
      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 

Spotkania podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO®, 19-20.10.2016, 
Warszawa, Polska 

więcej 
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Polsko-włoskie seminarium nt. promieniowania synchrotronowego, 21 września 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/art1018,spotkania-podczas-miedzynarodowych-targow-energii-odnawialnej-i-efektywnosci-energetycznej-renexpo-poland.html
http://www.een.org.pl/index.php/Szkolenia/articles/polsko-wloskie-seminarium-nt-promieniowania-synchrotronowego-21-wrzesnia-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. 

Czeska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych pieluch dla dzieci z materiału poszukuje producenta materiałów 
tekstylnych z Unii Europejskiej. Firma chciałaby znaleźć partnera biznesowego który byłby w stanie produkować specjalny materiał używany do 
pokryć zewnętrznych pieluchy. Wizja firmy to stanie się największym europejskim producentem nowoczesnych pieluch dla dzieci z materiału  
i przyczynienie się w znacznym stopniu do rozwoju rynku pieluch z materiału. Preferowany typ współpracy to umowa o produkcji. 

BRCZ20160607001 

Grecka firma działająca w branży publikacji turystycznych poszukuje partnerów biznesowych w Europie którzy mogliby dostarczyć publikacje 
dotyczące starożytnej Grecji, jej historii i kultury. Preferowany typ współpracy to umowa o agencji handlowej lub dystrybucji. 

BRGR20160706001 

Francuska firma handlowa poszukuje producentów lub hurtowników handlujących hybrydą F1 nasion pomidorów aby sprzedać je dalej do Algierii. 
Preferowana forma współpracy to umowa o dystrybucji. 

BRFR20160621001 

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji pakowanych ziaren słonecznika poszukuje dystrybutorów w krajach Unii Europejskiej aby 
podpisać umowę o dystrybucji oraz rozpocząć współpracę biznesową. 

BORU20160706001 

Południowokoreańska firma specjalizuje się w produkcji naturalnych kosmetyków od 2010 roku. Firma wytwarza swoje produkty w 100% naturalnie, 
bez użycia chemicznych składników. Firma poszukuje agentów lub dystrybutorów z doświadczeniem w branży kosmetyków naturalnych. 

BOKR20160627003 

Nowa, niemiecka firma opracowała aplikację mobilną która pomaga turystom odkrywać miasta w nowy, spontaniczny sposób. Aplikacja sygnalizuje 
użytkownikowi gdzie znajduje się punkt turystyczny warty zainteresowania i opisuje to miejsce. Firma realizuje model biznesowy w ten sposób że 
miasta generują przychody i odzyskują kontrolę nad dostępnymi informacjami. Firma poszukuje Biur Informacji Turystycznej miast które posiadają 
materialne wytwory dziedzictwa kulturowego. Firma chciałaby podpisać umowę o usługach. 

BODE20160512001 

Czeska firma specjalizująca się w projektowaniu wnętrz poszukuje partnera biznesowego / dostawcy wysokiej jakości mebli tapicerowanych takich 
jak fotele, kanapy, sofy itp. Preferowany jest prosty, ponadczasowy design. Firma może również zaprojektować meble do wykonania. Przewidziane 
rodzaje współpracy: umowa outsourcingu lub produkcji. 

BRCZ20160525001 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/def90aa0-5a44-47f7-9021-1e1353adbac5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1f454a78-eea1-4d83-9013-330b17c36a5c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a911556f-1921-42ef-ab09-53f9c7ff35c9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bbfba27-1a84-494b-b014-116fcc9e9a61?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b07eb991-12a4-4d5a-ba6a-1204af0fbe28?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/896397e0-9955-4c42-a2f0-1536729e864c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d49c517-ef6e-4f8a-8396-9c9f51324d85?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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Australijska firma, która świadczy usługi klientom zainteresowanym samodzielnym projektowaniem sprzętu sportowego, otwiera biuro w UK  
i poszukuje producentów do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem strony www. Firma jest szczególnie zainteresowana współpracą  
z podmiotami mogącymi wykonać nadruk techniką sublimacyjną na matach do jogi (na początku współpracy). Oferta firmy zawiera też m.in.: 
wykonywane na zamówienie deski do surfingu, deskorolki, maty do jogi, deski do snowboardu oraz akcesoria golfowe. 

BRUK20160718001 

Tunezyjska firma specjalizującą się w produkcji wyrobów cukierniczych (twarde cukierki i lizaki, gumy do żucia, cukrowe lub bezcukrowe pastylki, 
chałwa z dodatkiem cukru) posiada duże doświadczenie w międzynarodowej dystrybucji (obecną w ponad 20 krajach). Obecnie poszukuje partnerów 
we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Polsce, Serbii i Rumunii w oparciu o umowy  usług dystrybucyjnych. 

BOTN20160112001 

Firma z Litwy posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji wyrobów wełnianych (koce, poduszki, materace, pantofle, pasy lecznicze, 
ubrania dla kobiet i dzieci), poszukuje pośredników handlowych (agentów i dystrybutorów) w ramach komercyjnej umowy agencyjnej oraz umowy 
usług dystrybucji. Firma oferuje również wytwarzanie takich produktów pod markami innych firm (tekstylia domowe i producenci ubrań) w ramach 
porozumienia produkcyjnego. 

 BOLT20160520001 

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 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/679e358d-7467-4ce5-8b18-cbf36b1724aa?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/74be0cd1-fcee-4e83-83e7-0c62d21dfb7d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/896741d9-9c24-41a5-a6be-d184d8540a30?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
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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      oferty zagraniczne biznesowe 
 
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 

  
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 

Rumuński firma, specjalizująca się w imporcie, sprzedaży i promocji różnych rodzajów środków owadobójczych i produktów deratyzacji szuka innych 
podobnych produktów w ramach umowy dystrybucyjnej, w celu uzupełnienia jej asortymentu. 

BRRO20160510001 

Holenderska firma poszukuje producenta, który może produkować kompletne mundurki do gry w piłkę nożną (koszulki, spodenki i skarpety). 
Potencjalni partnerzy mają powinni mieć doświadczenie w pracy z tekstyliami i odzieżą sportową. Powinni być elastyczni,  krótki czas dostawy jest 
koniecznością. Firma oferuje umowę produkcyjną. 

BRNL20160617001 

 
Belgijska firma detaliczna specjalizuje się w elektronicznych urządzeniach palenia papierosów i domowych urządzeniach elektrycznych, takich jak 
kaloryfery, piekarniki, lodówki, kuchenki mikrofalowe, pralki. Firma chciałaby reprezentować przedsiębiorstwa zagraniczne świadczące te produkty 
na rynku lokalnym w ramach umów agencyjnych lub dystrybucyjnych. 

BRBE20160219001 

Fińska firma działająca w branży tekstyliów domowych poszukuje różnego rodzaju podstaw lamp i opraw oświetleniowych sufitowych poprzez 
umowy o podwykonawstwo. Zastosowanym materiałem mogą być na przykład tworzywa sztuczne, szkła, ceramika, drewno itp. Podstawy będą 
wykorzystywane do projektowania i produkcji lamp biurkowych oraz lamp podłogowych. Potencjalni partnerzy to na przykład producenci lamp lub 
ich części, którzy są w stanie dostarczyć części jako podwykonawcy do produkcji. 

BRFI20160516001 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/13c5d063-8969-4b82-b960-2b8351040502?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3b96e83a-92a5-4cbf-9519-c929c7004e76?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d0528ec4-dee4-4139-8090-d980d268ad81?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f900f4c-ef51-47e2-bd73-decd606f6b01?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 
Mała czeska firma opracowała i opatentowała urządzenie mobilne, które może być wykorzystane jako mobilny podgrzewacz butelek zasilany przez 
akumulator. Może być stosowany na całym świecie przez podróżujących rodziców. Obsługa urządzenia jest łatwa a ustawienie temperatury cieczy 
jest precyzyjnie. Firma poszukuje partnera strategicznego inwestora (lub nabywcy licencji patentowej), aby rozpocząć masową produkcję butelek  
i rozwinąć działalność. 

TOCZ20160413001 

Międzynarodowa firma partnerska węgierskiej spółki poszukuje technologii lub metod usuwania lub zapobiegania gromadzenia się kamienia 
wewnątrz zbiorników w elektrycznych podgrzewaczach wody. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są technologie usuwania kamienia 
poprzez dołączenie do rur grzewczych. Firma poszukuje partnerów, którzy posiadają w pełni rozwinięte technologie w danej dziedzinie lub partnerów 
z opracowanym prototypem. 

TRHU20160615001 

Turecka firma opracowała technologię pomp na zasilanych energię wodną wykorzystywanych do nawadniania. Produkt ten jest rekomendowany dla 
firm pracujących w sektorze rolniczym. Firma poszukuje firm do podpisania umowy handlowej ze wsparciem technologicznym. Umowy spółki też 
będą brane pod uwagę. 

TOTR20160506001 

Dwie hiszpańskie grupy badawcze opatentowały system który używa radarów na pokładzie jednego lub dwóch dronów, który emituje i odbiera 
sygnały radarowe oraz elementy i strategie pozwalające na przetwarzanie informacji i obrazów zakopanych obiektów takich jak materiały 
wybuchowe, miny i pozostałości archeologiczne. Systemu tego można również używać do charakteryzowania struktury gleby. Firmy z sektorów: 
rolnictwa, górnictwa, budowlanego są poszukiwane do współpracy. Umowa licencyjna. 

TOES20160627001 

Uniwersytet z Łotwy opracował technologię koloryzacji wosku pszczelego oraz producentów produktów na bazie wosku, np.. świec z wosku 
pszczelego. Uniwersytet oferuje współpracę technologiczną na bazie umowy dla przemysłu,firm i organizacji działającej w branży pszczelarskiej. 

TOLV20160614002 

Francuska firma specjalizująca się od 1996 w produkcji czipsów dębowych dla przemysłu winiarskiego poszukuje nowych technologii do 
wydobywania związków biochemicznych z produktów ubocznych, a konkretnie dębowych soków ellagitanicznych. Współpraca Technologiczna. 

TRFR20160630001 

Północnoniemieckie biuro architektoniczne specjalizujące się w ekologicznych, drewnianych konstrukcjach poszukuje partnerów którzy mogliby 
dostawać oczyszczone i wysuszone wodorosty jako materiał izolacyjny. Partnerzy poszukiwani mogą być to firmy pracujące w budownictwie 
ekologicznym lub branży izolacyjnej. Preferowane formy współpracy to umowy handlowe ze wsparciem technologicznym. 

TRDE20160630001 

Włoskie konsorcjum składające się z producentów papryczek chilli, poszukuje technologii pozwalającej przedłużyć życie na półce świeżych papryczek 
chilli aby ułatwić promowanie produktu i umożliwić sprzedawanie go na zagraniczne rynki. Konsorcjum chciałoby współpracować na zasadzie umowy 
licencyjnej, umowy handlowej ze wsparciem technologicznym lub umowy spółki. 

TRIT20160704001 
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