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Giełda kooperacyjna na targach gier komputerowych GAMESCOM 2015, 5-7 sierpnia 2015 r., Kolonia, Niemcy 
 

 
 

więcej 

 
Misja na Targi Żywności Organicznej i Produktów Naturalnych SANA w Bolonii, 12 – 15 września 2015r., Bolonia, Włochy 
 

więcej 

Giełda kooperacyjna Food Matters Live, 18 listopada 2015 r., Londyn 
 

więcej 
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Warsztaty dotyczące dostępnych form wsparcia oraz zasad realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich  
2014-2020 

więcej 

Zaproszenie Ministerstwa Gospodarki do uzupełnienia ankiety nt. oczekiwanych form wsparcia dla ekspansji eksportowej więcej 

      informacje 
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Niemiecka firma działająca w obszarze mediów i kultury oferuje pakiety komunikacyjne dostosowane do potrzeb klienta na podstawie umowy 
usługowej. Przy zastosowaniu różnych mediów, w tym trailerów, stron www, filmów dokumentalnych, wystaw, firma chce stworzyć kompleksowe i 
zrozumiałe projekty dla laików. 

BODE20150601001 

Francuska firma specjalizuje się w  usługach projektowych w inżynierii mechanicznej. Firma oferuje projektowanie i produkcję oraz ulepszenie 
maszyn i narzędzi, dostarczanych pod klucz wraz z pełnym zarządzaniem projektem i wykonawstwem. Firma poszukuje klientów z sektora 
przetwórstwa żywności, opakowań oraz sprzętu medycznego. Docelowy klient powinien być zainteresowany ulepszeniem i optymalizacją swojego 
sprzętu na bazie umowy usługowej. 

BOFR20150206001 
 

Rumuńska firma produkująca wyroby mięsne działa na rynku od 1991 roku i aktualnie zainteresowana jest wejściem na nowe rynki i poszukuje 
pośredników (agentów, dystrybutorów i przedstawicieli). 
 

BORO20150217001  

Niemieckie przedsiębiorstwo działające jako konsultant dla firm z branży górniczej, budowy tuneli i inżynierii budownictwa oferuje produkt do 
zwalczania pleśni w pomieszczeniach, która najczęściej pojawia się we wnękach okiennych i narożnikach, w miejscach o dużych różnicach 
temperatur. Jest to pierwszy produkt, który łączy w sobie długoterminowy efekt dezynfekcji poprzez alkohol i długotrwały efekt poprzez wapń. Firma 
poszukuje partnerów do dystrybucji.  

BODE20150213001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych takich jak wódka, gin, tequila, rym czy whiskey oraz tradycyjnych 
alkoholi z południowo-wschodniej części Hiszpanii poszukuje dystrybutorów i agentów w Europie. 
 

BOES20150309002 

Turecka firma z sektora medycznego, będąca wyłącznym dystrybutorem na Turcję śrubowych systemów kości udowej poszukuje dystrybutorów do 
dalszej sprzedaży na rynkach UE. 
 

BOTR20150225003 

 
Chorwacka firma księgowa oferuje swoje usługi w formie podwykonawstwa i joint venture dla firm, które chcą rozpocząć działalność w Chorwacji 
oraz firm, które potrzebują usług księgowych. 
 

BOHR20131219001 
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Hiszpańska firma z Majorki poszukuje dystrybutora preparatu dla niemowląt ze składnikami bioaktywnymi. 
 

BOES20130903001 

Wiodący armeński producent chemikaliów (farby oparte na wodzie, lakiery, kity, kleje, proszki konstrukcyjne, kosmetyki samochodowe, 
rozpuszczalniki i chemię domową) poszukuje partnerów zainteresowanych zawiązaniem spółki joint venture. 
 

BOAM20131107023 

Hiszpańska winiarnia specjalizuje się w zbiorach, przetwarzaniu, butelkowaniu i sprzedaży win posiadających  certyfikat British Retail Consortium oraz 
Designation of Origin. Firma jest w stanie wyprodukować 8 mln butelek rocznie, a jej winnice są stale monitorowane w celu otrzymania winogron 
najwyższej jakości i optymalnej dojrzałości, co pozwala na otrzymanie win spełanijących wymagania rynku. Firma poszukuje dystrybutorów. 
 

BOES20150513004 

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji kompozytowych i epoksydowych izolacji kablowych poszukuje odbiorców - dostawców energii, firm z 
sektora kolejowego, firm elektrycznych oraz transportowych. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów. 

BOHU20150303001 

Włoska firma produkująca bieliznę pościelową na potrzeby producentów mebli poszukuje pośredników handlowych (dystrybutorów i agentów) w 
celu zwiększenia eksportu swoich produktów. 
 

BOIT20140331001 

Włoska firma z regionu Piemontu poszukuje partnerów zainteresowanych dystrybucją jej sieciowej aplikację do porównywania ofert emerytur 
kapitałowych. Firma pracuje nad portalami i aplikacjami sieciowymi. Firma pragnie odwrócić proces by pozwolić klientom porozumiewać się z innymi 
klientami (C2C) oraz kontaktować się z profesjonalistami. Firma poszukuje dystrybutorów. 

BOIT20150114001 
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Turecka firma specjalizująca się w usługach inżynieryjnych z zakresu budownictwa i infrastruktury oferuje możliwość zawiązania spółki joint venture 
. 

20121228032 BO 

Istniejąca od 1984 niemiecka szkoła barmanów w stylu amerykańskim jest najstarszą tego typu w Europie. Firma specjalizuje się w prowadzeniu 
certyfikowanych (dyplom i karta identyfikacyjna) kursów. Firma poszukuje agentów, hoteli, barów, szkół turystyki oraz klubów wakacyjnych 
zainteresowanych współpracą. 

BODE20150417001 

Egipska firma, czołowy producent i eksporter szerokiej gamy klasycznych i nowoczesnych mebli (do sypialni, salonu, garderoby) do domów i hoteli 
poszukuje dystrybutorów na terenie UE. 
 

BOEG20150201001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji mebli do domów, hoteli i restauracji oferuje swoje produkty dystrybutorom i 
agentom zainteresowanym wprowadzeniem ich na lokalne rynki. 

BOES20140520001 

 
 
 
Instytut badawczy na niemieckim uniwersytecie oferuje swoje know-how i technologię przetwarzania do produkcji prototypów wykonanych z 
biopolimerów i kompozytów z naturalnych włókien. Serwis i know-how do obróbki biologicznych części oferowane są za mniej ze względu na 
finansowanie ze środków publicznych. Potrzeba dalszego finansowania może być wsparta wiedzą ekspercką i szczególnym zdobytym już 
doświadczeniem. Instytut poszukuje partnerów do umowy o współpracy badawczej. 

 
TODE20150429001 

 

Węgierski wynalazca opracował poduszkę-opowiadacza, która jest niewielkim urządzeniem (jak pamięć USB czy odtwarzacz MP3), które może być 
umieszczone na łóżku dziecka, na huśtawce/wózku/krzesełku/dywanie/poduszce. Istnieje wiele wymiennych pamięci USB i odtwarzaczy MP3 
dostępnych do poduszki-opowiadacza: opowiadające bajki/wiersze, śpiewające piosenki dla dzieci lub uczące alfabetu/liczb/języków obcych. 
Wynalazca poszukuje partnera do umowy licencyjnej. 

TOHU20150303001 
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Angielski wynalazca oferuje prawa patentowe na zagłówek i tacę na akcesoria, które pasują na krzesła o różnych kształtach i rozmiarach. To sprawia, 
że opieka nad pacjentem lub klientem będzie bardziej efektywna i wygodna. Jest to proste i praktyczne rozwiązanie w sytuacjach, gdy głowa 
pacjenta/klienta musi być ustabilizowana ale nie ma specjalistycznego mebla w zasięgu ręki. 

TOUK20150428001 

Grupa badawcza z prestiżowego szpitala w Hiszpanii opracowała przenośny system pochyłomierza do kontroli pozycji pacjenta w szpitalnym łóżku 
lub krześle przez pomiar kąta nachylenia. Badania pokazują, że utrzymanie pacjenta w pozycji pół siedzącej z pochyleniem w zakresie 30-45 stopni 
zapobiega i redukuje możliwość zachorowania na respiratorowe zapalenie płuc. Poszukiwany jest partner do umowy licencyjnej. 

TOES20141030003 

 
Holenderska firma w ścisłej współpracy z politechniką  rozwinęła rozległą wiedzę na temat różnych rodzajów mechanizmów magazynowania energii, 
takich jak sprężyny. Zaowocowało to opracowaniem innowacyjnego mechanizmu podnoszącego się krzesła, który zachowuje siłę mięśni i pomaga 
osobom o ograniczonej sprawności mięśni stanąć ponownie o własnych siłach. Holenderska firma jest zainteresowana umową handlową z pomocą 
techniczną i umową licencyjną z producentami mebli dla osób starszych. 

12 NL 60AH 3PTL 

Czeska uniwersytecka grupa badawcza opracowała i zbadała przydatność inhibitorów kinazy kazeinowej (CK1) jako bazy dla leków nowej generacji w 
leczeniu chronicznej białaczki limfatycznej (CLL). Zalety nowej terapii w stosunku do konwencjonalnych terapii polegają na wpływaniu na 
sygnalizowanie szlaków pomiędzy komórkami białaczkowymi a ich mikro środowiskiem w unikatowy i nowatorski sposób. Poszukiwane są firmy 
farmaceutyczne zainteresowane licencjonowaniem patentu lub biznes jako partner w spółce. 

TOCZ20150326001 

Małe przedsiębiorstwo z Niemiec z branży sprzętu dentystycznego oferuje implanty na miarę z optymalnym anatomicznym pozycjonowaniem w wale 
dziąsłowym i optymalną pozycją protetyczną. Technologia jest wykorzystywana do tworzenia pojedynczych implantów. Produkty oferowane to nie 
podwójne ale pojedyncze implanty bez łącznika. Implanty nie implikują wycieków bakteryjnych, szczelin czy drżenia. Partnerzy są poszukiwani do 
zawarcia umowy handlowej ze wsparciem technologicznym 

TODE20150209001 
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Niemiecki hotel który jako pierwszy ma otrzymać Europejski Certyfikat Zrównoważonego Rozwoju w okręgu Berlin – Brandenburg, poszukuje 
technologii do uzdatniania ścieków z hotelu w sposób samowystarczalny. Poszukiwani są partnerzy do rozwijania bądź dostosowania istniejącej 
technologii. Przewidywana współpraca technologiczna lub zakup licencji. 

TRDE20150609001 

Firma z Wielkiej Brytanii produkuje wiele typów plastikowych koszy do recyklingu. Firma ta chciałaby opracować separator do cieczy aby zwiększyć 
funkcjonalność i wartość koszy. Firma poszukuje partnera przemysłowego w celu zaprojektowania, opracowania i wyprodukowania prototypu. 
Separator jest na razie na etapie wstępnej koncepcji. Oczekuje się od partnera stworzenia innowacyjnego rozwiązania. Brytyjska firma chciałaby 
podpisać umowę spółki. 

TRUK20150528002 

Bułgarski producent różnych typów win poszukuje innowacyjnego rozwiązania do pakowania wina w opakowania typu bag-in-box. Firma poszukuje 
taniej technologii aby utrzymać jakość i smak produktów a jednocześnie zwiększyć czas przydatności do spożycia oraz zminimalizować ilość odpadów 
produktów oraz opakowań. Materiał używany w tych produktach powinien być zrobiony z folii termokurczliwej o wysokiej ochronie odpowiedniej do 
zimnych napojów. Rozwiązanie powinno być dostępne do demonstracji. Firma chciałaby podpisać umowę handlową ze wsparciem technologicznym. 

TRBG20150227001 

W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt! 
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