
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 

Międzynarodowa giełda kooperacyjna podczas Sirha Budapest Exhibition 2016, 10 maj 2016 r., Budapeszt (Węgry) 
 

 
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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Rejestr przedsiębiorców włoskich – Registro Imprese 
 

więcej 

Program ELAN - European and Latin American Business Services and Innovation 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/art1008,miedzynarodowa-gielda-kooperacyjna-podczas-sirha-budapest-exhibition-2016-10-maj-2016-r-budapeszt-wegry.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.registroimprese.it/en/web/guest/home
http://een.org.pl/index.php/wiedza-i-know-how/articles/program-elan-europaen-and-latin-american-business-services-and-innovation.html
http://www.pfrr.pl/
een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://www.pfrr.pl/
http://een.pollub.pl/


      oferty zagraniczne biznesowe 

KRAJ OPIS NR REF. 

Portugalska firma, będąca dużym producentem i eksporterem wina z regionu Lizbony, poszukuje agenta/dystrybutora wyrobów winiarskich. Firma 
poszukuje partnera, posiadającego niezbędną wiedzę/doświadczenie na rynku winiarskim. Firma oferuje agencyjną umowę o świadczeniu usług 
dystrybucyjnych. 

BOPT20151214001 

Słowacka spółka, aktywna w dziedzinie eksploatacji i realizacji głównych technologii środowiskowych w zakresie czyszczenia chemicznego  
i ultradźwiękowego, poszukuje zagranicznych partnerów biznesowych, w celu zawarcia umowy o świadczenie usług. 

BOSK20160108001 

Firma, specjalizująca się w projektowaniu i instalacji obszarów sportowych typu: Multi Use Games Area, które umożliwiają prowadzenie –  
w ograniczonej przestrzeni - ośmiu i więcej dyscyplin sportowych (piłka nożna, ręczna, koszykówka) poszukuje dystrybutorów. Firma pozostaje 
liderem rynku w całej Europie dzięki silnemu przywiązaniu do swoich wartości: solidność, bezpieczeństwo, estetyka, łatwość obsługi oraz pedagogiki. 

BOFR20160112001 

Wiodący francuski importer i dystrybutor herbat ziołowych, rooibos i przypraw, funkcjonujący na rynku w oparciu o zasadę "sprawiedliwego handlu"  
poszukuje dystrybutorów, którzy współpracują ze sklepami z asortymentem roślinnym, zielarskim w celu sprzedaży ich produktów. Firma 
zainteresowana jest zawarciem umowy na usługę dystrybucyjną 

BOFR20160112002 

Turecka firma specjalizująca się higienicznym pakowaniem mokrych ręczników, cukru, kawy rozpuszczalnej, śmietanki do kawy, soli, czarnego 
pieprzu i sanitarnych wykałaczek, poszukuje dystrybutorów. Ofertę kieruje do firm z branży hotelarskiej, firm turystycznych, kawiarni, restauracji, 
sklepów. 

BOTR20151218001 

Turecka firma, specjalizująca się w odlewaniu i formowaniu poszukuje partnerów handlowych i podwykonawców, partnerów przemysłowych w celu 
nawiązania niezawodnego i długotrwałego partnerstwa biznesowego. Główną dziedziną firmy są produkty: odlewy z aluminium, cynku i stopu 
magnezu oraz. Posiada duże możliwości do podpisania prestiżowych kontraktów odlewniczych, wymagających technologii wysokiego ciśnienia, 
produkcji obróbki, formowaniu i obróbki powierzchniowej. 

BOTR20151215003 

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii, specjalizująca się w redukcji emisji tlenku azotu z elektrowni ciepłowych, opalanych węglem poszukuje agentów 
handlowych w Turcji, Hiszpanii i Europie Wschodniej, w celu sprzedaży swoich produktów, którymi są palniki węgla i biomasy. Jej nowa seria ultra-
niskich palników tlenku azotu spełnia wszystkie normy emisji spalin UE i umożliwia generatorom utrzymywać wysoki poziomu wydajności  
i elastyczności.  

BOUK20160301004 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac8ed315-c95e-479f-9012-5cc2a0ebef62?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/14204ef2-d20c-40bf-9288-8002990ef020?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c61c1238-1885-4fa1-848b-be2439a2d779?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a98e57f8-1485-4063-b533-10ff8431d0b8?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43e28f58-b2c5-49c9-8bbd-1f5b7190747e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c6dae51b-dec0-4d62-b410-952579e028eb?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/df0db989-dd98-455c-a62a-2b2a13e9519c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://www.pfrr.pl/
http://een.pollub.pl/
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Turecka firma specjalizująca się w produkcji szaf i maszyn CNC, sprężarek, kabin i elektronicznych urządzeń oraz różnego rodzaju akcesoriów roślin, 
poszukuje partnerów-wykonawców w krajach docelowych. 

BOTR20151216001 

  
Rodzinny szwedzki tartak poszukuje umów produkcyjnych z producentami domów. Tartak oferuje dostosowaną tarcicę oraz inne wyroby z drewna, 
które odpowiadają potrzebom producentów domów. Produkty są najczęściej przetworzone, aby sprostać wymaganiom klienta, łącznie  
z mikrowczepami, wstępnym cięciem, impregnacją, szeroką gamą profili planowania i powlekania zewnętrznej elewacji. Przetworzone produkty 
skracają czas, potrzebny do zakończenia produkcji domu. 

BOSE20160311001 

Czeskie, prywatne i akredytowane laboratorium genetyczne poszukuje partnera w dziedzinie badań genetycznych zwierząt (głównie psów i kotów), 
które działają jako pośrednik w ramach umowy o świadczenie usług. 

BOCZ20160307001 

Turecka firma specjalizująca się w usługach inżynieryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, obronnego, produkcji maszyn, kolei  
i energetyki, opracowała system czarnej skrzynki rozdzielczej pojazdu, do zbierania i analizowania danych dotyczących. Firma zainteresowana jest 
produkowaniem systemu dla innych firm, działających w branży motoryzacyjnej w ramach umowy "joint venture" 

BOTR20160201001 

Turecka firma, z siedzibą w Ankarze, posiada bogate zaplecze produkcyjne w zakresie opakowań z tektury. Jako specjalista w dziedzinie opakowań 
kartonowych, firma współpracuje z różnymi klientami z branży farmaceutycznej do przemysłu spożywczego. Poszukuje partnerów z branży 
poligraficznej i/lub papierowej, w celu współpracy przy różnych projektach na terenie krajów docelowych, w charakterze podwykonawcy lub umowy 
produkcyjnej. 

BOTR20151218002 

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. 

BOTR20160201001 

Włoska firma z prowincji Katania na Sycylii zajmuje się produkcją owoców i wyciska z nich najwyższej jakości soki. Firma poszukuje dystrybutorów 
oraz importerów, którzy mogą wprowadzić jej produkty do sieci supermarketów, na rynek HORECA oraz sprzedawać je w sklepach online. 

BOIT20150630002 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/63d78ae4-1f20-4877-bcb2-3dc5a9b2fb13?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bbfb69d9-6d82-4408-8285-55c3d107b129?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4dda7545-8ec7-402a-bd92-588032a5babc?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa2b0fec-e1ed-4059-9314-bbc719c2d3ba?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9830753-dc74-485d-8753-6d825cc7f2d5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa2b0fec-e1ed-4059-9314-bbc719c2d3ba?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa2b0fec-e1ed-4059-9314-bbc719c2d3ba?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9bb89a7a-a5af-4f26-a4d7-09ff87070ab7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799BOTR20160201001
een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://www.pfrr.pl/
http://een.pollub.pl/
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Słoweński producent wysokociśnieniowych, aluminiowych produktów odlewniczych oferuje swoje produkty / usługi jako podwykonawca dla firm  
z sektora motoryzacyjnego, producentów silników elektrycznych i sprzętu gospodarstwa domowego. 

BOSI20151105001 

  
MSP z Wielkiej Brytanii o światowej renomie wytwarzająca wysokiej jakości, innowacyjne produkty dentystyczne w szczególności specjalizująca się  
w wosku, modelowaniu, akrylach do protez, wypełnień do zębów oraz dezynfekcji poszukuje dystrybutorów międzynarodowych ze swoją szeroką 
gamą produktów i oferuje usługi produkcyjne. 

BOUK20160213001 

  
Rosyjski firma produkująca produkty zdrowej żywności (jak galareta, kasze i batoniki organiczne) poszukuje dystrybutorów, takich jak: sieci 
supermarketów, sieci apteczne oraz sklepy z produktami naturalnymi. Firma poszukuje współpracy na zasadzie umowy na usługi dystrybucji. 

BORU20151206013 

Rosyjska firma z obwodu penzeńskiego, specjalizująca się w produkcji wyrobów cukierniczych o smaku owocowym (galaretki, galaretki warstwowe, 
marmolada, kolorowe fasolki, żelki, żurawina w cukrze), poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji.  

BORU20151128002 

 
Rosyjska firma z regionu Kurska specjalizuje się w produkcji dzianin dla niemowląt i dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Ubrania przeznaczone są dla 
następujących grup wiekowych: niemowlęta (do 92 cm wzrostu), dzieci szkolne i nastolatki (152-170 cm wzrostu). Firma poszukuje dystrybutorów  
z Europy.  

BORU20151201002 

Hiszpański producent i dystrybutor zdrowej żywności poszukuje importerów i dystrybutorów awokado z krajów takich jak: Dominikana i inne kraje 
Ameryki, którzy mogliby dostarczyć awokado na bazie umowy o podwykonawstwie, aby zrealizować potrzeby surowcowe. Firma poszukuje Hass 
awokado drugiej klasy do użytku przemysłowego, z pulpą w idealnym stanie i wysoką zawartością tłuszczu. 

BRES20160216001 

Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i sprzedawaniu wysokiej jakości ubrań dla dzieci w wieku od 3  m-cy do 10 lat poszukuje 
podwykonawców. Firma poszukuje nowych fabryk które – zgodnie z jej instrukcjami i specyfikacjami – mogłyby produkować produkty wysokiej 
jakości. 

BRFR20160307001 

Firma z północnej Irlandii zajmująca się marketingiem i sprzedażą poszukuje długoterminowego partnerstwa z producentami wysokiej jakości 
żywności delikatesowej, którzy byliby zainteresowani generowaniem sprzedaży w Irlandii oraz Wlk. Brytanii na zasadzie umów agencyjnych. Firma 
irlandzka oprócz sprzedaży proponuje badanie rynku oraz wsparcie marketingowe. 

BRUK20160128002 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11af8900-fd28-4a8e-b179-ace0a2c007e8?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d8b1c00-618a-479b-afed-b0c9333b0f75?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2222f5ef-df9e-4761-ab11-b332093f8f7e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f28ee81d-81da-41c2-b0dd-74cfe5d3a593?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/099bbaef-7d85-4727-b73b-8ae1d638d630?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f8ec52f-28b2-43f4-a127-9a7b7f91c9e3?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44aa0ad7-fdaa-4009-85be-bc1e6d8b0091?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bc8d0af6-d688-418d-8d9a-58ac8a8981df?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://www.pfrr.pl/
http://een.pollub.pl/
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Ta francuska firma produkująca szampana powstała w 1922r, powierzchnia upraw to 18 ha, położona w dolinie rzeki Marny. Producent tworzy 
jakościowego szampana i poszukuje dystrybutorów w Europie i krajach z innych kontynentów. 

BOFR20160215003 

Portugalska firma z Madery specjalizująca się w komercjalizacji produktów takich jak ryby i owoce morza ( świeże i mrożone), w tym ślimaki; 
poszukuje pośredników handlowych ( dystrybutorów, agentów, etc). Firma jest zainteresowana podpisaniem umów dystrybucyjnych lub agencji 
handlowej. 

BOPT20160216001 

Francuskie przedsiębiorstwo które opracowało linię wyrafinowanych kosmetyków z unikatową tożsamością i innowacyjnym opakowaniem poszukuje 
dystrybutorów lub agentów w Europie. Produkty te są wytworzone ze składników roślinnych i wolne od wszelkich substancji chemicznych. Partnerzy 
powinni mieć doświadczenie w branży kosmetycznej. 

BOFR20160208001 

 
 

BRSE20160219001 

Hiszpańska firma specjalizuje się w przetwarzaniu owoców do użycia przemysłowego. Jej główną aktywnością jest aseptyczne przetwarzanie  
i konserwowanie owoców. Ostatnio firma wprowadziła do swojego portfolio produktów (IQF) – owoce indywidualnie, szybko mrożone przy użyciu 
technologii kriogenicznej. Firma jest zainteresowana nabyciem automatycznego systemu prowadzenia i pozycjonowania owoców aby były 
automatycznie cięte i drelowane. Firma poszukuje firm zajmujących się automatyką z którymi chciałaby podpisać umowę handlową ze wsparciem 
technologicznym. 

TRES20151223002 

Włoski developer oprogramowania do zarządzania winnicami poszukuje partnerów w Słowenii, Czechach, Rumunii, Węgrzech, Szwajcarii i Bułgarii, 
po to by zaadoptować oprogramowanie do potrzeb lokalnych firm (język, regulacje, specjalne potrzeby, etc). Firma poszukuje innego developera 
oprogramowań dla winiarzy/enologów z pewną wiedzą w tym temacie aby móc zaadoptować swój program do potrzeb lokalnych. 

TRIT20160310001 

Hiszpańskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w rozwijaniu RPAS ( zdalnie sterowanych systemów latających) oraz bezzałogowych statków 
powietrznych (UAV) poszukuje nowych technologii, sensorów aplikacji i oprogramowań żeby zintegrować i ulepszyć już opracowane RPAS w celu 
rozwijania wyspecjalizowanych rozwiązań wyższego stopnia. Pod uwagę brana jest umowa  o współpracy technologicznej. 

TRES20160307001 

Szkocka firma która zajmuje się wytwarzaniem produktów z nowoczesnych kompozytów opracowała projekt nowego typu statku rybackiego/ 
przetwórczego który jest szybki, stabilny i oszczędny jeśli chodzi o paliwo. Będzie on w stanie efektywnie wspomóc rybaków w przetwórstwie na 
pokładzie w sytuacjach dużych odległości od stałego lądu. Firma poszukuje partnerów akademickich i przemysłowych którzy mogliby współpracować 
przy aspekcie badawczym projektu lub rozwoju wstępnego 20-metrowego prototypu w ramach umowy spółki. 

TOUK20160210001 
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Grupa badaczy z włoskiego uniwersytetu opracowała zestaw algorytmów aby ulepszyć możliwości rozpoznawania twarzy w systemach nadzoru 
video. Dostępny jest funkcjonujący prototyp tego rozwiązania. Grupa badaczy poszukuje partnerów przemysłowych do dalszego testowania tej 
technologii oraz współpracy w przemyśle i dostępu do rynków na zasadzie umowy licencyjnej, badawczej lub współpracy technologicznej. 
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Grupa badaczy z włoskiego uniwersytetu opracowała organiczne – nieorganiczne powłoki hybrydowe które mają mocną przyczepność do wielu 
materiałów takich jak: szkło, poliwęglan, poliuretan i metale. Znaczące właściwości przyczepne sprawiły że te materiały są odpowiednie do 
wytwarzania wielofunkcyjnych powłok w różnych sektorach przemysłu. Partnerzy są poszukiwani na zasadach współpracy technologicznej. 
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