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Mobile World Congress, 22 – 24.02.2016r., Barcelona, Hiszpania 
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CeBIT Future Match, 14-18 Marzec 2016, Hanower, Niemcy 
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TATRA EXPO, 15.04.2016r., Poprad, Słowacja 
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Zaproszenie do uczestnictwa w wizycie z komponentem gospodarczym (wraz z panelem dot. zamówień publicznych ONZ) w dniach 
16-17.02 br., Kopenhaga (Dania) 
 

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/art1000,22-24-lutego-2016-mobile-world-congress-w-barcelonie.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art999,cebit-future-match-hannover-14-18-marzec-2016.html
http://www.lfr.lublin.pl/index.php?i=4011&d=1963&z=17
http://een.org.pl/index.php/Szkolenia/articles/zaproszenie-do-uczestnictwa-w-wizycie-z-komponentem-gospodarczym-wraz-z-panelem-dot-zamowien-publicznych-onz-w-dniach-16-1702-br.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/
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KRAJ OPIS NR REF. 

Zlokalizowany w Wielkiej Brytanii pośrednik poszukuje umowy dystrybucyjnej z odpowiednimi partnerami w celu importu kukurydzianego oleju 
rafinowanego. Opakowanie powinno być z PET, plastikowego worka. Klient poszukuje partnera który będzie mógł dostarczyć duże ilości w celu 
eksportu na Europę, Azję i Afrykę. 

BRUK20150710001 

Hiszpańska firma poszukuje producentów oleju słonecznikowego w celu eksportu i dystrybucji produktów do Ekwadoru i na Kubę. 
 

BRES20140211001 

Fińska firma aktywna na polu technologii morskiej i bio diesla, poszukuje źródła biooleju w Rosji, Ukrainie, krajach rejonu morza Bałtyckiego, 
Norwegii i Szwecji. Poszukiwana współpraca jako podwykonawca, a potencjalni partnerzy powinni być producentami drobiu lub ryb, lub innych bio 
olejów.  

BRFI20150113001 

Węgierski sprzedawca i hurtownik urządzeń sanitarnych, mebli łazienkowych oraz płytek ceramicznych, z ponad 20-letnim doświadczeniem 
handlowym, poszukuje dostawców, aby rozszerzyć swoją linię produktów i dystrybucję tych produktów na Węgrzech, w ramach usług 
dystrybucyjnych i / lub handlowych umów agencyjnych 

BRHU20151211001 

Serbska firma zajmująca się sprzedażą i dystrybucją zabawek dla dzieci, poszukuje nowych marek w celu dystrybucji, za pośrednictwem własnej sieci 
sklepów w kraju. 
 

BRRS20150710001 

Młody Serbski klaster organiczny z Wojwodiny, posiadający 50 członków, zainteresowany jest znalezieniem partnerów do wspólnych przedsięwzięć 
(w kontekście konkretnych projektów, w dziedzinie rolnictwa ekologicznego), w tym przyłączenia się do podobnych stowarzyszeń, organizacji  
i instytucji w zakresie rolnictwa ekologicznego. Ponadto klaster zainteresowany jest udziałem w seminariach, mających na celu pomoc jej członkom  
w informowaniu o bieżących trendach w rolnictwie ekologicznym. Podejmie współpracę w ramach umowy o świadczenie usług. 

BRRS20151214001 

2 

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, Nr 2/2016 

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/ddaaaeb0-f2d2-4df4-9bac-62b4545302d4?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/707a6d55-c3b1-42a0-9173-c63781175720?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/726754b9-5d56-4a84-b52b-450d68cb3121?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9bcad35f-3ce7-4c89-9a3a-c03f93322b91?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c10e776-3828-440f-ab8b-f46954f004e4?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cba8927e-37c5-45d9-ad88-e2a91c42f62b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.pollub.pl/


KRAJ OPIS NR REF. 

5 

 
 
Firma zainteresowana jest następującymi produktami: isoblock, cement, materiały izolacyjne, płyty gipsowo kartonowe, tektura, papa, drewniane 
okna, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, szklarnie, pokrycia dachowe, materiały podłogowe, piece, itp. Potencjalny partner powinien zagwarantować 
produkty o wysokiej jakości oraz zapewnić zabezpieczenie logistyczne transportu do Szwecji. 

BRSE20160201001 

  
Francuska firma opracowuje pojazdy elektryczne na potrzeby firm logistycznych. Do jednego ze swoich prototypowych pojazdów, firma poszukuje 
dostawcy 36V baterii li-ion z dołączoną szybkoładowarką.  

BRFR20151229001 

  
Rumuńska firma z Transylwanii zajmująca się sprzedażą części i akcesoriów samochodowych poszukuje nowych produktów do dystrybucji.  

BRRO20150904001 

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. 

BRRO20150904001 

 
Rumuńska firma specjalizująca się w handlu i magazynowaniu nawozów i pestycydów poszukuje nowych dostawców i producentów takich 
produktów. Firma poszukuje partnerów z UE, którzy chcą dystrybuować produkty na rynku rumuńskim. 

BRRO20151215001 

Czeska firma handlowa poszukuje nowych dostawców. Firma zajmuje się głównie sprzedażą hurtową produktów metalurgicznych takich jak belki, 
kątowniki, profili T i TB, prętów, płaskowników, torów kolejowych, arkuszy blachy, itp. Firma oferuje swoje usługi dystrybucyjne.  

BRCZ20160108001 
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Hiszpański startup pracujący nad rozwojem narzędzi poprawiających komunikację pomiędzy słyszącymi, a niesłyszącymi poszukuje producenta 
urządzeń do wykrywania ruchu rąk. 

 
 

TRES20151223001 

 
Hiszpańska firma działająca w obszarze zabezpieczeń i elektroniki (hardware i software) poszukuje partnerów przemysłowych produkujących 
obwody drukowane i zajmująca się ich składaniem. Firma potrzebuje usług w tym zakresie dla swoich projektów i prototypów. 

TRES20150907001 

Rumuńska firma specjalizująca się w rozwoju farm wiatrowych poszukuje nowego rodzaju systemu ogrzewania, który może być zamontowany  
w masztach położonych w górach lub w obszarach o surowych warunkach zimowych. System powinien być niezależny, oparty na energii słonecznej/ 
wiatrowej, przez co łatwo zastąpi kłopot z dostarczaniem paliwa do konwencjonalnych systemów stosowanych obecnie. 

TRRO20151210001 

  
 
Koreańska firma, która opracowała komunikację bezprzewodową, poszukuje systemu zarządzania do sterowania poborem energii elektrycznej  
w urządzeniach AGD. Firma poszukuje rozwiązań, które może licencjonować. 

TRKR20150807001 

Turecki wynalazca opracował mechanizm unoszący stosowany w zlewach w celu dostosowywania ich położenia. Dzięki temu wynalazkowi, zlewy 
mogą być łatwo używane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne.  

TOTR20151214001 

Irlandzka firma opracowała przenośny i opłacalny system recyklingu. System stosuje pirolizę jako katalizator, w celu konwersji olejów odpadowych  
i przetworzonych plastików do olejów i paliw.  

TOIE20151221001 
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Niemiecka firma, aktywna w dziedzinie rozwoju inteligentnych tkanin, opracowała prototyp ogrzewania wózka inwalidzkiego, składający się  
ze zmywalnego pokrowca z wbudowanym modułem grzewczym z cienkiej tkaniny jednowarstwowej, który rozgrzewa się szybko i delikatnie. Czas 
grzewczy baterii to maksymalnie 5 godzin. Firma poszukuje partnerów z przemysłu i badań do współpracy technicznej i/lub umowy handlowej  
z pomocą techniczną. 

TODE20150702001 

Hiszpańskie MŚP opracowało platformę oprogramowania do asystentowaniu klientowi podczas całego procesu robienia zakupów, w tym również  
w przymierzalni. Platforma może być łatwo dostosowana do różnych rodzajów działalności detalicznej (buty, odzież sportowa, itd.). Platforma ta 
znajduje się już na rynku dostępna do demonstracji. MŚP szuka firm zainteresowanych umową licencyjną i/lub współpracą techniczną w celu 
dostosowania tej platformy do innych rodzajów działalności detalicznej. 

TOES20150116001 

Koreańskie MŚP specjalizujące się w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu powietrza oferuje nowy filtr piaskowy do stosowania w oczyszczaniu wody i 
ścieków. Na podstawie własnej rozwiniętej technologii, skutecznie usuwającej zanieczyszczenia i zawieszone stałe, stało się możliwe rozwiązanie 
niektórych problemów  wynikających z korzystania z konwencjonalnych filtrów przepływowych. Ponadto, filtr ten jest łatwy w instalacji, transporcie i 
utrzymaniu. Firma poszukuje partnera do umowy handlowej z pomocą techniczną. 

TOKR20140610001 
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