
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 

Spotkania b2b z firmami z branży skórzanej z Pakistanu – 24 maja 2016 r., Warszawa 
 

 
więcej 

 
Zaproszenie do udziału w giełdzie kooperacyjnej Business Rendez Vous, 25 maja 2016 r., Ostrawa, Czechy 
 

więcej 

 

Biomedical Brokerage Event, 16-17 czerwca 2016 r., Liverpool, Wielka Brytania 
 

więcej 
 

Międzynarodowa giełda kooperacyjna Creative&Digital Matchmaking, 28 czerwca 2016 r., Liverpool, Wielka Brytania 
 

więcej 
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Warsztaty dla MŚP nt. aplikowania do SME Instrument, 17 maja 2016 r., Warszawa 
 

więcej 

Konferencje gospodarcze w ramach projektu „Czas dla Polski”, 1 - 2 czerwca 2016 r., Dusseldorf (Niemcy) 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.een.org.pl/index.php/azja/articles/spotkania-b2b-z-firmami-z-branzy-skorzanej-z-pakistanu-24-maja-2016-r-warszawa.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1010,zaproszenie-do-udzialu-w-gieldzie-kooperacyjnej-business-rendez-vous-25-maja-2016-r-ostrawa-czechy-.html
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/biomedical-brokerage-event-16-17-czerwca-2016-r-liverpool-wielka-brytania.html
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/miedzynarodowa-gielda-kooperacyjna-creativedigital-matchmaking-28-czerwca-2016-r-liverpool.html
http://www.een.org.pl/index.php/Inne_seminaria_2/articles/warsztaty-dla-msp-nt-aplikowania-do-sme-instrument-17-maja-2016-r-warszawa.html
http://www.een.org.pl/index.php/Szkolenia/articles/konferencje-gospodarcze-w-ramach-projektu-czas-dla-polski-1-2-czerwca-2016-r-dusseldorf-niemcy.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. 

Duńska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji toreb i akcesoriów dla modnych mężczyzn zamierza rozszerzyć ofertę produktów, 
dlatego poszukuje producentów toreb skórzanych i płóciennych w celu zawarcia umowy produkcyjnej.  

BRNL20160301001 

Holenderska firma z ugruntowaną pozycją na rynku krajowym w sektorze wysokojakościowych produktów spożywczych. Firma jest zainteresowana 
kontaktami z potencjalnymi partnerami, którzy produkują wysokiej jakości produkty delikatesowe, głównie bezglutenowe, syropy kawowe, 
herbatniki (cantucinni), słodkie i słone produkty pasujące do ich portfolio. Firma holenderska jest skłonna negocjować różne rodzaje współpracy  
w ramach umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej. 

BRNL20160304001 

Francuska rzemieślnicza firma cukiernicza opracowała unikalne ciastka na bazie tradycyjnej receptury z Alzacji. Ciastka, dostępne w 57 wersjach 
smakowych mogą być serwowane z kawą, herbatą, lodami, sałatką owocową, szampanem i koktajlami. Ponadto, można je wykorzystywać w celach 
dekoracyjnych (domowe desery, przyjęcia, gabloty i witryny itp.). Firma poszukuje przedstawicieli handlowych oraz importerów z Europy. 

BOFR20160216004 

Włoski producent maszyn do produkcji pieczywa świadczący usługi na najwyższym poziomie, zaopatruje sklepy, małe, średnie i duże piekarnie  
oraz fabryki cukiernicze, a także udostępnia półautomatyczne lub automatyczne fabryki. Firma poszukuje zagranicznych pośredników sprzedaży. 

BOIT20160202001 

Brytyjska firma, która przygotowała i wyprodukowała własną gamę karaibskich pikantnych sosów, marynat i napojów bezalkoholowych poszukuje 
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych w Europie. 

BOUK20160222001 

Rumuński firma znajdująca się w Transylwanii, działająca w zakresie technologii informatycznych i usług komputerowych, oferuje swoje usługi jako 
podwykonawca dla firm z innych krajów działających w tej samej lub pokrewnej branży. 

BORO20151012001 

Francuska marka odzieżowa która projektuje i sprzedaje swoje produkty online, poszukuje wytwórcy swoich kolekcji w południowo-wschodniej 
Europie. Firma jest zainteresowana podpisaniem umowy o produkcji lub o podwykonawstwie. 

BRFR20160404001 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5d040a93-e45c-42b3-906d-e30c3293c82c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/211c18da-1099-4abb-8ae1-17c726fc7c39?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20cb2868-3b26-45c7-9c7c-0b7406dbeeec?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf1e2dd5-2f56-4377-a4c2-183792dc19a2?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da40df01-1666-4b8d-843c-ef5b642819c8?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02bb1038-e28a-4208-8633-90c004cc96df?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a77ff7be-19a6-4c46-a22f-91413e1b26b1?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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Portugalska firma działająca w sektorze energii odnawialnej (wiatrowej i solarnej) oraz efektywności energetycznej poszukuje partnerów do zawarcia 
umów handlowych lub dystrybucyjnych które posiadają innowacyjne rozwiązania / produkty i dążą do ich komercjalizacji / dystrybucji. 

BRPT20160414001 

  
Niemiecka firma specjalizująca się z ubraniach roboczych, która handluje niemiecką, główną marką ubrań roboczych poszukuje producenta ubrań 
tego typu oraz wysokiej jakości w Macedonii, Bułgarii, Polsce, Albanii, oraz Rumunii. 

BRDE20160420001 

Ta włoska firma jest aktywna w branży przemysłowego ogrzewania powietrznego, odzyskiwania energii oraz klimatyzacji. Firma dba o środowisko 
wykorzystując najnowsze technologie. Firma poszukuje dystrybutora za granicą. 

BOIT20160317001 

Brytyjska firma specjalizująca się w produkcji cydru z jabłek pochodzących z własnych sadów poszukuje dystrybutorów w Europie. Firma posiada  
w swojej ofercie cydr, ocet z cydru jabłkowego oraz soki jabłkowe. 

BOUK20160126002 

Ta hiszpańska firma działająca w Katalonii i Extremadura, z 50-letnim doświadczeniem w wytwarzaniu produktów wysokiej jakości oraz sprzedaży, 
poszukuje dystrybutorów  w Europie. Firma oferuje szeroką gamę hiszpańskich mięs regionalnych np. szynkę iberyjską, 'tapasy ' i 'pinchosy', 
carpaccio wołowe, nadziewane mięso, burgery, etc. Obecnie firma sprzedaje swoje produkty w Hiszpanii, Austrii i Niemczech ale chciałaby rozwijać 
rynki zbytu w innych krajach Unii Europejskiej za pomocą dystrybutorów. 

BOES20151102001 

Francuska firma specjalizująca się w maszynach przemysłowych w sektorze leśnym szuka Europejskiego, kanadyjskiego i / lub norweskiego 
producenta wciągarek leśnych lub przetwórców drewna opałowego do reprezentacji na rynku francuskim. 

BRFR20160318001 

Firma z siedzibą w Szkocji zajmująca się produkcją drewna poszukuje producenta podłóg dębowych, zarówno stałych i konstruowanych. Proces 
produkcji musi być zgodny ze standardem jakości przy użyciu Forest Stewardship Council (FSC) lub Program na rzecz Zrównoważonego Zarządzania 
Zasobami Leśnymi  (PEFC). Firma poszukuje umów produkcyjnych. 

BRUK20160217001 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1039960e-de54-4d66-8edc-886338ac6cbd?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/404a0955-2dcd-4f20-918c-93f93d0dc793?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/833ad3fa-e72f-42de-a5d6-03c12072ba67?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0734731-ae8f-4957-a726-14ce1637d69b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2bb7f0ec-f188-48c9-b7b6-179732ad0ca2?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58fcf7a0-787f-4f58-b584-63aadfebe9ea?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3cd408a6-0ef2-4426-aa92-daf90d638dd3?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/


newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, Nr 5/2016 

      oferty zagraniczne biznesowe 
 
 
Firma z Wielkiej Brytanii, która opracowała innowacyjny produkt do zastosowania zewnętrznego poszukuje partnerów europejskich w celu 
wyprodukowania lub dostawy konfekcjonowanej tkaniny, tasiemek z tkaniny, lin i sznurków przemysłowych. Firma oferuje umowę produkcyjną lub 
umowę o świadczenie usług. 

BRUK20160321002 

  
Francuska firma specjalizuje się w imporcie opakowań na żywność i dystrybucji plastikowych opakowań na jogurt dla francuskich rolników  
i mleczarni. Firma sprzedaje również plastikowe kubeczki do śmietany i sera. Firma poszukuje nowych dostawców w Europie, będących w stanie 
produkować od 30 -70000000 kubeczków rocznie z pokrywami aluminiowymi w ramach umowy produkcyjnej. 

BRFR20160302001 

  
Turecki dystrybutor działający w dziedzinie systemów kontroli biologii molekularnej z siedzibą w mieście Izmir, oferuje szeroką gamę produktów 
skoncentrowanych na biologii molekularnej i genetyce dla klientów. Firma poszukuje producentów systemów kontroli stosowanych w biologii 
molekularnej i genetyce i chciałaby być dystrybutorem tych produktów. 

BRTR20160209001 

Portugalska firma z Madery, które sprzedaje oryginalne produkty z Toskanii, takie jak salami (przygotowane na zimno) sery owcze, sosy, dżemy, 
miód, wino, oliwę z oliwek i kawę, poszukuje pośredników handlowych (dystrybutorów / agentów / przedstawicieli). Produkty są oryginalne i wysoko 
cenione. Firma jest zainteresowana nawiązaniem agencyjnych umów handlowych lub umów dystrybucyjnych. 

BOPT20160215001 

 
Grecka firma założona w 1996 roku jest aktywna w branży odlewniczej i produkuje formy metalowe do produkcji aluminium lub cynku, jak również 
posiada własną odlewnię. W celu rozszerzenia działalności na skalę międzynarodową, firma poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy  
w ramach umów produkcyjnych bądź świadczenia usług. 

BOGR20160126001 

Belgijska firma opracowała zaawansowaną technologicznie, opatentowaną folię okienną. Folia ta jest idealnym rozwiązaniem do regulacji cieplnej  
i ochrony przed słońcem dla budynków, domów i firm. Firma poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów. 

BOBE20160215002 

Włoska firma z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem w przetwarzaniu tłuszczu zwierzęcego poszukuje dystrybutorów w celu rozszerzenia 
swojej działalności za granicą. Produkty firmy znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak produkcja karm dla zwierząt, przemysł 
spożywczy, kogeneracja / biopaliwa i oleochemia (kosmetyki). Firma stara się nawiązać współpracę w formie umowy dystrybucyjnej  
z międzynarodowymi partnerami. 

BOIT20160114002 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45b11617-8750-4f79-a802-e4b026ba76ab?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da7e9b77-439f-4125-a8a8-ed54dd19aa00?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d5c88cb2-1440-45d3-92fa-f01e09cc011e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/959f8119-215f-498b-af79-4e40ea5fbdb8?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15d30899-3798-453d-91ac-53652158bbbb?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52769919-dc26-4a88-b760-55c502e619a4?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0317f552-a056-4724-bbd7-5874ce7a00b1?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 

Włoska firma chciałaby zainwestować w zautomatyzowaną linię produkcyjną dla nowego systemu paneli drewnianych. Potrzebny wstępny etap 
automatyzacyjny to mielenie paneli. Firma posiada patent na specjalne panele drewniane które mają tę właściwość że nie trzeba ich kleić i poszukuje 
partnerów z automatyzacyjną wiedzą ekspercką do przemysłowych procesów przeróbki drewna aby opracować i wyprodukować precyzyjną  
i wydajną maszynę. 

TRIT20160412001 

Szkocka firma specjalizująca się w projektowaniu opracowała innowacyjne, jednakże proste akcesorium – rodzaj chusty która może być noszona na 
różne sposoby przez całe życie posiadacza. Firma chciałaby współpracować na zasadzie współpracy technologicznej lub handlowej ze wsparciem 
technologicznym, z partnerami akademickimi lub przemysłowymi specjalizującymi się w projektowaniu materiałów. Współpraca miałaby polegać na 
zidentyfikowaniu innowacyjnych materiałów tekstylnych które byłyby odpowiednie dla wytworzenia tego konkretnego projektu. 

TRUK20160420001 

Brytyjska firma aktywna w branży projektowania innowacyjnego jedzenia oraz napojów poszukuje firmy która wyprodukowałaby ich jadalne kształty 
dekoracyjne. Firma opracowała wiele jadalnych przepisów/ wzorów które miałyby być przekształcone w jadalne, dekoracyjne kształty oparte na 
naturalnych recepturach. Firma chciałaby podpisać umowę o produkcji z firmami mającymi doświadczenie w produkcji chipsów, wafli do lodów, wafli 
oraz produktów dehydrolizowanych. 

TRUK20160413002 

Litewski producent kominów i komponentów metalowych poszukuje technologii do formowania metalu. Technologia może być obsługiwana 
manualnie, elektrycznie lub hydraulicznie. Firma poszukuje technologii już istniejącej na rynku. Formy współpracy: umowa handlowa ze wsparciem 
technologicznym. 

TRLT20160411005 
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Techniczny uniwersytet z Niemiec opracował bezprzewodowy, elektryczny śrubokręt który można nosić w ręku. Elastyczny trzonek pozwala 
śrubokrętowi dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Jeśli chodzi o ten zakres zadań, brakuje nowoczesnych narzędzi. Niemiecki uniwersytet oferuje 
potencjalnym partnerom przemysłowym zawarcie umowy licencyjnej. 

TODE20160408001 

Włoska grupa badawcza pracująca w sektorze konstrukcji budynków, z doświadczeniem w temacie efektywności energetycznej, opracowała 
innowacyjną metodologię do projektowania budynków efektywnych energetycznie oraz komfortu termicznego tychże. Metodologia ta może być 
używana nawet do projektowania komfortu termicznego w budynkach historycznych o skomplikowanej konstrukcji. Partnerzy poszukiwani to centra 
badawcze oraz firmy zainteresowane współpracą badawczą lub umową technologiczną. 

TOIT20160412001 

Francuski MSP, z siedzibą w północnej Francji, specjalizujące się w produkcji prefabrykatów betonowych do konstrukcji budynku oraz elementów. 
Poszukuje partnera posiadającego innowacyjną technologię (opatentowana technologia, urządzenia ...), który jest gotów dzielić tę technologię  
w nowym europejskim zakładzie produkcyjnym. Partnerstwo może być zawarte na udostępnieniu  licencji lub na zasadach joint-venture. Francuska 
firma oferuje swoją słynną know-how do prefabrykatów betonowych i prezentuje strategiczne położenie w Europie. 

TRFR20160310001 

Włoska firma chce zainwestować w zautomatyzowaną linię produkcyjna do nowego systemu paneli drzewnych. 
Wymagany jest  zautomatyzowany początkowy etap pracy do listew. Firma posiada patent na specjalne panele drzewne  z korzyścią nie używania 
żadnego kleju i poszukuje partnerów, ekspertów ze znajomością rozwiązań automatyzacji procesów przemysłowych oraz opracowywania drewna 
oraz wytwarzania ich bardzo precyzyjnie i skutecznie przez  maszyny. 

TRIT20160412001 

Austriacki MŚP,  projektuje najlepsze akcesoria z najwyższej jakości drewna poszukuje 
producenta do swojego portfolio. Oferta obejmuje szereg luksusowych elementów dla przedsiębiorstw i mających zastosowanie w rozrywce. 
Wszystkie kawałki są niewielkich rozmiarów. Partnerzy są poszukiwani, którzy mogą pomóc w konwersji projektów MSP na język CAD (Computer 
Aided Design) planach i masowej produkcji elementów. MSP chciałoby zawrzeć umowę produkcyjna na zasadzie podzlecenia. 

TRAT20160404001 

Grecka uczelnia jest zainteresowana współtworzeniem e-lasu, która połączy regiony Bałkanów. Ten produkt może być inteligentnym narzędziem dla 
wszystkich zainteresowanych podmiotów. Celem jest lepsze wykorzystanie surowca i zminimalizowanie ilość odpadów. Instytucja jest 
zainteresowana współpracą techniczną z instytucją publiczną (badawczą lub instytut naukowy, leśnictwo- organ zarządzający / agencja) lub non-
profit. 

TRGR20160309001 
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