
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 
Misja przyjazdowa z Anglii do Polski, 25.03.2015r., Warszawa 
 

więcej 

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

 
 

więcej 
 

 
Dofinansowany wyjazd na targi - dla producentów maszyn lub materiałów opakowaniowych, 22 – 24.04.2015r., Barcelona 
 

więcej 

Misja podczas Sicily Fashion Project w dniach 13-15 maja 2015r., Palermo więcej  

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

 
więcej 

 
Spotkania Kooperacyjne: Horyzont 2020 Badania, Rozwój i Innowacje, 11 czerwca 2015, Ostrawa 
 
 

więcej 
 

Start Funduszy Europejskich 2014 -2020 więcej 
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Bezpłatny poradnik „Dotacje z Unii Europejskiej na lata 2014-2020” więcej 
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      oferty zagraniczne biznesowe 

KRAJ OPIS NR REF. 

Brytyjska firma opracowała innowacyjną powłokę hydroizolacyjną, która zabezpiecza kamień, beton i ceglane ściany przed penetracją przez wodę 
powodziową jako integralną część planu ochrony przeciwpowodziowej dla budynków. Firma poszukuje dystrybutorów. 

BOUK20150122002 

Słoweńska firma specjalizującą się w handlu produktami z drewna (drewniane uchwyty) poszukuje agentów i przedstawicieli do reprezentowania 
spółki przed dystrybutorami, hurtownikami i detalistami w kilku krajach UE i spoza UE. Firma oferuje komercyjne usługi agencyjne oraz umowę 
dystrybucyjną. 

BOSI20150211001 
 

Litewska firma, specjalizująca się w produkcji naturalnych kosmetyków poszukuje pośredników handlowych (agentów, dystrybutorów, 
przedstawicieli). 

BOLT20150115001  

Bułgarska firma poszukuje producentów elementów złącznych głównie z Turcji i krajów azjatyckich. Producenci europejscy są również poszukiwani 
gdy cena jest konkurencyjna. Firma chce działać jako dystrybutor tych produktów na rynku bułgarskim. 
 

BRBG20140205001 

Włoski producent wina, mieszczący się w Sycylii, produkuje kilka rodzajów lokalnego wina. Firma poszukuje usług pośredników na rynku do promocji 
win za granicą. 

BOIT20131206002 

Hiszpańska agencja eksportowa poszukuje partnerów biznesowych (dystrybutorów lub agentów) na całym świecie, którzy chcieliby nawiązać 
współpracę, aby sprzedawać i promować ich produkty (żywność i napoje) na swoim rynku. 

BOES20131119003 

Włoska firma specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań teleinformatycznych oraz świadczeniu rozwiązań "open source" i "cloud"  poszukuje 
partnerów w Europie w celu opracowania nowych działań w zakresie współpracy, nowych projektów i produktów. 
 

20121220031 
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      oferty zagraniczne biznesowe 

KRAJ OPIS NR REF. 

Angielski producent szerokiej gamy akcesoriów i wyposażenia survivalowego poszukuje agentów sprzedaży i dystrybutorów w Niemczech, Rosji,  
Holandii, Polsce i Norwegii.  

BOUK20130917004 

Hiszpański producent ubrań sportowych i szlafroków dla szkół szuka dystrybutorów. Firma posiada własne zakłady produkcyjne i ma możliwość 
realizacji dużych zleceń. Mogą również produkować jako podwykonawca dla innych marek. Firma może dostosować ich produkty do potrzeb 
klientów. Potencjalni pośrednicy handlowi powinni mieć doświadczenie z umundurowaniem szkolnym.  

BOES20141217001 

Firma brytyjska, z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w produkcji aerozoli przemysłowych poszukuje odpowiednich partnerów, którzy mogą 
pełnić rolę dystrybutora, agenta lub podwykonawcy. Firma jest w stanie zaoferować unikalne, własne etykiety produktów dla klientów za granicą. 
Firma działa na różnych sektorach dostarczając motoryzacji, inżynierii przemysłowej, sprzątania, farb i  weterynarii produktów, smarów, środków 
czyszczących i specjalistycznych klejów. 

BOUK20140512004 

Brytyjska firma, dostawca drewna poszukuje dostawców drewna rodzaju: biały dąb amerykański, biały jesion, sosna laminat oraz małych listew (sosna 
i dąb). Firma jest obecnie dostawcą sekwoi, ale jest zainteresowana dodatkowym źródłem wysokiej jakości sekwoi. Firma zainteresowana jest 
outsourcingiem jako formą współpracy.  

BRUK20141119001 

Brytyjska firma posiadająca rewolucyjny produkt do czyszczenia powierzchni i dezynfekcji poszukuje dystrybutorów. Firma opracowała unikatowy 
produkt adresowany do szpitali. W chwili obecnej produkt jest obecny wyłącznie na rynku brytyjskim, posiada jednaże patent w skali światowej. 
Przedsiębiorstwo brytyjskie poszukuje zarówno możliwości sprzedaży, jak i dystrybucji produktu. 

BOUK20140624001 

Przedsiębiorstwo włoskie specjalizujące się w akcesoriach meblarskich, w szczególności ramkach, obrazach, zegarach ściennych i barometrach 
poszukuje przedstawicielstwa handlowego. 

BOIT20141219008 
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Hiszpańska firma, specjalizująca się w komercjalizacji zagranicznych obrabiarek dla hiszpańskiego sektora przemysłowego, poszukuje producentów 
innowacyjnych obrabiarek umożliwiających wytłaczanie, produkcję lin i sznurów, gięcie rur, profilowanie, produkcję siatek zgrzewanych i 
wzmacniających. Firma oferuje swoje usługi jako pośrednik handlowy (przedstawiciel handlowy). 

BRES20130709001 

Brytyjska firma oferuje systemy do produkcji energii odnawialnej nadające się do zainstalowania zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i 
użytkowych. Firma dąży do poszerzenia asortymentu. Poszukuje współpracy na podstawie umowy dystrybucyjnej na innowacyjne systemy do 
produkcji energii odnawialnej i komponentów odpowiednie do nowobudowanych lub istniejących obiektów 

BRUK20141220001 

Holenderska organizacja badawcza opracowała technologię druku 3D zdolnego do produkcji ceramicznych części technicznych bezpośrednio z danych 
CAD 3D. Części są budowane "warstwa-po-warstwie", wykorzystując wysokiej  jakości utwardzalną pastę ceramiczną. Następnie  części te są 
oprawiane i spiekane. Obecnie wiele materiałów ceramicznych może być przetworzonych, takich jak tlenek i azotek glinu, węglik krzemu i ceramika 
piezoelektryczna. Holenderski partner jest zainteresowany współpracą techniczną. 

TONL20130708002 

Fińska firma zajmująca się przetwarzaniem produktów ubocznych ze zwierząt poszukuje technologii oddzielania, oczyszczania i usuwania nitrogenu z 
tłuszczu zwierzęcego do użycia jako surowiec do biodiesla. Firma jest otwarta na propozycje dotyczące całej linii produkcyjnej lub częściowych 
rozwiązań poprzez zawarcie umowy licencyjnej, umowy handlowej ze wsparciem technologicznym lub rozpoczęcie wspólnego projektu naukowo-
badawczego bądź zawarcie umowy o współpracy technologicznej. 

TRFI20150213001 

Hinduska firma która specjalizuje się w produkcji urządzeń do uzdatniania wody oraz ścieków i zaopatrywaniu w nie firm produkujących soki, napoje i 
mleko poszukuje współpracy technologicznej z firmą która specjalizuje się w obszarze uzdatniania wody technikami: odwrotnej osmozy, ultra-filtracji, 
nano-filtracji i elektrodejonizacji. Ulepszenie technologii pozwoli firmie z Indii znaleźć niszę pośród działań konkurencji na rynku indyjskim. 

TRIN20130807001 
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Firma z Wielkiej Brytanii która projektuje, produkuje i zaopatruje policję oraz inne służby bezpieczeństwa w sprzęt ochronny poszukuje partnera z 
którym opracowałaby funkcję pomiarową w czasie rzeczywistym hełmów ochronnych. Pod uwagę brana jest współpraca technologiczna. Partner 
musi być w stanie zapewnić technologię monitorowania wyników która wykrywa takie aspekty jak: odwodnienie, przegrzanie. Technologia ta musi 
być relatywnie tania a jednocześnie musi spełniać rygorystyczne wymagania. 

TRUK20150219001 

Hiszpańska firma opracowała system (urządzenie i oprogramowanie) do monitorowania fizycznej aktywności. System dostarcza bogatą informację 
która przyczynia się do polepszenia i optymalizacji procesu treningowego. Firmy, uniwersytety, inwestorzy z branż: sportowej, biomechanicznej, 
rehabilitacyjnej, medycznej, etc są poszukiwani do współpracy technologicznej, finansowej, lub handlowej. 

TOES20150216001 

Włoska firma opracowała oprogramowanie do zastosowania w robotach o ludzkich kształtach, które ma odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne, 
osobiste oraz zdrowotne. Firma chciałaby podpisać umowę partnerską z firmami lub centrami naukowymi które poszukują rozwiązań dla pewnych 
chorób, w szczególności autyzmu. 

TOIT20131007002 

Szwedzkie przedsiębiorstwo wynalazło i opatentowało technologię która chwyta promienie słoneczne i wprowadza je nawet 20 metrów do środka 
budynków. Firma poszukuje partnerów takich jak architekci, architekci wnętrz do testowania nowych zastosowań tej technologii. Przedsiębiorstwo 
jest zainteresowane podpisaniem umowy technologicznej i/lub handlowej. 

13SE67CJ3SM3 

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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