
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 

Giełda kooperacyjna dla branży motoryzacyjnej Automechanika 2016, 15 – 16.09.2016r., Frankfurt nad Menem (Niemcy) 
 

 
więcej 

 
Giełda kooperacyjna dla branży budowlanej i pokrewnych na targach FOR ARCH w Pradze, 22.09.2016r., Praga (Czechy) 
 

więcej 

Giełda kooperacyjna dla branży spożywczej Marketplace Austria Food 2016, 12.10.2016 r., Wiedeń (Austria) 
 

więcej 
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Spotkania B2B z firmami z miasta Ningbo (Chiny), 14 lipca 2016 r., Warszawa 
 

więcej 

Współpraca z Polsko – Kazachstańską Izbą Handlowo – Przemysłową 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/art1016,gielda-kooperacyjna-dla-branzy-motoryzacyjnej-automechanika-2016-15-16-09-2016r-frankfurt-niemcy.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1014,gielda-kooperacyjna-dla-branzy-budowlanej-i-pokrewnych-na-targach-for-arch-w-pradze.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1015,gielda-kooperacyjna-dla-branzy-spozywczej-marketplace-austria-food-2016-12-pazdziernika-2016-r-wieden-austria.html
http://www.een.org.pl/index.php/azja/articles/spotkania-b2b-z-firmami-z-miasta-ningbo-chiny-14-lipca-2016-r-warszawa.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1017,wspolpraca-z-polsko-kazachstanska-izba-handlowo-przemyslowa.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. 

Hiszpańska firma zaangażowania w utrzymanie rozwiązań industrialnych oraz wytwarzanie rurociągów, oraz ich zarządzanie nimi oraz instalację, 
współpracowała z międzynarodowymi firmami oraz z firmami lokalnymi. Firma uczestniczy w szeregu projektów w Europie jak również w Szwajcarii. 
Z tego powodu firma poszukuje partnerów, którzy byliby w stanie podjąć się instalacji oraz zarządzania ich produktami. Poszukiwana forma 
współpracy na zasadzie outsourcingu lub umowy serwisowej.  

BRES20160513001 

Dostawca z Wielkiej Brytanii i producent mebli do sypialni oraz akcesoriów jest jednym z wiodących producentów wykonywanych na miarę ram do 
łóżek. Specjalizuje się w tworzeniu drewnianych łóżeczek dziecięcych , obecnie firma sprzedaje produkty takie jak łóżka na wzniesieniu, oraz łóżka 
piętrowe.  Firma poszukuje możliwości zwiększenia swoich obrotów handlowych. Poszukuje doświadczonych producentów mebli z drewna w 
Europie na podstawie długoterminowych umów produkcyjnych.  

BRUK20160513001 

Duńska firma oferuje dystrybucję w celu rozszerzenia portfolio. Firma jest magazynem online i oferuje swoje produkty do użytku domowego w 
granicach cenowych od 15 do 25 euro za metr 2. Firma poszukuje partnerów w postaci dystrybutorów, sprzedawców, hurtowni, w branży podłóg 
oraz dekoracji domów.  

BRNL20160520001 

Rosyjska firma z Nowogrodu specjalizująca się w hodowli owiec poszukuje partnerów w Finlandii oraz na Litwie w celu nawiązania długofalowej 
współpracy oraz podpisania umowy o usługach na dostarczenie owiec hodowlanych. 

BRRU20160505001 

Rumuńska firma pracująca w branży ciepłowniczej poszukuje dostawców z sektora budowlanego aby podpisać z nimi umowę o dystrybucji sprzętu 
do centralnego ogrzewania. 

BRRO20160408001 

Bułgarska firma, producent mebli do domów, biur, restauracji, kawiarni, barów, sklepów, hoteli, etc. poszukuje dostawców materiałów do ich 
produktów. Firma poszukuje producentów lub dostawców materiałów do produkcji mebli aby zawrzeć z nimi umowę o produkcji. 

BRBG20160407001 

Włoska firma projektująca i produkująca systemy grzewcze, termoregulacyjne, wentylacyjne oraz pompy ciepła z użyciem wysokiej jakości 
materiałów oraz najnowszych technologii poszukuje dystrybutorów w Europie. 

BOIT20150904005 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94d1cc72-429c-452b-a06f-e71a065f6bc6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee0683ce-381a-48b5-8765-8988faa1b388?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b3b052f6-dfcb-451e-97f2-16fb9050c2ae?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f241bab-4b0c-493d-b8a8-721b4bd35b31?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05aaf273-8439-4c07-a7e0-adbee0a62976?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b1fe8443-f948-48db-bffd-48bbee9271ae?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8cc8f5a9-87aa-4f95-be21-01a8977df51b?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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Szwedzka firma opracowała technologię która polepsza nadzór nad krytycznie chorymi pacjentami i obniża koszty leczenia. Poprzez umieszczenie 
sondy do pobierania próbek na powierzchni organu – kluczowe biomarkery mogą być analizowane poprzez sprzęt analizujący i dzięki temu 
dostarczają lepszy nadzór pooperacyjny. W celu rozpromowania i sprzedaży systemu na rynkach europejskich firma poszukuje agencji handlowej 
oraz umów dystrybucyjnych ze strategicznymi partnerami europejskimi mającymi dostęp do sektora opieki zdrowotnej. 

BOSE20160511001 

 Niemiecka firma sprzedająca swoje pitne suplementy odżywcze na całym świecie chciałaby zintensyfikować swoją obecność na rynkach Japonii, 
Argentyny, Brazylii, Hiszpanii i Francji. Produkty zawierają wysokiej jakości pitny kolagen i inną pitną żywność funkcjonalną taką jak: witaminy oraz 
Omega 3 plus formuły. Produkty są oferowane pod nazwą firmy oraz poprzez podwykonawstwo jako marki własne. Potencjalni partnerzy to 
hurtownie lub dystrybutorzy. Współpraca na zasadzie umowy o dystrybucji lub umowy o podwykonawstwie. 

BODE20160407001 

Belgijska firma z sektora spożywczego sprzedaję 100% organiczną owsiankę, naturalnie słodzoną i składającą się z owoców, idealną na zdrowe 
śniadanie. Firma poszukuje dystrybutorów oraz sprzedawców z sektora żywności organicznej oraz sportowego w celu dystrybucji swojego produktu 
poza Belgią.  

BOBE20160414001 

Włoska firma produkuje suknie, sukienki i garnitury na najważniejsze wydarzenia w życiu ludzi, takie jak: wesela, chrzciny, urodziny, pierwsza 
komunia święta. Firma poszukuje komercyjnych i agencyjnych umów partnerskich w celu promocji całego katalogu za granicą 

BOIT20160503001 

Innowacyjna firma brytyjska z sektora opieki zdrowotnej produkuje i sprzedaje produkty do zwalczania bólu od 20 lat. Obecnie firma poszukuje 
dystrybutorów urządzenia terapeutycznego klasy IIa do zwalczania bólu impulsami pola elektro-magnetycznego. 

BOUK20160407001 

Turecka firma specjalizująca się w produkcji toreb ze skóry i tkanin oraz akcesoriów poszukuje partnerów do dystrybucji. Każdy etap produkcji od 
projektu do serwisu jest zgodny z normą ISO 9001:2008 i certyfikatem jakości SEDEX w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Potencjalni 
partnerzy winni być zaangażowani w sprzedaż toreb skórzanych i akcesoriów w swoich regionach.  

BOTR20160209001 

Francuskie MŚP z Normandii specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości cydru klasy premium (bezglutenowy, naturalny w 100%), który jest 
nowoczesnym i modnym produktem. Firma chce pozyskać nowe rynki zagraniczne i jest zainteresowana współpracą w oparciu o umowy usług 
dystrybucji. 

BOFR20160331002 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c11b219a-565c-4563-8d07-08cd82a2dae4?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e6d6846b-b779-494d-98c0-0b5a994aec7a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/95b97578-312c-48e7-b0d6-65edb1743bdb?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/037b0d66-5674-4c4a-8941-92c4dc936281?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b3547419-c35c-48a4-9243-235ee3b91187?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12976563-a9f4-4414-b04e-24ef46a8ef77?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/13c5d063-8969-4b82-b960-2b8351040502?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 7/2016 

      oferty zagraniczne biznesowe 
 
Francuska firma modowa, która projektuje i sprzedaje odzież damską online szuka partnera, który zajmuje się nadrukiem na materiałach: bawełna, 
jedwab, wiskoza i poliester. Firma oferuję umowę podwykonawstwa lub produkcji. 

BRFR20160413001 

  
Portugalska firma, z ponad 5-letnim doświadczeniem w zakresie analizy technicznej, realizująca projekty z obszaru efektywności energetycznej  
i rozwiązań oszczędzania wody, poszukuje nowych innowacyjnych produktów (rozwiązań solarnych, wentylatorów i innych innowacyjnych itp.),  
w celu poszerzenia portfela ofertowego. Firma poszukuje prywatnych przedsiębiorców w celu ustalenia umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych. 

BRPT20160223001 

 Niemiecka firma z rozbudowaną siecią kontaktów oraz know-how w żegludze morskiej zamierza nawiązać współpracę z producentami lub 
dostawcami elementów przemysłu morskiego, usług lub oprogramowania ICT - na zasadzie komercyjnych umów agencyjnych - w celu sprzedaży  
i promocji niemieckiego rynku morskiego. 

BRDE20160412001 

Włoski dostawca samochodów oraz części zamiennych poszukuje producentów podzespołów samochodowych. Firma poszukuje producentów 
komponentów, takich jak: zestawy łańcuchu rozrządu, koła pasowe wału korbowego, napinacze pasów bezpieczeństwa, przewód paliwowy, układ 
recyrkulacji spalin (EGR) zawory i zestawy łożysk kół. Produkty te są używane jako komponenty do silników dla większości europejskich i azjatyckich 
marek samochodów. Firma oferuje współpracę w formie umowy dystrybucyjnej. 

BRIT20160405001 

Brytyjski dystrybutor wyrobów podłogowych poszukuje dostawców podłóg twardych, miękkich oraz akcesoriów podłogowych, w celu powiększenia 
swojej oferty, a także jako alternatywy dla obecnego portfela swoich produktów. Firma oferuje współpracę w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucji. 

BRUK20160425001 

Hiszpańska firma, zaangażowana w obszarze przemysłowych rozwiązań serwisowych i produkcji rur wraz z ich instalacją i zarządzaniem, posiada coraz 
większą liczbę projektów w krajach europejskich. Poszukuje partnerów w krajach, które mogą świadczyć usługi montażu i serwisu dla swoich 
produktów. Oferowana forma współpracy dotyczy usług lub umowy outsourcingu. 

BRES20160513001 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e3bee016-1e8b-4b2b-9b05-f111215995b6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b751e68-75e1-4c07-9a52-b61547acf4d2?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/25f34197-0702-4f31-8d5e-d51fe3884884?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f8af2438-5622-4644-a8a5-dc162fe028fa?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27f71548-25c1-4aac-b1aa-dca519839df9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94d1cc72-429c-452b-a06f-e71a065f6bc6?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/


      oferty zagraniczne technologiczne 
Belgijska wielonarodowa firma, aktywna w dobrach konsumpcyjnych szuka produktów, technologii lub składników zmniejszających  
lub zapobiegających wszelkiego rodzaju bólowi lub dyskomfortowi jamy ustnej . Partnerzy środowisk akademickich i przemysłowych są poszukiwani 
przez umowy licencyjne lub umowy techniczne.  

TRBE20160526005 

Włoska firma produkująca biżuterię poszukuje technologii polerowania  elementów biżuterii na końcu procesu produkcji, w celu zastąpienia lub 
złagodzenia obecnej procedury ręcznego polerowania. Firma szuka technologii, która pozwala na zautomatyzowanie procesu czyszczenia/ 
polerowania. Poszukiwane porozumienie o współpracy technicznej lub umowa produkcyjna. 

TRIT20160527001 

Belgijska korporacja międzynarodowa działająca w sektorze dóbr konsumpcyjnych poszukuje produktów, technologii lub składników które odwracają 
postęp choroby cofających się dziąseł i/lub leczą i odbudowują tkankę dziąseł i które nie wymagają recepty. Uniwersytety i partnerzy przemysłowi są 
poszukiwani do podpisania umowy licencyjnej lub umowy technologicznej. 

TRBE20160526001 

Słowacki producent który używał prostej metody papierowej do oznaczania arkuszy forniru na palecie poszukuje alternatywnych rozwiązań aby 
sfinalizować umowę handlową ze wsparciem technologicznym. Rozwiązanie nie może być oparte o znakowanie bezpośrednie na arkuszach forniru. 

TRSK20160602001 

Międzynarodowa korporacja jako partner węgierskiej firmy zajmującej się transferem technologii poszukuje efektywnej technologii eliminującej 
przykre zapachy w lodówce. Powinna ona utrzymywać powietrze w lodówce świeże bez niechcianych zapachów, i powinna pozwolić na unikanie 
przenikania jedzenia innymi zapachami. Firma poszukuje partnera który ma całkowicie opracowaną technologię w tym temacie aby podpisać umowę 
technologiczną lub partnerów którzy posiadają pracujący prototyp aby podpisać z nimi umowę o wspólnym rozwijaniu tej technologii poprzez 
współpracę technologiczną. 

TRHU20160421002 

Naukowcy z niemieckiego uniwersytetu ostatnio odkryli że receptor NMDA jest również obecny na komórkach trzustki i ma wpływ na produkcję 
insuliny. Dlatego też antagoniści tego receptora tacy jak: dekstrometorfan mogą być używane jako nowoczesne leki przeciwcukrzycowe. Uniwersytet 
oferuje umowę licencyjną i jest otwarty na dalszą współpracę badawczą z innowacyjnymi firmami/ instytutami aktywnymi w branży badania leków  
i produkcji. 

TODE20160609001 

Grecki zespół badawczy specjalizujący się w projektowaniu okrętów bezzałogowych oferuje bezzałogowy, pływający lub podwodny okręt do różnych 
zadań na morzu. Jest to oferta do  komercjalizacji lub do dalszego rozwoju. Poszukiwani są : europejskie technologie oraz partnerzy biznesowi do 
podpisania umowy spółki, finansowej lub technologicznej współpracy. 

TOGR20160513004 

Mała grecka firma pracująca w branży geolokacji i telematyki współpracuje z brytyjskim partnerem aby zaoferować system który umożliwia 
przesyłanie informacji w czasie rzeczywistym n/t systemu transportu podziemnego. Daje to korzyści zarówno dla pasażerów jak i dla administratorów 
transportu. Grecka firma poszukuje firm do zawarcia umowy licencyjnej lub technologicznej w celu dalszego rozwijania technologii. 

TOGR20160513003 
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