
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Międzynarodowe Targi turystyczne ITB w Berlinie, 4-8 marca 2015 r. Berlin więcej  

 
Spotkania brokerskie firm w ramach targów STOM, 11 marca 2015 r., Kielce 

 
 

więcej 
 

Giełda kooperacyjna FUTURE MATCH na targach CEBIT 2015, 16-20 marca 2015r., Hanower 
 

więcej 

Giełda kooperacyjna na targach ANUGA, 26-27 marca 2015 r. Kolonia 
 

więcej  

Wielobranżowa misja gospodarcza firm polskich do Arabii Saudyjskiej, 12 – 20.05.2015r., JEDDAH - RIYADH - DAMMAM Arabia 
Saudyjska 

 
więcej 

Spotkania brokerskie dla branży motoryzacyjnej w Bolonii, 20 – 21.05.2015r. więcej 

 
 

 
 

 
Konferencja pn. „Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał”, 26 lutego 2015 r., Gdańsk 
 

więcej 
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      oferty zagraniczne biznesowe 

KRAJ OPIS NR REF. 

Duńska firma specjalizująca się w energii odnawialnej opracowała nowe rozwiązania energetyczne, gdzie kolektory słoneczne są zintegrowane z 
dachem. Dla tej produkcji firma potrzebuje dostawcy, który może dostarczyć panele dachowe ze stali. Produkcja musi być dostosowana do duńskiej 
firmy, gdyż panele słoneczne nie pasują do żadnych standardowych paneli dachowych ze stali. Dostawcy są poszukiwani w Polsce i Czechach. 

BRDK20141024001 

Norweska firma projektująca naczynia kuchenne, poszukuje partnera do produkcji wyrobów kuchennych z bezpiecznych tworzyw sztucznych , tj. 
POM (polioksymetylen) lub PE (polietylen). Partner powinien posiadać doświadczenie w produkcji wyrobów kuchennych z tworzyw sztucznych takich 
jak deski do krojenia. 

BRNO20141122002 
 

Norweska firma projektowa poszukuje producenta blatów stołowych wykonanych z bioplastiku, zarówno wielokrotnego użytku jak i jednorazowych. 
Firma zainteresowana jest produkcją łyżek, widelców i małych talerzy. 

BRNO20141122001  

Japońska firma konsultingowa oferuje swoje usługi przedsiębiorcom zainteresowanym działalnością na rynku japońskim. Firma specjalizuje się w 
usługach marketingowych, pośrednictwie oraz zarządzaniu własnością intelektualną z zakresu transferu technologii i rozwijania projektów 
biznesowych. Firma posiada ponad 10 lat doświadczenia na rynkach japońskim, USA i UE. 

BOJP20141208001 

Słoweńska firma działająca w dziedzinie metalowych półfabrykatów szuka firmy zajmującej się produkcją i montażem konstrukcji metalowych, 
różnymi pracami w warsztatach blacharskich, montażem, konserwacją i eksploatacją urządzeń transportowych oraz robotyką w różnych branżach. 
Firma potrzebuje niezawodnego podwykonawcy lub partnera biznesowego dla wytworzenia produktów. 

BRSI20141118001 

Hiszpańska firmą zajmująca się importem i dystrybucją szerokiej gamy produktów kosmetycznych z naturalnego 100% Oleju arganowego poszukuje 
pośredników, dystrybutorów na nowych rynkach. 

BOES20131126005 
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Holenderski dystrybutor owoców i warzyw w puszkach i słoikach  (korniszony / marynaty, sosy, dania błyskawiczne, włoskie przystawki)  poszukuje 
partnera handlowego (agenta i / lub dystrybutora) w Polsce. 

BONL20140610002 

Czeska firma oferuje profesjonalne usługi w zakresie energetyki elektrycznej jako podwykonawca dla firm z krajów europejskich, szczególnie  Rosji, 
Ukrainy, Słowacji i Polski. 

BOCZ20130813003 

Hiszpańska firma specjalizująca się w dostarczaniu usług doradczych i oprogramowania IT poszukuje firm z Polski i Chile, które mogą być 
zainteresowane nawiązaniem umowę joint venture. 

20120705005 BO 

Bułgarski firma architektoniczna jest zainteresowana pracą na rzecz wspólnych pomysłowych i efektywnych rozwiązań. Firma zapewnia kompleksowe 
usługi architektoniczne z analizy strony do projektowania rozwoju i budowy dokumentów i administracji. .Firma oferuje projektowanie i realizację 
biur, budynków, sklep-w-sklepów, wyposażenie wnętrza sklepu, magazynu signage i środowisk detalicznych na dużą skalę. Firma chce być 
podwykonawcą dla takich działań. 

BOBG20140107001 

Brytyjska firma zaangażowana w sprzedaż owoców i warzyw poszukuje dostawców ziemniaków i oferuje usługi dystrybucji dla potencjalnego 
partnera. Firma poszukuje produktów wysokiej jakości, przeznaczonych do mycia, przechowania i pakowania. Jako firma z ponad dwudziestoletnim 
doświadczeniem w branży świeżych produktów może pomóc w rozwoju potencjalnych firm poszukujących możliwości dostarczania na rynek brytyjski. 

20121003011 BR 

Turecka firma specjalizująca się w produkcji elektronicznych systemów blokujących stosowanych w hotelach, oszczędzaniu energii, wygaszaczach 
ekranu, bezpiecznych dzwonkach, kasach pancernych, kartach zbliżeniowych, systemach kontroli dostępu, zamkach i akcesoriach do szaf, drzwi itp.  
szuka elektronicznych systemów blokujących,  głównie z dystrybutorów z Europy Wschodniej. 

20111114027 BR 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/787821ec-e4d7-4386-b43f-200f50f94088?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9118ede-1443-4f03-9c57-303cd94ce2d1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94917c25-47d9-4669-b271-3e1bdf94b3dc?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58e83ecd-ffd2-4703-aa1f-b82c991af9b0?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de999842-cb6c-43a7-8a00-36d81723d7cb?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f6e4a73-b156-460e-b8e8-874aaac5ff09?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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. 

Niemiecka firma wykorzystuje stare zegary ze stacji kolejowych do projektowania nowoczesnych urządzeń. Poprawia istniejącą technologię z 
elementów elektronicznych, tak aby zegary mógł samodzielnie funkcjonować. Nowopowstałe produkty składają się z kwadratowych zegarów 
ściennych i urządzeń wolnostojących z obustronnym zegarem. Firma poszukuje długoterminowego partnerstwa handlowego lub dostawców, sklepów 
meblowych i domów aukcyjnych, które mają takie zegary w swojej ofercie. 

BRDE20141020001 

Litewska firma specjalizuje się w produkcji zniczy i świec na zewnątrz. Firma sprzedaje swoje produkty na Litwie i w innych krajach europejskich, w tej 
chwili poszukuje dostawców różnych materiałów do produkcji świec. 

BRLT20140805001 

Mała niemiecka firma specjalizująca się w renowacji i konserwacji jezior, gospodarce wodnej, kompletnych usług budowlanych, basenach naturalnych 
i chlorowanych, opracowała stałą procedurę i urządzenie do określania biologicznego zanieczyszczenia wody. Główną zaletą urządzenia jest 
innowacyjny charakter oraz ciągłe pozyskiwanie próbek, co gwarantuje stały pomiar. Firma poszukuje partnera do dalszego rozwoju, adaptacji do 
specjalnych warunków lub umowy licencyjnej.  

11 DE 76DW 3NQ9 

Mała niemiecka firma specjalizująca się w integracji systemów opracował rozwiązanie dla przemysłu naftowego w oparciu o technologię Java. 
Oprogramowanie składa się z różnych modułów dla zróżnicowanych dziedzin działalności w branży naftowej. Jeden moduł obsługuje bazy danych 
klienta, kart rozliczeniowych i stacji benzynowej, w tym operacje przetwarzania tankowania w automatycznych stacjach benzynowych. Firma 
poszukuje partnerów zainteresowanych umową licencyjną lub współpracą technologiczną.  
 

13 DE 76DW 3SE3 

Hiszpański start-up opracował innowacyjną aplikację mobilną dla oceny i śledzenia zaburzeń ruchowych, występujących np. przy chorobie Parkinsona, 
dystonii lub zespole Hungtington. Jest to instrument, za pomocą smartfona, który pomaga pacjentowi i lekarzowi śledzić stan zdrowia i zachodzące 
postępy. Firma poszukuje umów handlowych i pomocy technologicznej.  

TOES20131022003 
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Islandzka firma inżynieryjna opracowała prostą i nowoczesną, podwodną turbinę która może ujarzmić prądy wody oceanicznej lub rzecznej (oraz 
pływy) bez względu na szybkość prądu, czy głębokość wody, bez potrzeby budowania tam. Funkcjonalność turbiny została udowodniona dla różnych 
wersji, na modelach w rzece. Firma poszukuje partnerów z przemysłu do podpisania umowy o produkcji, lub/i umowy spółki. 

TOIS20130925001 

Grecka firma specjalizująca się w projektowaniu i instalowaniu geotermalnych pomp ciepła opracowała specjalne systemy geotermalnych pomp 
ciepła do ogrzewania upraw warzywnych. Firma poszukuje partnerów aby dalej rozwinąć system i dopasować te systemy do różnych upraw i 
warunków klimatycznych. 

TOGR20141215002 

Międzynarodowa korporacja z siedzibą w Brukseli zamierza badać materiały i technologie które byłyby w stanie zmniejszyć poślizg w wytłaczanych z 
polietylenu elastycznych materiałach o cienkich powłokach. Firma rozpatruje możliwość różnych rodzajów umów w zależności od zaawansowania 
technologii: licencyjna, technologiczna, etc. 

TRBE20141222001 

Hiszpańska firma opracowała innowacyjną technologię która ocenia jakość głosu i biometrię. To komputerowe rozwiązanie mierzy różne parametry 
związane z ludzką fonacją które mogą być interpretowane przez lekarzy i pomocne w diagnozowaniu chorób. Szczególnie dotyczy to chorób 
neurologicznych (Parkinson, Alzheimer). Firma chciałaby podpisać umowę handlową ze wsparciem technologicznym. 

TOES20131120001 

Hiszpańska firma zajmująca się ochroną i bezpieczeństwem osób, wynalazła innowacyjne, mobilne urządzenie umożliwiające wezwanie pomocy oraz 
wykrycie miejsca przebywania takiej osoby. Wykrywa ono miejsce przebywania przez cały czas i jeśli osoba nosząca je znajdzie się w sytuacji 
niebezpiecznej może przywołać pomoc i być zlokalizowaną szybko i efektywnie. Firma oczekuje wsparcia technologicznego, chciałaby podpisać 
umowę handlową ze wsparciem technologicznym. 

TOES20130809001 
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W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt! 
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