
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 
Misja gospodarcza do Boliwii, Chile, Peru. 
 

 
 

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 
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newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, Nr 4/2015 

Konferencja China-Poland Industry Matchmaking event, Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. więcej 

Bezpłatny poradnik „Dotacje z Unii Europejskiej na lata 2014-2020” więcej 

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/art953,misja-gospodarcza-do-boliwii-chile-peru-.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art944,misja-podczas-sicily-fashion-project-w-dniach-13-15-maja-2015r-palermo.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art936,wielobranzowa-misja-gospodarcza-firm-polskich-do-arabii-saudyjskiej-12-20-05-2015r-.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art945,spotkania-kooperacyjne-horyzont-2020-badania-rozwoj-i-innowacje-ostrawa-11-czerwca-2015.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art951,konferencja-china-poland-industry-matchmaking-event-warszawa-20-kwietnia-2015-r-.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/
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art947,bezplatny-poradnik-dotacje-z-unii-europejskiej-na-lata-2014-2020.html


      oferty zagraniczne biznesowe 

KRAJ OPIS NR REF. 

Brytyjska firma konsultingowa z dużym doświadczeniem w sektorze energii i środowiska poszukuje możliwości poszerzenia swojej oferty o wysokiej 
jakości technologie związane z rosnącym podsektorem biomasy. Firma jest zainteresowana umową handlową w zakresie systemów związanych  
z biomasą, wyposażeniem i akcesoriami.  Przewidywany zasięg realizowanych umów - teren całej Irlandii. 

BRUK20141203001 

Portugalska firma, specjalizująca się w produkcji i wprowadzaniu do obrotu produktów rybnych i owoców morza (świeżych i mrożonych), poszukuje 
nowych dostawców tych produktów (np. ryby, małże i krewetki) w celu zwiększenia różnorodności swojej oferty. 

BRPT20140106001 
 

Brytyjska firma z branży mediów drukowanych poszukuje nowych i innowacyjnych produktów w swojej branży z rynków Europy wschodniej  
i środkowej. Firma oferuje swoje usługi w Wielkiej Brytanii jako pośrednik (agent/dystrybutor) dla producentów. 

BRUK20141217001  

Brytyjska firma - projektant i producent opakowań płaskich, tekturowych zabawek edukacyjnych poszukuje wzajemnych producentów  
i usługodawców logistycznych. 

20130226025 BR  

Brytyjska firma opracowała rewolucyjny system do dezynfekcji powierzchni. Firma poszukuje producentów chemii, które mają zdolność do mieszania 
proszków i pakowania swoich produktów. Produkt pakuje się do pojedynczych saszetek, gdzie opakowanie i produkt uwalnia się po umieszczeniu w 
ciepłej wodzie. 

BRUK20141007003 

Firma z Turcji oferuje potencjalnym klientom usługi podwykonawstwa. Produkty firmy wykonane są z marmuru (biały, beżowy, kolorowane), 
trawertynu, wapnia, żelaza, chromitu, manganianu, onyksu itp. Firma zajmuje się również handlem tymi materiałami. 

20111104005 BO 

Francuska firma, z siedzibą w północnej Francji, jest wiodącym producentem cykorii, począwszy od procesu hodowli do procesu przetwarzania. 
Produkty oferowane przez firmę obejmują paloną cykorię, płynne koncentraty, ekstrakty błyskawiczne (instant), mączkę oraz słodziki do gorących 
napojów. Firma poszukuje dystrybutorów dla swoich gotowych produktów lub partnerów przemysłowych opakowań pojemnościowych, którzy byliby 
zainteresowani kupnem cykorii luzem i dystrybucji w ramach lokalnej marki. 

BOFR20130917001 
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een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.lfr.lublin.pl/
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http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/13bcafa2-81cc-48d2-b039-5dd05cb2bb79
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      oferty zagraniczne biznesowe 

KRAJ OPIS NR REF. 

Serbska firma, działająca na rynku od 1993 roku, produkuje różego rodzaju konstrukcje stalowe przeznaczone dla przemysłu oraz zakładów 
produkujących stalowe platformy, klatki schodowe. Zaprewnia również usługi w zakresie cięcia i spawania stali. Dodatkowo firma, posiadając dobrze 
wyposażoną linię produkcyjną (o powierzchnii 1500m2)  zajmuje się produkcją pojemników do składowania opakowań PET. Firma poszukuje 
dystrybutorów dla swoich produktów, zainteresowani są nawiązaniem długoterminowej współpracy z podobnymi partnerami, w celu sprzedaży 
swoich produktów (zwłaszcza platform stalowych oraz klatek schodowych). 

20120903026 BO 

Mała serbska firma  działająca od 2001 roku, której głównymi obszarami działalności są modernizacja maszyn (naprawy) oraz sprzedaż nowych i 
używanych maszyn do obróbki metalu. Firma również angazuje się w budowę maszyn i produkcję różnych części zamiennych. Firma poszukuje 
dystrybutorów oraz partnerów, którzy zapewnią regularne zamówienia. 

20120603006 BO 

Młoda serbska firma produkująca maszyny, urządzenia i narzędzia używame w procesie uboju bydła (krowy, kozy i owce). Przędsiębiorstwo posiada 
własne dobrze wyposażone zakłady produkcyjne. Firma poszukuje partnerów z branży metalowej, tworzyw sztucznych i PCV (polichlorek winylu), 
którzy dystrybuują swoje produkty na rynku UE. 

20120831029 BO 

Serbska firma aktywna na rynku od 1982 roku, której portfolio zawiera: Usługi przemysłowe; Produkcję i serwis wyposażenia; Produkcję części 
zamiennych; Obróbką części silnika. Firma poszukuje partnerów z UE, którzy pomogą w promowaniu swoich usług dla klientów zagranicznych. Firma 
ma duże doświadczenie w obróbce i jest gotowa zaoferować swoje usługi przyszłym partnerom. 

20120610004 BO 

 Łotewska firma produkująca wysokiej jakości meble oraz tekstylia dla dzieci poszukuje dystrybutorów, sprzedawców i importerów. 
BOLV20140422001 

Chorwacka firma specjalizująca się w produkcji 3-warstwowych klepek parkietowych, brykietów, tarcicy i innych elementów drewnianych nawiąże 
współpracę w zakresie pośrednictwa handlu (przedstawiciel, dystrybutor), logistyki i transportu. 

20120706034 BR 
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      oferty zagraniczne biznesowe 
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Grecka firma, która specjalizuje się świadczeniu usług pośrednictwa w zakresie wyrobów z drewna poszukuje partnerów biznesowych –  
m.in. producentów wyrobów z drewna, drzwi, mebli kuchennych, szaf i drewnianych podłóg. 

 20120330016 BR 

Firma z Cypru, która zajmuje się sprzedażą mebli i akcesoriów kuchennych oferuje pośrednictwo handlowe w Europie oraz szuka dystrybutora. 

20081208030 BR 

Naukowcy z uniwersytetu w Czechach opracowali materiał w oparciu o matrycę polipropylenową zawierającą włókna kokosowe po to aby zastąpić 
standardowe wypełniacze np. talk, włókno szklane, etc. Materiał ten spełnia specjalne wymogi modyfikacji syntetycznych polimerów z pomocą 
naturalnych materiałów. Naukowcy poszukują partnerów zainteresowanych produkcją na zasadzie wykupienia licencji. 

TOCZ20150304002 

Ukraińscy naukowcy specjalizujący się w technologiach garbarskich opracowali ekologiczną technologię wytwarzania skóry z której można wytworzyć 
produkty wysokiej jakości oraz buty i meble. Naukowcy poszukują partnerów z branży przemysłowej oraz instytutów Naukowo-Badawczych do 
współpracy badawczo-technologicznej. 

TOUA20141203001 

Mała chorwacka firma współpracująca ściśle z Finlandią opracowała prototyp Logicznego Programowalnego Kontrolera działającego w oparciu  
o internet który pozwala komunikować, monitorować i wchodzić w interakcje ze środowiskiem domowym poprzez telefony komórkowe lub 
przeglądarkę internetową. Urządzenie to można bez problemu przyłączyć do istniejącej już sieci domowej. Firma jest zainteresowana współpracą na 
zasadzie spółki lub umowy zakupu firmy. 

TOHR20140124001 
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KRAJ OPIS NR REF. 

Rodzinna firma z Wielkiej Brytanii zatrudniająca 30 osób i wytwarzająca oczyszczalnie ścieków od małych, przydomowych po komercyjne  
i przemysłowe umożliwiające obsłużenie społeczności do 750 osób. Aby rozszerzyć swoją ofertę firma chciałaby znaleźć dostawcę nieelektrycznych 
systemów który poszukuje dystrybutora w Wielkiej Brytanii i wybranych rynkach zagranicznych. Współpraca na zasadzie umowy o usługi.  

TRUK20141222001 

Belgijska firma z siedzibą w Brukseli zajmująca się usługami cateringowymi poszukuje rozwiązań dla wprowadzenia ekologicznych opakowań dla 
żywności. Firma jest otwarta na różne rozwiązania technologiczne, między innymi: materiały na bazie roślin, papieru, tektury. Aluminium i PVC nie 
wchodzą w grę. Firma poszukuje współpracy technologicznej lub handlowej ze wsparciem technologicznym, z producentami lub dystrybutorami 
opakowań na żywność. 

TRBE20150225001 
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W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt! 

http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/e7050d8e-3496-4f31-b05b-28869679ce70
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mailto:marta.puczyk@lfr.lublin.pl; m.petlak@wmarr.olsztyn.pl; t.kuras@pollub.pl; bielach@pfrr.pl; mariusz.szmidt@park.suwalki.pl; k.bartnik@wmarr.olsztyn.pl; een-olsztyn@uwm.edu.pl
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