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      oferty zagraniczne biznesowe 

KRAJ OPIS NR REF. 

Wiodący włoski producent wysokiej jakości zaworów i innych części do systemów grzewczych, hydraulicznych, klimatyzacyjnych, mierzenia ciepła 
oraz produkcji energii odnawialnej poszukuje podwykonawców i dostawców w Europie Wschodniej. 

BRIT20150310001 

Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje producenta skórzanych butów damskich w małej numeracji 31-36 (EU). Firma poszukuje producentów z Włoch, 
Francji, Hiszpanii i Polsce. 

BRUK20150311001 
 

Niemiecka firma specjalizująca się w technologiach, procedurach i systemach operacyjnych maszyn dla przetwórstwa mięsnego i serów. Firma szuka 
partnerów w Polsce, Słowacji i Czechach, którzy mogliby produkować specjalne części poprzez obracanie, wałkowanie i spawanie stali nierdzewnej. 

BRDE20150319002  

Firma z Londynu poszukuje producenta części metalowych. Części mają być wykończone miedzią (lub wykonane z innego metalu i pokryte miedzią). 
Wszystkie części będą polakierowane aby chronić przed odbarwieniem. Komponenty będą połączone tak, aby tworzyły dwa różnej wielkości wieszaki 
na kurtki. Projekt obejmie 10 000 - 15 000 sztuk każdego z komponentów. 

BRUK20150303002 

Wiodąca firma brytyjska, zaangażowana w projektowanie, produkcję, dostarczanie i instalację systemów blokujących pojazdy (np. automatyczne 
bramy, elektro-hydrauliczne blokady na drogach, pachołki i barierki z podnoszonym ramieniem) poszukuje partnerów - producentów / 
podwykonawców z możliwościami fabrykacji i częściowego montażu. Prace z wysokogatunkowym materiałem, w tym miękka stal, w europejskich 
standardach. 

BRUK20150316001 

Słowacka firma specjalizująca się w dziedzinie reklamy i innowacji projektowych szuka wysokiej jakości usług poligraficznych: formatu A5, 56 gr - 70 
gr, LVC, 16 - 32 stron. Zamówienia  miesięcznie to około 35 000 stron + 25 000 sztuk czasopisma reklamowego. Firma zajmuje się usługami 
graficznymi i projektowaniem layoutów czasopism. Są zainteresowani umowami współpracy lub podwykonawstwem. 

BRSK20140918001 

Serbska firmą IT działająca na rynku krajowym i międzynarodowym od 2007 roku specjalizuje się w rozwiązaniach dla e-biznesu oraz systemami 
zarządzania treścią www (WCMS), Cyfrowym Zarządzaniem Aktywami (DAM), systemami zarządzania wideo i wieloma innymi systemami wsparcia 
biznesu. Jako wschodnioeuropejski oddziału międzynarodowej firmy konsultingowej, firma oferuje usługi w dziedzinie rozwoju oprogramowania i 
wsparcia na morzu. Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów do wspólnego przedsięwzięcia, w celu opracowania i wprowadzenia na rynek 
nowego oprogramowania. Poszukuje partnerów zainteresowanych podwykonawstwem/outsourcingiem działalności. 

20100608001 BO 
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      oferty zagraniczne biznesowe 

KRAJ OPIS NR REF. 

Dynamiczna słowacka firma poszukuje partnerów zagranicznych, którzy chcą wprowadzić swoje produkty na rynek słowacki lub czeski. Firma świadczy 
usługi w zakresie przedstawicielstwa handlowego. Oferuje doskonałą znajomość lokalnego rynku, codzienne monitorowanie możliwości biznesowych 
w zamówieniach publicznych, udział w targach, konferencjach. Zapewnia kompleksową ofertę usług dla swoich klientów. 

BRSK20141127001 

Węgierska firma działa w branży opakowań plastikowych. Chce rozszerzyć swoją ofertę o materiały opakowaniowe z papieru, dlatego poszukuje 
producentów papierowych materiałów opakowaniowych z krajów UE. 
 

BRHU20140826001 

Węgierska firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań i usług IT, poszukuje podwykonawców w zakresie wdrażania ich oprogramowania w 
krajach UE. Oczekuje od podwykonawcy dostosowania i wprowadzenia oprogramowania na rynek (m.in. tłumaczenie na języki narodowe i 
wprowadzenie go do firm). Firma zajmuje się systemami zarządzania dokumentami i procesami, systemami zarządzania miejscami publicznymi i 
parkingami (w oparciu o GPS), systemami zarządzania handlem detalicznym z modułami fakturowania i identyfikacją kodów kreskowych. 

BRHU20141031001 

Mała czeska firma handlowa, posiadająca własne pomieszczenia magazynowe, specjalizuje się w produktach wystroju wnętrz. Firma poszukuje 
producentów nowoczesnych produktów dekoracyjnych zarówno wnętrz budynków jak i zewnątrz budynków oraz producentów mebli. Firma oferuje 
swoje usługi pośrednictwa na rynku i chce stać się wyłącznym dystrybutorem w Czechach. 

BRCZ20140819001 

Węgierska firma specjalizująca się w dystrybucji i montażu urządzeń elektrycznych - rozdzielnic i szaf małego, średniego i wysokiego napięcia oraz 
skrzynek i innych obudów, klimatyzatorów, rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii (fotowoltaiczne systemy ogniw słonecznych, 
kotłów na biomasę), oferuje usługi pośrednictwa na rynku w Węgrzech i zaprasza potencjalnych partnerów do joint venture.  

BRHU20130717001 

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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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 angażuje się w budowę maszyn i produkcję różnych części zamiennych. Firma poszukuje dystrybutorów 
oraz partnerów, którzy zapewnią regularne zamówienia.  

20120603006 BO 
 

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

20120903026 BO 

Francuska firma, z siedzibą w północnej Francji, specjalizuje się w produkcji mrożonek z gotowanych warzyw i owoców morza dla supermarketów 
(markowe lub pod prywatną etykietą), hurtowników, gastronomii, usług żywności i grup gastronomicznych. Firma posiada dwa zakłady produkcyjne,  
zdolności produkcyjne to ponad 27.000 ton rocznie. Każdego roku prezentuje swoje innowacje na Wystawie Europejskiej Seafood w Brukseli. Firma 
poszukuje partnerów do rozwoju sieci dystrybucyjnych z supermarketami, hurtowniami, firmami cateringowymi. 

BOFR20131119001 

Szwedzka firma która rozwija i produkuje produkty z PVC poszukuje nowych dostawców. Firma ma jednej z najdłuższych stołów spawalniczych do PVC 
(102 m) w Europie. Produkuje kurtyny ochronne od kilku metrów do całych przechowalni halowych o powierzchni tysięcy metrów kwadratowych. 
Główne produkty pokrywają magazyny, namioty eventowe, drzwi, hangary lub baseny. 

BRSE201403280011 

Szwedzkie przedsiębiorstwo z wyrobami tekstylnymi chce poszerzyć działalność poprzez oferowanie tekstyliów reklamowych, wodoodpornych i 
plamoodpornych odplamiaczy, poduszek dekoracyjnych, obrusów i kurtyn hotelowych i restauracyjnych. W rezultacie poszukują odpowiedniego 
partnera który mógłby zapewni nano pokrycie lub alternatywnie współpracować z partnerem z zewnątrz. Współpraca z państwami Bałtyckimi i 
Turcją.  

20130610017 
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Szwedzka firma opracowała półkę która współpracuje z produktami Apple takimi jak Ipady, Iphony, Ipody. Firma poszukuje producenta z Europy. 
Producent musi mieć dostęp do sprzętu do frezowania drewna.  
 

BRSE20141219001 

Szwedzkie przedsiębiorstwo produkcyjne poszukuje doświadczonego producenta lub sprzedawcy kółek do dziecięcych wózków, albo gumowych, 
albo piankowych kółek, o średnicy 150 mm.  

BRSE20141222001 

Irlandzka firma internetowa w stylu ( zrób to sam) i sprzętu poszukuje sprzedawców którzy chętnie poszerzą zakres sprzedaży na rynku europejskim. 
Firma miałaby zostać dystrybutorem dla partnerów.  

20130320019 

Hiszpański producent z dziedziny drewna, konstrukcji, sanitariatów oferuje dystrybucje w Portugalii i Hiszpanii. 
 

BRES20131028002 

 
 
Firma z Łotwy, działająca w branży budowlanej poszukuje wiertnicy do skandynawskich i nadbałtyckich klifów. Technologia zostanie wykorzystana do 
wiercenia podstawy klifu, do piaskowania dróg i przygotowanie terenów budowlanych. Technologia powinna być już na rynku i gotowa do testów i 
dostawy. 
 

TRLV20141127001 
 

Włoska firma opatentowała innowacyjny system który odzyskuje energię z rzeki i fal przypływowych, system ten posiada wysoką efektywność a 
zarazem generuje niskie koszty. System ten składa się z turbiny kinetycznej zanurzonej w prądach wodnych. Jest ona utrzymywana w równowadze 
poprzez centralny deflektor, i jest kablem zakotwiczona do brzegu. Firma poszukuje partnerów którzy mogliby zapewnić komponenty do systemu 
aby wspólnie rozwinąć technologię na zasadzie umowy o produkcji lub współpracy technologicznej. 

TRIT20150131001 
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Brytyjska firma która specjalizuje się w opracowywaniu i dostarczaniu dostępnych na rynku i nowych szczepionek dla bydła hodowlanego z całego 
świata do Chin ( najszybciej rozwijającego się rynku bydła hodowlanego na świecie) Firma poszukuje szczepionek, technologii do szczepionek i 
diagnostyki dla dalszego opracowania i rejestracji w Chinach. Rodzaje współpracy brane pod uwagę: umowa handlowa ze wsparciem 
technologicznym, umowa spółki, umowa licencyjna i badawcza. 
 

TRUK20150226001 

Baskijska niezależna organizacja badawcza specjalizująca się w wysokiej jakości usługach dla sektorów farmaceutycznego i biotechnologicznego 
oferuje pełną gamę innowacyjnych testów klinicznych w zakresie zdrowia zwierząt. Firma ta poszukuje przedsiębiorstw zajmujących się farmacją w 
zakresie zdrowia zwierząt lub zajmujących się biotechnologią które chciałyby współpracować w rozwijaniu produktów na rynkach dotyczących 
zdrowia zwierząt. Zainteresowanie podpisaniem umów o usługach badawczych lub współpracy technologicznej. 
 

TOES20141202004 

 
Holenderska firma specjalizująca się w sprzęcie o niskim zużyciu energii opracowała sprzęt bazujący na zanurzonym systemie diod LED. Ten system 
wspiera pół-kryte foto bioreaktory. Firma poszukuje partnerów w sektorze oczyszczania ścieków i może zaoferować odnawialne systemy utylizacji 
ścieków w branżach produktów żywieniowych oraz branży rolniczej. Firma chciałaby podpisać umowę handlową ze wsparciem technologicznym. 
 

TONL20150331001 

Włoska firma opracowała inteligentny system analityczny bazujący na NMR ( nuclear magnetic resonance – jądrowy rezonans magnetyczny) 
przewidujący najlepsze miejsce przeznaczenia mąki ( bagietki, kanapki, pizza, ciasta, makaron). Przewaga nad konwencjonalnymi metodami analiz 
bierze się z szybkości, solidności i niezawodności tej metody. Włoska firma poszukuje innych firm produkujących mąkę lub produkty mączne aby 
przetestować nowe zastosowania tej analizy i podpisać umowę o współpracy technologicznej. 
 

TOIT20130724001 

Mała firma z Łotwy, produkująca lekkie pojazdy elektryczne, poszukuje mobilnych i lekkich urządzeń do monitorowania akcji serca, przeznaczonych 
dla pacjentów po operacjach oraz z chorobami serca. Technologia musi być odpowiednia do zajęć na świeżym powietrzu i kompatybilna z pojazdem 
elektrycznym. Firma poszukuje dostawców zainteresowanych umową handlową z pomocą techniczną lub partnerów zainteresowanych wspólnym 
rozwojem nowego produktu. 
 

TRLV20141127002 
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KRAJ OPIS NR REF. 

Greckie MŚP poszukuje partnerów z doświadczeniem w rozwijaniu aplikacji webowych w celu stworzenia małej, demonstracyjnej platformy która 
pozwoli na mieszanie udokumentowanych i wolnych od praw lub opartych na otwartych licencjach treści z różnych źródeł. Zawartość będzie 
używana w celu tworzenia materiałów do nauki dostosowanych do programu nauczania w szkołach średnich i gimnazjach. Współpraca techniczna lub 
umowa komercyjna ze wsparciem technologicznym jest poszukiwana.  

TRGR20141216001 

MŚP z południowo zachodniej Francji specjalizujące się w ocieplanej odzieży i sprzęcie stworzyło produkty takie jak ocieplane rękawiczki i spodnie 
wierzchnie do używania na zewnątrz w celach medycznych. Firma poszukuje partnerów w branży nowych technologii takich jak elektronika, 
czujników, baterii, aplikacji mobilnych w celu wspólnego opracowania nowej generacji inteligentnych, ocieplanych i komunikujących się ze sprzętem 
technologicznym. Poszukiwana jest współpraca technologiczna. 

TRFR20141128002 

Duńska firma rozwijająca produkt poszukuje współdevelopera i dostawcy zegarków do aplikacji w nowo zaprojektowanym zegarku. Zakres części 
technicznych ( silnik/napęd/bieg/kontrolka) Aplikacja różni się od dostępnych na rynku dużą wagą (0,5-2kg). Firma poszukuje współpracy technicznej 
i produkcyjnej w przypadku części mechanicznych zegarka.  

TRNL20150331001 

Filia europejskiego producenta w Wielkiej Brytanii poszukuje innowacyjnej technologii do zapobiegania plastikowemu kurzowi osiadającego na 
komponentach optycznych. Alternatywnego rozwiązania do rezerwacji lub zabezpieczenia komponentów, w celu uodpornienia ich na kurz w długiej 
perspektywie czasowej. Współpraca zależna od stopnia rozwinięcia technologii i może obejmować licencje lub wspólne przedsięwzięcie w celu 
dalszego rozwoju. 

TRUK20140610002 

Niemiecka firma poszukuje wysokiej jakości produktów i rozwiązań w celu badań w przemyśle i nauce, chciałby rozszerzyć swoją działalność na sektor 
diagnostyki weterynaryjnej. Firma poszukuje partnerów z nauki i przemysłu z doświadczeniem w tym zakresie. Firma zainteresowana jest współpracą 
technologiczna.  

TRDE20140516002 

W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt! 
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