
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 

Misja handlowa na Litwę, 20 – 22.04.2016r., Litwa 
 

 
więcej 

 
„NaviGate - The Maritime Expo”, 8 – 20.05.2016r., Finlandia 
 
 

więcej 

 

Spotkania biznesowe podczas Tour d’Europe, 26.05.2016r., Sztokholm 
 

więcej 
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Startup Weekend (SW) Olsztyn, 08-10.04.2016 
 

więcej 

Platformy startowe - profesjonalny program inkubacji startupów w makroregionie Polski Północno Wschodniej! 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/art1003,misja-gospodarcza-na-litwe-20-22-kwietnia-2016-r-.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1004,navigate-the-maritime-expo-turku-finlandia-8-20-maja-2016-roku.html
http://www.lfr.lublin.pl/index.php?i=4016&d=1963&z=17
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1005,startup-weekend-sw-olsztyn-08-10-04-2016.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1006,platformy-startowe.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. 

Włoska firma produkuje świeże makarony jajeczne,  makarony faszerowane i gnocchi ziemniaczane w różnych kształtach i nadziewane (mięsem  
i warzywami). Firma jest dobrze znana z wysokiej jakości i doskonałego smaku swoich produktów, do produkcji używa tylko starannie dobranych 
składników najwyższej jakości. Firma poszukuje dystrybutorów za granicą. 

BOIT20151123001 

Grecka firma położona na Krecie specjalizuje się w produkcji tradycyjnych kreteńskich tkanin, obrusów i fartuchów. Motywy ozdobne, poza 
rozmaitymi wzorami geometrycznymi, obrazują naturę i codzienne życie ludzi. Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów. 

BOGR20151214001 

Brytyjski producent zaprojektował innowacyjne, gotowe do użytku folie do usuwania lakieru z paznokci u rąk i nóg, dzięki którym można zaoszczędzić 
czas i pieniądze. Produkt może być stosowany przez profesjonalistów w branży kosmetycznej i klientów indywidualnych. Przedsiębiorstwo poszukuje 
pośredników handlowych, agentów, dystrybutorów oraz sprzedawców detalicznych w całej Europie. 

BOUK20151217003 

Rosyjska firma z regionu Kurska specjalizująca się w produkcji ubrań dla dzieci i niemowląt (body, kombinezony, spodnie, szorty, itd.) poszukuje w UE 
dystrybutorów i sprzedawców by zawrzeć umowę dystrybucji. 

BORU20151126001 

Turecki producent wysokiej jakości modnego obuwia dla dzieci i nastolatków z UE w rozmiarach od 21 do 40 poszukuje wiarygodnych dystrybutorów. 
Firma jest zainteresowana rozszerzeniem swojej działalności na rynkach międzynarodowych. 

BOTR20151218003 

Rosyjski producent słodyczy (mini-bułki, mini-ciasta "Smeshariki", herbatniki maślane z nadzieniem i inne) poszukuje partnerów w krajach 
europejskich w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

BORU20160126002 

Litewska firma działająca w sektorze budowlanym, która jest dostawcą najnowszych i zaawansowanych maszyn i technologii produkcji  
i fundamentowania,  poszukuje partnerów z Europy, którzy są zdolni do zmodyfikowania koparki do palowania na platformę. 

BRLT20160223001 
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Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji biologicznie aktywnych dodatków poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów w ramach 
umowy pośrednictwa komercyjnego, jak również instytucji medycznych i sanitarnych w krajach UE i krajach spoza UE. 

BORU20150728008 

  
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji ubrań dziecięcych jest zainteresowana dystrybucją ubrań dziecięcych producentów z Hiszpanii, 
Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski. 

BRRO20160120001 

  
Szwedzka firma prowadząca online sprzedaż butów i akcesoriów, rozpoczęła kolekcję wysokiej jakości butów i torebek. Firma poszukuje producenta 
skórzanych butów i torebek. Produkcja i materiały powinny być trwałe. Firma poszukuje partnera przed wszystkim z Turcji, Portugalii, Hiszpanii, 
Polski, Węgier i Włoch. 

BRSE20160111001 

Niemiecki autoryzowany i certyfikowany ekspert w używaniu i przetwarzaniu szkodliwych substancji w przemyśle budowlanym poszukuje partnerów 
do stworzenia sieci. Celem sieci byłoby przeszkalanie pracodawców i pracowników z zagranicznych przedsiębiorstw z branży budowlanej z 
niemieckich regulacji prawnych dotyczących używania i przetwarzania takich substancji, dzięki czemu pracownicy mogliby je wykorzystywać na 
budowach w Niemczech. 

BRDE20151222001 

 
Francuski producent urządzenia medycznego używanego do operacji na pacjentach z jaskrą poszukuje podwykonawcy z Europy Wschodniej w celu  
czyszczenia i przepakowywania zużytych sond chirurgicznych. 

BRFR20160127001 

Turecka firma specjalizująca się w rozwiązaniach informatycznych opracowała profesjonalny system zarządzania relacjami z klientem (CRM), aplikację 
internetową w celu poprawy procesów biznesowych. Aplikacja pomaga firmom zrozumieć, utrzymać i generować relacje z klientami. Firma chciałaby 
powiększyć swoje portfolio dlatego też poszukuje firm IT, które poszukują agenta w Turcji. Turecka firma wymaga licencji na inne produkty. 

BRTR20151218006 

Litewska firma działająca w zakresie usług produkcyjnych i serwisowych  sprzętu  do żywności i napojów, poszukuje partnerów działających w tym 
obszarze, które oferują swoje usługi  podwykonawstwa. 

BOLT20150402004 
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Litewski producent pianki poliuretanowej  do izolacji. Firma działa w sektorze materiałów dla budownictwa. Poszukuje pośredników handlowych  
i dystrybutorów. 

BOLT20140514008 

  
Litewska firma, o ugruntowanej pozycji na rynku szuka dostawców  strojów okolicznościowych i akcesoriów głównie dla mężczyzn. Litewska spółka 
będzie pełnić rolę dystrybutora w regionie. 

BRLT20140814001 

  
Litewska firma, specjalizująca się w produkcji najwyższej jakości wody pitnej poszukuje pośredników handlowych i dystrybutorów. Firma produkuje 
wodę stołową klasy premium tylko z jednej frakcji lodu, frakcji, która nie ma zanieczyszczeń i ma prawidłową strukturę krystaliczną. Woda jest 
wyjątkowo czysta. Butelkowana w szklanych butelkach o pojemności do 0,25 l, 0,5 l  

BRLT20140304001 

Litewska firma, największy producent świec na Litwie, poszukuje dostawców surowców do produkcji. Firma potrzebuje takich materiałów jak: 
parafina, wosk sojowy, olej palmowy, słoików szklanych, aluminiowych, pojemników szklanych. 

BRLT20140805001 

 
Litewska firma specjalizująca się w produkcji drewnianych domów z bali i domów szkieletowych oferuje usługi produkcyjne dla partnerów w Danii, 
Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i na innych rynkach. 

BOLT20151214002 

Litewska firma, która specjalizuje się w produkcji urządzeń do produkcji żywności dla piekarni, kuchni, restauracji typu fast-food i innych firm (m.in. 
urządzenia do krojenia i pakowania chleba, automatyczne linie do produkcji pączków, sprzęt do nadziewania, mieszalniki, przenośniki i etc.) 
poszukuje dystrybutorów. Sprzęt ten wyróżnia wysoka wydajność, niezawodność i łatwość obsługi. 

BOLT20160128001 

Firma z Litwy, która ma ponad 20 lat doświadczenia w produkcji nowoczesnych mebli twardych, poszukuje partnerów handlowych (producentów 
mebli, projektantów, konstruktorów mebli domowych i etc.) i oferuje meble lub ich części jako podwykonawca, producent lub outsourcing. 

BOLT20160210001 

Doświadczona firma z Litwy, specjalizująca się w obróbce metali, oferuje swoje  usługi dla zagranicznych partnerów w ramach umowy produkcyjnej 
lub usługowej. Firma oferuje profesjonalne rozwiązania dla swoich klientów. 

BOLT20150924002 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f889936c-1342-4ea8-aa3a-0477dcc92f7a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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Brytyjska firma sprzedająca unikatowe, wielofunkcyjne, modułowe systemy bagażowe na narty, deski snowboardowe, buty i tym podobne sprzęty 
poszukuje producenta bagażu w Europie. 

BRUK20151125002 

Francuski zakład produkujący akcesoria odzieżowe takie jak: krawaty, muchy, kamizelki, marynarki poszukuje tkalni zdolnej zaopatrzyć firmę  
w materiały do krawatów. Materiały muszą mieć odpowiednią grubość do krawatów. Firma jest zainteresowana umową produkcyjną. 

BRFR20151203002 

Firma z Wielkiej Brytanii zajmująca się sprzedażą ubrań roboczych dla sektora bezpieczeństwa poszukuje producentów wytrzymałych wiatro  
i wodoodpornych ubrań. 

BRUK20160224001 

 
 
Szwedzki projektant wizytowników projektowanych z myślą o łatwym dostępie do zawartości, poszukuje wytwórcy, który traktuje społeczną 
odpowiedzialność biznesu poważnie. 

BRSE20160219001 

 
Słoweńska firma, lider w handlu ubraniami roboczymi i rozwiązaniami dla branży pożarniczej, poszukuje firmy która dopełni ich ofertę. Firma 
Słoweńska oferuje swoje usługi dystrybucyjne. 

BRSI20160215001 

 
Firma z Wielkiej Brytanii została założona w 2013. Jest ona wiodącym producentem trójkołowców w kraju i produkuje pod konkretne wymagania 
klienta. Firma poszukuje obecnie solidnego i niedrogiego producenta mogącego dostarczyć aluminiowe ramy rowerów trójkołowych- produkcja 
niskonakładowa. 

BRUK20160224002 

Serbski firma oferuje usługi dla inwestorów biogazowni w Serbii i za granicą. Usługi składają się z doradztwa, zarządzania projektami, szkoleń i 
warsztatów dla biogazowni oraz wsparcie techniczne i doradztwo prawne dla elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii z biogazu. SME 
jest także zainteresowane działać jako podwykonawca na większych projektach.  

BORS20151123001 

Włoska firma konstruuje autonomiczne drony z pojedynczym wirnikiem spalinowym, który może być używany w różnych sektorach, takich jak 
inspekcja przemysłowa oraz konserwacja platform, utrzymanie i i inspekcja pół uprawnych, monitorowanie krytycznej infrastruktury i trudno 
dostępnych miejsc. Włoska firma poszukuje dystrybutorów i partnerów produkcyjnych w Europie. 

BOIT20151215002 
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Węgierska firma zajmuje się produkcją materiałów celulozowych oraz ultra cienkich materiałów izolacyjnych, systemów odzyskiwania ciepła  
i wymienników ciepła. Zajmuje się także obserwacją termoizolacji domów jednorodzinnych. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy 
dystrybucyjnej i usługowej. 

BOHU20151117002 

Włoska firma produkująca innowacyjne i naturalne farby, powłoki. Firma posiada opracowane formuły z naturalnych surowców. Poszukuje agentów  
i dystrybutorów, aby rozwinąć sprzedaż na rynku europejskim. 

BOIT20251222002 

Czarnogórskie przedsiębiorstwo z doświadczeniem w zdobywaniu pracowników: kierowników, profesjonalistów i administracyjnych  dla swojej 
szerokiej bazy klientów. Firma poszukuje agencji pośrednictwa pracy z siedzibą w UE aby nawiązać stałą współpracę. 

BOME20251009002 

 
Francuskie MŚP które poświęciło się rozwijaniu innowacyjnego sprzętu oraz urządzeń medycznych poszukuje partnerów w celu zastosowania 
innowacyjnego wibracyjnego rozpylacza na nowych polach eksploatacji. Rozwiązanie umożliwia inteligentne rozpylanie cząstek aerozolu w różnym 
zastosowaniu. Firma jest otwarta na różne formy współpracy :umowa licencyjna lub umowa o współpracy technicznej. 

TOFR20150928001 

Hiszpański MSP zbudowało ośrodek testowy w  celu rozwijania UAV / RPAS Technologii (bezzałogowy/ zdalnie sterowany system powietrzny). 
Placówka posiada UAV z wydzieloną przestrzenią powietrzną, zgodami miejskimi oraz lotniczymi, budynek techniczny, laboratoriów.  
Umowa o współpracy technicznej i umowa handlowa z pomocy technicznej są poszukiwane. 

TOES20150806001 

Belgijska firma, twórca innowacyjnych maszyn rolniczych, poszukuje partnera produkcyjnego dla dwóch innowacyjnych maszyn: modułowa,  która 
może pracować na jednej z dwóch lub więcej upraw rocznie, tym samym zwiększając deprecjację; 
zautomatyzowana, która może wykonywać pracę kilku pojazdów organizując załadunek oraz stosowania odżywek na gleby przy użyciu nowych 
technologii, takich jak drony. Współpraca będzie obejmować transfer technologii i know-how dla obu maszyn. 

TOBE20150212001 

Hiszpański zespół badawczy stworzył system sterowania dla dronów. Dzięki temu systemowi drony mogą przełączać się pomiędzy różnymi planami 
lotów lub definiować w czasie rzeczywistym optymalny lot w zależności od środowiska i danych odebranych przez czujniki. System zawiera łącze 
komunikacyjne do przesłania nowego planu lotu. System ten nie wymaga wcześniejszego planowania i ma większą elastyczność podczas lotu. Firmy 
zainteresowana umową licencyjną i / lub umową o współpracy technicznej. 

TOES20150723003 
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Litewska firma specjalizująca się w recyklingu  planuje zwiększenie działań na rzecz rozwoju technologii, które są związane z odzyskiem metali  
z odpadów elektronicznych zawierających niewielkie ilości metali szlachetnych. Firma  poszukuje partnerów do współpracy technicznej lub 
wspólnych przedsięwzięć. 

 TRLT20150729001 

Litewska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy uchwytów, które są również używane do zastosowań sanitarnych, 
poszukuje nowych powłok do uchwytów, które mogą zagwarantować silne działanie antybakteryjne w najdłuższym możliwym czasie. Poszukiwane są 
powłoki obecne na rynku. Współpraca na podstawie umowy handlowej z pomocą techniczną lub umowy produkcji. 

TRLT20160219001 

Litewski MSP operujący w dziedzinie rolnictwa (produkcja roślinna i hodowla zwierząt), poszukuje metody lub know-how, do wprowadzenia na rynek 
serpentynitu (wodorokrzemian magnezu) do zastosowań w rolnictwie. Obszarem pochodzenia serpentynitu jest Rosja. Litewski MSP szuka partnera, 
który pomoże opracować produkt i wprowadzić na rynek. Rodzaj partnerstwa: joint venture, umowa licencyjna, umowa świadczenia usług. 

TRLT20160104001 

Łotewska firma opracowała zaawansowany proces-adaptacyjnego sterowania (APC) algorytmami, które pozwalają zmniejszyć nawet 10-krotnie czas 
pracy inżynierów przy uruchamianiu procesów przemysłowych, a także w celu zwiększenia wydajności kontroli procesu w czasie rzeczywistym ze 
zmniejszeniem czasu nieproduktywnego. Firma oferuje różne możliwości współpracy z partnerami. 

TOLV20160119001 

Włoski instytut badawczy buduje sieć badawczą zdolną zweryfikować skuteczność wybranych składników naturalnych mogących hamować dwa  
z wielu białek odpowiedzialnych za procesy zapalne: COX – 2 oraz 5-lipoxygenase. Demonstracja powinna być przeprowadzona poprzez testy in vitro  
i in vivo. Poszukiwani partnerzy to publiczne i prywatne centra badawcze, naukowcy akademiccy. Typ umowy która będzie zawierana to umowa  
o współpracy badawczej. 

TRIT20151203002 

Duże publiczne przedsiębiorstwo z Singapuru oferujące usługi telekomunikacyjne poszukuje nowego i efektywnego rozwiązania do zarządzania 
energią dla centrów danych. Typy partnerów poszukiwanych : Firma zatrudniająca : do 10 osób, od 11 do 50 osób, od 51 do 250 osób. Typy umów 
branych pod uwagę: umowa spółki, umowa licencyjna, umowa o współpracy badawczej, umowa o współpracy technologicznej. 

TRSG20160218001 

Włoska firma z branży zarządzania odpadami poszukuje innowacyjnych technologii dla przetwarzania odpadów przemysłowych. Firma jest 
zainteresowana podpisaniem umowy o produkcji, umowy handlowej ze wsparciem technologicznym lub współpracą technologiczną z developerami 
technologicznymi. 

TRIT20160213001 
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Szkocka firma która produkuje metodą rzemieślniczą twarde sery poszukuje technologii do pakowania aby usprawnić proces pakowania. Firma 
potrzebuje maszyny do pakowania która nie zostawiłaby dużego  śladu ekologicznego, a jednocześnie przyspieszyła proces pakowania, przy czym 
produkt na półce powinien mieć żywotność  do 10 tygodni, opakowanie powinno utrzymywać rzemieślniczy wygląd sera. Firma poszukuje partnerów 
przemysłowych do współpracy technologicznej, ewentualnie chciałaby podpisać umowę handlową ze wsparciem technologicznym. 

TRUK20160219001 

Włoska firma biotechnologiczna opracowała suplement żywieniowy do leczenia nietolerancji laktozy który zawiera enzym laktazy oraz wysoką liczbę 
zniszczonych mikroorganizmów Lactobacillus acidophilus oraz Lactobacillus plantarum, mogących produkować dalsze ilości laktazy. Firma jest 
zainteresowana współpracą badawczą lub technologiczną na zasadzie umowy z centrami badawczymi państwowymi lub prywatnymi, 
uniwersytetami, firmami farmaceutycznymi, które mogłyby przyczynić się do dalszego rozwoju produktu. 

TRIT20160209001 

Niemiecka firma aktywna w branży obrabiarek, opracowała modułowy pojemnik do modernizacji biogazowni. Zaletą tej technologii jest zwiększenie 
produktywności biogazu oraz możliwość wstawienia różnych materiałów do biogazowni poprzez bio-ekstruzję. Firma poszukuje partnerów 
przemysłowych do dalszego rozwijania technologii. Umowa technologiczna lub handlowa ze wsparciem technologicznym. 

TODE20160115002 

Duński startup technologiczny stworzył uniwersalny system autopilota dla dronów który integruje funkcję autopilota, działanie sensorów drona oraz 
komunikację ze stacją dokującą. Główną zaletą jest zwiększona wydajność sensorów w dronie, w zakresie dokładnością, operatywności oraz kosztów. 
Firma poszukuje producenta dronów w celu udoskonalenia designu, integracji oraz testowania dronów do szczególnych czynności.  

TONL20140707001 

Litewska firma działająca w obszarze budownictwa drogowego, poszukuje nowych ekologicznych paneli ściennych anty-dźwiękowych. Firma 
poszukuje partnerów, którzy opracują i wyprodukują z materiałów ekologicznych panele antydźwiękowe (umieszczone będą w pobliżu autostrad 
i innych hałaśliwych środowiskach, aby zmniejszyć poziom dźwięku ruchu). Poszukiwani są partnerzy w ramach  umowy handlowej z pomocy 
technicznej lub porozumienia produkcyjnego. 

TRLT20160223001 
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