
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 

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

 
więcej 

 
Giełda kooperacyjna podczas Targów Żywności Ekologicznej, Biofach, 16-17 luty 2017r., Norymberga (Niemcy) 
 

więcej 

Giełda kooperacyjna na MOBILE WORLD CONGRESS, 27 lutego-1 marca 2017 r. Barcelona (Hiszpania) 
 

więcej 
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Nabór wniosków o dofinansowanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” 
 

więcej 

Wsparcie Sieci Enterprise Europe Network 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/art1027,polskie-stoisko-na-miedzynarodowych-targach-slodyczy-i-przekasek-ism-29-01-01-02-2017-r-kolonia-niemcy.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1030,gielda-kooperacyjna-na-targach-zywnosci-ekologicznej-biofach-16-17-lutego-2017-norymberga-niemcy.html
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-mobile-world-congress-22-24-lutego-2016-r-barcelona-5510.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1031,nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-2-3-4.html
http://www.een.org.pl/
http://www.een.org.pl/
http://www.een.org.pl/
http://www.een.org.pl/index.php/Nasze_wsparcie_2.html.WEgD7X0mOB3
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. 

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 

Rumuńska firma produkująca artykuły na zamówienie poszukuje producentów wodoodpornych kurtek zimowych z odpinanymi rękawami oraz koszul 
pracowniczych dla mężczyzn. Produkty są poszukiwane dla pracowników pracujących na zewnątrz. Umowa o podwykonawstwie. 

BRRO20161102001 

Młoda, niemiecka firma odzieżowa poszukuje w Europie dostawców lnu, bawełny i poliestru z ekologicznymi certyfikatami. Umowa o produkcji. 
BRDE20161110002 

Szwajcarska firma powstała w roku 1991 i oferuje sieć sprzedażową, marketing, zarządzanie łańcuchem dostaw i logistykę dla branży maszyn, 
komponentów do obróbki i innych produktów przemysłowych. Firma ma doświadczenie w pracy z dużymi, światowymi graczami w sektorze 
przemysłowym i ma dobrą sieć kontaktów w tej branży. Firma poszukuje partnera w krajach Unii Europejskiej chcących współpracować na zasadzie 
dystrybucji lub umowy o agencji handlowej. 

BRCH20161111001 

Holenderska firma specjalizująca się w handlu, dostawie i zarządzaniu produktami dla klientów indywidualnych aby ich środowisko uczynić bardziej 
bezpiecznym i przewidywalnym. Urządzenia miałyby być używane do śledzenia obecnej pozycji ludzi, sprzętu, samochodów. Osoby do których jest to 
kierowane to: dzieci, osoby starsze, wspinacze górscy, atleci. Umowa o agencji handlowej lub o dystrybucji. 

BRNL20160926001 

Brytyjski producent specjalizujący się w odzieży dziecięcej oraz pracowniczej chciałby rozszerzyć swoje portfolio o sportowe produkty odzieżowe  
i poszukuje współpracy z doświadczonym producentem odzieży sportowej. Umowa o wspólnej produkcji. 

BRUK20161107001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w artykułach wnętrzarskich zrobionych z tkanin poszukuje dostawcy tkanin zrobionych w 100% z poliestru. 
Umowa o produkcji. 

BRES20161103001 

Szwedzki producent mineralnych kosmetyków do makijażu poszukuje partnera, który produkuje kosmetyki naturalne pod marką własną. Firma chce 
zawrzeć umowę produkcyjną lub licencyjną. 

BRSE20160901001 
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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/229c4943-5eb2-46aa-9600-43e98dd41512?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ef5b830-94b4-4e7b-aca7-4ae06aa62b49?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/97754148-7946-4580-93e2-2544d5ad43c3?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/37de6297-2c86-4abb-add6-1223215e0fc5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44f22e4c-a427-450c-8740-123158a873e2?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0cc11ff1-64a3-4e70-bda4-91d6585e89b9?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 
 
Litewska firma poszukuje dostawców składanych łóżek, krzeseł i stołów dla wojska. Firma chciałaby nawiązać współpracę w ramach umowy 
produkcyjnej lub podwykonawstwa. 

BRLT20161003001 

  
Firma znajdująca się w północno-wschodniej części Włoch specjalizująca się w produkcji kawy instant, jęczmienia i czekolady, poszukuje pośredników 
handlowych (importerów / dystrybutorów lub agentów) w całej Europie. 

BOIT20160608002 

Hiszpańska firma z północy kraju jest doświadczonym producentem drewnianych mebli miejskich oraz dystrybutorem mebli ogrodowych, ławek, 
wiat przystankowych, placów zabaw, przejść plażowych, zewnętrznych siłowni, parków linowych itp. budowanych z wysokiej jakości materiałów  
i certyfikowanego drewna, w stylu klasycznym i nowoczesnym, dopasowany do potrzeb klienta. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów. 

BOES20160510002 

Włoska firma z Kampanii specjalizuje się w produkcji i sprzedaży nabiału - świeżego mleka, świeżej śmietany serów ricotta, mozarella, masła i serów 
dojrzewających. Firma poszukuje dystrybutorów, importerów i agentów. 

BOIT20160831004 

 
Chorwacki producent zdrowych produktów z nasion  konopi (olej konopny, proszek proteinowy, mąka konopna) oferuje swoje produkty 
dystrybutorom na rynkach zagranicznych. 

BOHR20160922001 

Brytyjska firma odzieżowa poszukuje polskiego lub tureckiego producenta ubrań, który mógłby produkować akcesoria plażowe takie jak torby, 
ręczniki i klapki kąpielowe.  Producent korzystałby z projektów firmy brytyjskiej używając różnych materiałów zgodnie ze specyfikacją. Produkty 
byłyby sprzedawane pod marką własną firmy brytyjskiej. 

BRUK20161011001 

Producent ubrań z Wielkiej Brytanii specjalizujący się w produkcji ubrań roboczych i dziecięcych chciałby zdywersyfikować swoje portfolio o odzież 
sportową dlatego też poszukuje do współpracy doświadczonych producentów odzieży sportowej. Początkowo produkt byłby sprzedawany w Wielkiej 
Brytanii, ale w miarę rozwoju firmy zasięg sprzedaży będzie powiększał się o kolejne rynki, dlatego produkty powinny odpowiadać standardom 
unijnym. 

BRUK20161107001 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7c2720c7-3882-4f2f-9210-e258879270d2?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99b69992-b5f7-4bf7-ac79-796e8d742f14?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/257a7ebc-81ca-46c1-8c8e-1b7cccf83395?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/730471c2-d06e-4606-b24e-002f06e73388?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2bc1123e-1994-4dac-9f79-10d7a9a1c77d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55d75a91-705f-48d4-905a-a2aaba0e4c25?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44f22e4c-a427-450c-8740-123158a873e2?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 
Brytyjski uniwersytet skupia się na podejściu terapeutycznym w celu polepszenia leczenia, rehabilitacji i jakości  życia pacjentów po udarze  
oraz innych pacjentów którzy cierpią na chroniczny ból spowodowany niską temperaturą i odczuciem zimna. Poszukiwany jest producent odzieży  
i naukowcy zajmujący się materiałami w celu wypracowania inteligentnej odzieży z możliwością kontrolowania temperatury. Współpraca 
technologiczna lub wspólna produkcja. 

TRUK20161107002 

Chińska firma działająca w branży ochrony środowiska poszukuje zaawansowanej technologii oraz sprzętu do przetwarzania nieposortowanych 
odpadów miejskich. Firma ma nadzieję na znalezienie partnera który już używa technologii a to zredukuje chińskiej firmie koszty wprowadzania 
technologii do użycia. Współpraca technologiczna lub handlowa. 

TRCN20160831001 

Turecki badacz opracował nowy proces produkowania elektroluminescencyjnych diod LED. Proces pozwala na produkowanie LEDów na bardzo 
dużych powierzchniach, w porządku metrycznym, w o wiele niższych temperaturach, produkowane poprzez użycie prądu elektrycznego a nie obróbki 
w piecu. Badacz jest zainteresowany licencjonowaniem swojego opracowania dla firm produkujących LEDy. 

TOTR20161031006 

Firma z Brukseli z filią w Senegalu, specjalizująca się w audytach energetycznych i zarządzaniu projektami fotowoltaicznymi oraz w elektryfikacji 
obszarów wiejskich poszukuje technologii fotowoltaicznej oraz instalacji/ serwisowania już aktywnej w Senegalu, mogącej dostarczyć różne rozmiary 
pojedynczych farm fotowoltaicznych w celu zaspokojenia fotowoltaicznego rynku afrykańskiego. Technologia może być odpowiednia do 
produkowania odnawialnej energii poprzez uzupełniające systemy takie jak biomasa i/lub energia wiatrowa. 

TRBE20160830001 

Włoska firma pracująca w branży rowerów publicznych poszukuje rozwiązania do połączenia artykułów z Internetem. Komponenty oraz czujniki tego 
urządzenia muszą mieć funkcję namierzania GPS, kontroli stanu rowerów oraz otwierania / zamykania systemu zabezpieczającego przed kradzieżą. 
Umowa handlowa ze wsparciem technologicznym. lub licencyjna jeśli rozwiązanie jest opatentowane. 

TRIT20160714001 

Chińska firma , lider w sterowaniu hydraulicznym poszukuje technologii lub sprzętu do wykrywania przecieków w sieciach wodociągowych. Na 
przykład: detektor wycieku wody o wysokiej precyzji, lub czujnik dla podziemnych rur wodociągowych do wody pitnej, studzienek kanalizacyjnych, 
hydrantów przeciwpożarowych, zaworów remontowych. Umowy spółki, umowy handlowe ze wsparciem technologicznym lub umowy 
technologiczne. 

TRCN20160126001 

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, Nr 12/2016 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23f75442-6380-4114-b784-11c11041dc1f?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b77a490-58e2-4b4d-93e7-501b85907215?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0be71f6a-5a9e-4c77-9b1a-0fcf44dad90e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a7286e1-c626-43b9-9933-0b7ba1d9ea9c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/563ba1de-68db-429f-91d8-0d37d08d927f?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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Wszystkim Przedsiębiorcom korzystającym  

z bezpłatnych usług  

Sieci Enterprise Europe Network  

z okazji zbliżających się Świąt  

Bożego Narodzenia  

spokojnego, rodzinnego czasu  

pełnego radości w gronie Najbliższych  

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2017 

życzą  

 

Pracownicy Sieci Enterprise Europe Network 

Konsorcjum Polska Wschodnia 

 

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/

