skuterów. Firma prowadzi sklep internetowy i poszukuje 
producentów części zamiennych, odzieży i akcesoriów dla motocyklistów. Firma oferuje dystrybucję na włoskim rynku. 

BRIT20161007001 

Francuska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej i oświetlenia poszukuje podwykonawcy, który wyprodukuje i dostarczy 
blaszane części ze stali galwanizowanej, nierdzewnej lub z aluminium. 

BRFR20160920001 

Belgijski producent niszowych olei warzywnych i z nasion owoców chce poszerzyć sieć dostawców surowców. Firma szuka  " mrożonych makuchów" 
– wytłoki będące ubocznym produktem po wyciskanym soku z owoców lub owocowym puree. Tradycyjny i ekologiczny certyfikowany materiał może 
być przetworzony. Firma nawiąże również współpracę z dostawcami suszonych nasion. Firma oferuje umowę produkcyjną. 

BRBE20161012001 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a02f0db3-fc5e-4edf-942f-0a4d381c6b2a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6906a8e9-1c1b-434e-a0ef-311eb31f2ed1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b47fc4f9-2325-456f-b30a-a85b18f08246?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/298e6ef0-634d-4d6e-aa9e-b4dfd8aeb82e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a02f0db3-fc5e-4edf-942f-0a4d381c6b2a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa615355-32be-403e-b41e-51a4be17b9c7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4706d06-00ea-414d-9867-e9f9287b1d3f?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 
Firma z Albanii z siedzibą w Durres poszukuje producentów maszyn do rozlewania mleka. Firma specjalizuje się w mleku kozim. Typ współpracy: 
umowa handlowa ze wsparciem technologicznym. Firma w tym momencie jest obecna na rynku krajowym, ale ma jasną wizję wyjścia na rynki 
międzynarodowe. Potencjalni partnerzy muszą mieć doświadczenie w przemyśle mleczarskim. 

TRAL20161017001 

Brytyjska firma poszukuje nowoczesnej technologii podgrzewania wody do wykorzystania w maszynach do sprzedaży napojów. Szybkie 
podgrzewanie i schładzanie jest kluczowe. Rozwiązanie nie powinno być dalekie od wprowadzenia na rynek ponieważ duże ilości będą potrzebne w 
ciągu roku. Rodzaj współpracy z partnerami z przemysłu będzie zależał od stopnia zaawansowania technologii i gotowości wprowadzenia na rynek, 
może to być umowa handlowa ze wsparciem technologicznym, licencyjna lub o produkcji. 

TRUK20161024001 

Firma z Wielkiej Brytanii działająca w branży technologii zdrowotnych, poszukuje partnerów z wiedzą i możliwościami zbudowania platformy do 
spersonalizowanych porad dietetycznych. Umowa licencyjna ze wsparciem technologicznym. Współpraca będzie łączyła wiedzę ekspercką z zakresu 
dietetyki z cechami poszczególnych użytkowników tak aby stworzyć spersonalizowany plan działania. Partnerzy poszukiwani: akademiccy lub 
przemysłowi. 

TRUK20161028001 

Turecki producent sprzętu medycznego chciałby opracować własne filtry aplikacji hemodializy. Firma chciałaby transferować know-how z Niemiec, 
Włoch, Japonii. Umowa licencyjna ze wsparciem technologicznym. 

TRTR20160909001 

Brytyjska firma opracowała dostępną cenowo, pionierską technologię przekształcającą ruch w energię elektryczną. Opatentowana technologia jest 
kompletnie mierzalna (centymetry na metry) i jest oferowana partnerom którzy podzielają zainteresowanie tą technologią oraz tym co jest do 
osiągnięcia w zakresie energii odnawialnej. Zaangażowanie jest widziane za zasadzie współpracy technologicznej oraz badawczej z partnerami którzy 
mogą pomóc wprowadzić technologię na rynek. 

TOUK20161012002 

Firma z Katalonii opracowała radiometryczny, mikrofalowy ( pasmo L) czujnik do zdalnego mierzenia nawodnienia gleby. Czujnik dostarcza dane nie 
potrzebując infrastruktury wysokiej rozdzielczości. Jest używany na pokładach samolotów, w bezzałogowych systemach antenowych oraz pojazdach 
naziemnych. Może być używany do mapowania gleby, zarządzania nawadnianiem, prewencją powodziową. Partnerzy poszukiwani do współpracy 
badawczej, technologicznej lub handlowej. 

TOES20161005001 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/571c88f8-0f21-4446-baf1-2c3957d3ecd1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2c0aaec4-d5ef-43d8-80aa-5691d70db39c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be2512e3-e0a0-4ebd-bf2f-6b06d8db497a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/edca5a2c-2b8d-4aa5-9f4e-9fc26857c800?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8fd3cdb0-b26a-4c13-9985-55fa166a14da?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff707c7c-4c7f-47ca-8885-708b86e036e0?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/

