
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 

Międzynarodowe targi AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL, 24-27 lutego 2016 r., Kluż Napoka, Rumunia 
 
 

 
więcej 

 
Giełda kooperacyjna na targach turystycznych ITB BERLIN 2016, 9 - 11 marca 2016, Berlin, Niemcy 
 
 

więcej 

 

Spotkania biznesowe dla branży metalowej i maszynowej STOM 2016, 10 marca 2016 r., Kielce 
 

więcej 

 
Giełda kooperacyjna na targach ESEF 2016, 15 - 18 marca 2016, Utrecht, Holandia 
 

więcej 
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Konsultacje on-line z Ekspertem na temat "Ochrona własności przemysłowej – Podziałanie 2.3.4 POIR" 

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/art996,miedzynarodowe-targi-ambient-construct-instal-24-27-lutego-2016-r-kluz-napoka-rumunia.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art994,gielda-kooperacyjna-na-targach-turystycznych-itb-berlin-2016-9-11-marca-2016-berlin-niemcy.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/art992,gielda-kooperacyjna-na-targach-esef-2016-15-18-marca-2016-utrecht-holandia.html
http://www.een.org.pl/index.php/Szkolenia/articles/konsultacje-on-line-z-ekspertem-na-temat-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-podzialanie-234-poir.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/


      oferty zagraniczne biznesowe 

KRAJ OPIS NR REF. 

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji napojów alkoholowych takich jak wódka, wódka pieprzowa, wódka gorzka oraz likieru poszukuje 
partnerów w krajach UE w celu zawarcia umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych. 

BORU20150925002 

Nowa Francuska firma zaangażowana w produkcję spirytusu opracowała i destyluje wysokiej klasy wódkę. Produkt wyprodukowany jest we Francji, 
w 100% z francuskich składników. W celu przyspieszenia swojego rozwój, firma poszukuje partnerów do dystrybucji produktów za granicą. 
 

BOFR20151026001 

Wieloletnia, uznana i rozpoznawalna w świecie, brytyjska firma posiadająca licencję GMP (Good Manufacturing Practice), specjalizuje się w produkcji 
naturalnych leków ziołowych, dostępnych bez recepty. Firma poszukuje doświadczonych dystrybutorów i przedstawicieli handlowych na nowych 
rynkach, w celu zwiększenia sprzedaży międzynarodowej. 

BOUK20151104001 

Firma zlokalizowana w centralnych Włoszech sprzedaje wysokiej jakości produkty winiarskie i spożywcze, oferując zagranicznym klientom najlepsze 
włoskie artykuły dla smakoszy. Firma chce rozszerzyć działalność na nowe rynki i poszukuje w Europie agentów, dystrybutorów i kupców. 

BOIT20151013001 

Izraelski MŚP specjalizuje się w produkcji i rozwoju weterynaryjnych produktów owadobójczych. Firma oferuje dla rynku weterynaryjnego grupę 
innowacyjnych produktów owadobójczych o szerokim zakresie działania. Przewaga nad środkami aktualnie obecnymi na rynku wynika z faktu, że 
produkt tej firmy jest przyjazny dla użytkownika, a jego stosowanie bardzo opłacalne. Firma szuka umowy pośrednictwa komercyjnego lub umowy 
dystrybucji z pośrednikami handlowymi, którzy pomogą firmie odnaleźć nowych klientów na rynku międzynarodowym. 

BOIL20150706003 

Francuski producent słodkich i słonych wafli jest zainteresowany podpisaniem umowy dystrybucyjnej z pośrednikami handlowymi, włączając 
sprzedawców. 

BOFR20150928001 
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Słowacka firma zaangażowana w rozwój i produkcję nowych produktów w przemyśle spożywczym, a zwłaszcza słodkich chipsów ziemniaczanych 
poszukuje międzynarodowych dystrybutorów, agentów i firm handlowych do sprzedaży swoich produktów. 
 

BOSK20151027001 

Firma z Wielkiej Brytanii specjalizuje się w produkcji i montażu węży hydraulicznych i pneumatycznych, sprzęgieł hamulcowych oraz innych 
komponentów dla branży kolejowej. Mając około 30 lat doświadczenia, firma posiada mocną i ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku, a teraz 
chciałaby poszerzyć swoją sieć działalności w całej Europie, zarówno przez umowy dystrybucyjne lub produkcyjne jak i umowy podwykonawstwa  
z innymi europejskimi firmami z doświadczeniem w branży kolejowej. 

BOUK20151103002 

Turecka firma z branży meblarskiej poszukuje agentów i dystrybutorów w Europie, aby promować i sprzedawać swoje produkty, do których należą 
meble do biur, szkół i laboratoriów. 

BOTR20151106005 

Węgierska firma zajmująca się produkcją i sprzedażą  suplementów diety zgodnie z  węgierskim prawem i regulacjami, poszukuje producentów 
wytłaczanego na zimno oleju dla swojej produkcji, z taką samą europejską klasą, w oparciu o umowę produkcyjną. 

BRHU20150714001 

 
Niemiecka rodzinna hurtownia z Saksonii poszukuje w krajach Europy Wschodniej producentów drewnianych produktów zgodnie z zamówieniami od 
indywidualnych klientów. Niemiecka firma oferuje umowę produkcyjną i dystrybucyjną. 

BRDE20150908001 

Zlokalizowana w Transylwanii, mała rosyjska firma zajmująca się uprawą i sprzedażą roślin domowych, doniczek, wiszących doniczek, kwiatów 
wiosennych itp. jest zainteresowana poszerzeniem zakresu produktów do dystrybucji. Firma poszukuje produktów w celu uzupełnienia aktualnej 
oferty roślin, dlatego poszukuje zagranicznych producentów bulw kwiatowych i sadzonek. 

BRRO20150629001 
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Brytyjska firma produkująca krówki i karmel obecne w pudełkach prezentowych poszukuje dostawcy wysokiej jakości formowanych próżniowo 
tacek w określonym kolorze spełniających odpowiednie normy bezpieczeństwa żywności. 

BRUK20150903001 

Rumuńska firma produkująca ręcznie robione wyroby ze skóry oferuje wysokiej jakości torebki dla kobiet i mężczyzn. Firma poszukuje 
dystrybutorów  z doświadczeniem w sektorze handlu. 
 

BORO20140918001  

 
Indyjska firma(globalna) pionier w przedstawianiu technologii dla różnych sektorów czystej technologii i zielonej technologii. Firma poszukuje 
producenta i współpracy komercyjnej na podstawie zgłoszonego patentu odnośnie poziomej małej turbiny wiatrowej oraz osiowego generatora 
strumienia.  Poszukiwany partner miały występować w formie joint venture  lub producenta bądź też współpracy technologicznej  lub wspólnych 
badań, inwestowanie kapitału oraz dostarczenie wiedzy technicznej w zakresie produkcji.  

TRFR20150522001 

Zlokalizowana w Wielkiej Brytanii firma rozwinęła antybakteryjne nanomateriały wykorzystywane na rynku gojenia ran. Posiadając koncepcję 
umożliwiającą udowodnienie firma rozwija technologię jako prototyp i poszukuje producenta  lub firmy inżynieryjnej która zajmie się zwiększeniem 
produkcji. Firma poszukuje możliwości współpracy lub umowy producenckiej ze wsparciem technologicznym w celu zwiększenia produkcji. Joint 
venture oraz umowy o współpracy również będą rozpatrywane.  

TRUK20150707001 

Włoska firma budująca autonomiczny, na silniku spalinowym jednotoporowy dron, który może być dostosowany do wykorzystania w wielu 
branżach, takich jak badania przemysłowe i konserwacja platform, konserwacja i kontrola pól rolnych, monitorowania infrastruktury krytycznej  
i trudno dostępnych miejsc. Włoska firma poszukuje partnerów europejskich zdolnych do współpracy na rzecz dalszego rozwoju i wyposażenia tych 
produktów, w celu opracowania gotowych do użycia dronów dla poszczególnych sektorów gospodarczych. 

TRIT20151215001 

Firma z Łotwy zajmująca się produkcją ekologicznych materiałów oraz szyciem, opracowała i opatentowała wielofunkcyjny śpiworek dla dzieci. 
Śpiwór zawiera prześcieradło, narzutę, poduszkę i kocyk – wszystko łatwe do złożenia i rozłożenia do prania. Firma poszukuje partnera do spółki lub 
podpisania umowy licencyjnej. 
 

TOLV20151208001 
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Turecka firma informatyczna opracowała nowy program do zarządzania odpadami. Oprogramowanie ma za zadanie zredukowanie kosztów 
operacyjnych oraz podniesienie wydajności. Oprogramowanie nadaje się również do zarządzania recyklingiem. Firma poszukuje agencji handlowych 
lub finalnych użytkowników zainteresowanych zakupem produktu. 

TOTR20151109001 

Włoska firma z doświadczeniem w sektorze biomedycznym i spożywczym, opracowała bardzo elastyczny system identyfikowalności dla firm sektora 
agro-spożywczego ( małych i mikro przedsiębiorstw) System ten pozwala śledzić wszystkie procesy produkcji. Firma jest zainteresowana 
znalezieniem partnerów do współpracy technologicznej oraz handlowej ze wsparciem technologicznym, lub partnera do badań w celu dalszego 
rozwijania w/w technologii. 

TOIT20151118001 

Znana irlandzka firma produkująca od lat opakowania do żywności poszukuje innowacyjnego produktu – opakowania do kontaktu z żywnością. 
Irlandzka firma chce te opakowania produkować i sprzedawać w Europie, oferując je producentom żywności, w szczególności producentom mięsa. 
Firma chce podpisać umowę licencyjną lub handlową ze wsparciem technologicznym. W grę wchodzi również umowa spółki. 

TRIE20151207001 

Firma z Łotwy zajmująca się produkcją miodu poszukuje technologii do sortowania pyłku pszczelego wg koloru. Technologia ta może być używana do 
sortowania wg koloru innych produktów, ale powinna być adaptowalna do pyłku pszczelego. Firma chciałaby podpisać umowę handlową ze 
współpracą technologiczną. 

TRLV20150915001 

Producent czekoladek z USA poszukuje nowych systemów lub materiałów które pozwolą na zimny transport czekolady podczas ciepłych warunków 
klimatycznych bez potrzeby używania opakowań żelowych. Sponsor chciałby wejść we współpracę technologiczną lub badawczą oraz uiścić nagrodę 
pieniężną. 

TRUS20151201001 

Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje partnerów do dalszego rozwoju sensora, który ma być wykorzystywany w sektorze morskim. Sensor umożliwia 
łodziom, platformom  i budowlach przybrzeżnym  monitorowanie powierzchni wody w celu zwiększenia bezpieczeństwa, monitorowania środowiska 
oraz redukcję operacji ryzykownych. Firma poszukuje współpracy technologicznej oraz dalszych badań w celu opracowania hardware'u z określoną  
w specyfikacji asystą przetwarzania sygnałów, optycznym designem, elektroniczną i laserową technologią.  

TRUK20150805001 

Firma z Łotwy poszukuje bransoletek dla dzieci i osób starszych z urządzeniem śledzącym. Bransoletka powinna być bezpieczna dla dzieci,  
z preferowanym systemem alarmowym podczas gdy miałaby ona zostać usunięta. Czujnik w bransoletce powinien wykorzystywać położenie dzięki 
GPS i transferować dane przez sieć GSM. Firma poszukuje umowy komercyjnej ze wsparciem technologicznym . 

TRLV20151202001 
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