
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 

Spotkania podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO®, 19-20 października 
2016, Warszawa, Polska 
 

 
więcej 

 
Giełda kooperacyjna na targach MEDICA, 15-17 listopada 2016 r., Dusseldorf, Niemcy 
 

więcej 

Międzynarodowa giełda kooperacyjna Food Matters Live, 22 listopada 2016 r., Londyn, Wielka Brytania 
 

więcej 
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Masz pomysł na rozwój swojej firmy? Sprawdź, co możesz zrobić. 
 

więcej 

Rynek białoruski - informacja gospodarcza 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/art1018,spotkania-podczas-miedzynarodowych-targow-energii-odnawialnej-i-efektywnosci-energetycznej-renexpo-poland.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1021,gielda-kooperacyjna-na-targach-medica-15-17-listopada-2016-r-dusseldorf-niemcy.html
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/miedzynarodowa-gielda-kooperacyjna-food-matters-live-22-listopada-2016-r-londyn-wielka-brytania.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1020,masz-pomysl-na-rozwoj-swojej-firmy-sprawdz-co-mozesz-zrobic-.html
http://www.een.org.pl/index.php/rynki-zagraniczne/articles/rynek-bialoruski-informacja-gospodarcza.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. 

Łotewska firma z dużym doświadczeniem w rozwoju i projektowaniu sprzętu audio Hi-Fi, zarówno do użytku domowego jak i profesjonalnego, 
poszukuje dystrybutorów. 

BOLV20160704001 

Hiszpańska firma z ponad 7 letnim doświadczeniem w zakresie systemów uzdatniania wody poszukuje dystrybutorów zagranicznych na terenie 
Europy. Rozwiązania oferowane przez przedsiębiorstwo pozwalają na dostarczanie wody pitnej dla małych populacji (od 300 do 10000 osób). 
Obecnie firma działa z sukcesami na terenie Rumunii. Firma zapewnia również pomoc techniczną i logistyczną potencjalnym dystrybutorom. 

BOES20160308001 

Ugruntowany kanadyjski producent szerokiej gamy asfaltowych gontów dachowych, cedrowych gontów i sidingów (okładzin lub desek) poszukuje 
dystrybutorów w Europie.  

BOCA20160615001 

Rosyjska firma z regionu Penza specjalizująca się w produkcji artykułów gospodarstwa domowego, poszukuje zagranicznych przedstawicieli 
handlowych. 

BORU20160401003 

Szwedzka firma MŚP opracowała - aplikowaną do nosa - szczepionkę przeciwko grypie, która wejdzie w etap klinicznego testowania jesienią 2016 
roku. Firma poszukuje partnerów z UE, USA lub Japonii, w celu dalszego rozwoju i komercjalizacji szczepionki. 

BOSE20160707001 

Turecka firma tekstylna, założona w 1995, produkuje koszule i bluzki. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie. 
BOTR20151015001 

Brytyjska firma opracowuje preparaty do żywienia noworodków, niemowlaków i ich matek. Firma produkuje je w Europie północnej i sprzedaje na 
kilku rynkach na całym świecie. Firma poszukuje dystrybutorów. 

BOUK20160617001 

Rumuński producent specjalizujący się w produktach organicznych, poszukuje dystrybutorów dla swoich naturalnych herbat na różne dolegliwości, 
nalewek,   maści, itp. Firma oferuje szeroką gamę naturalnych, ziołowych produktów, w najprostszej do przygotowania formie. Od dystrybutorów 
oczekuje się gotowości do podjęcia działań sprzedażowych i promocyjnych za granicą w zakresie naturalnych rumuńskich produktów.  

BORO20160531001 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c764e308-6e0d-495a-a516-63611e262114?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/629df3f8-830c-4539-bb13-87077d2ccf8d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49ff2768-6c4b-454d-9959-2f2147ba947b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3b03ebb9-8a04-4ee1-9855-7ff2f96cc650?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a8acea8-a23e-458d-be73-9a876e5f0366?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7d5804c-7834-4f5c-bcae-069ec23aff8c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e0f62cc-5589-4f1a-9753-0acfe55e8534?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb36c823-a9d9-4f7b-b6ca-a2ce65758941?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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Brytyjska marka z siedzibą w Londynie zajmująca się projektowaniem mebli i produktów poszukuje dostawców obić, tapicerek do produkcji 
wyściełanych krzeseł do sal konferencyjnych, foteli i sof. Współpraca ma się opierać na umowach produkcyjnych z zastrzeżeniem co do wytwarzania 
produktów zgodnie z wymaganiami projektowymi firmy. 

BRUK20160725001 

Założona w Transylwanii rumuńska firma z 20-letnim doświadczeniem jest aktywnie zaangażowana w import i handel środkami deratyzującymi, 
środkami owadobójczymi i odstraszającymi oraz nawozami. Firma posiada szeroką gamę produktów, ale jednocześnie otwarta jest na wprowadzanie 
nowych produktów na rynek wewnętrzny. W związku z tym firma zainteresowana jest znalezieniem producentów zagranicznych zainteresowanych 
wejściem na rynek rumuński. 

BRRO20160719001 

Rumuńska firma z Transylwanii, z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży detalicznej nowych wyrobów prowadzonej  
w wyspecjalizowanych sklepach na rynku północno-zachodniej Rumunii, poszukuje zagranicznych producentów zapachów, esencji i odświeżaczy 
powietrza, aby rozpowszechniać je na rynku wewnętrznym. 

 BRRO20160704001 

Turecka firma specjalizująca się w produkcji lin okrętowych, lin do wind, lin do dźwigów, lin do wyciągów krzesełkowych poszukuje dystrybutorów  
w Europie. 

BOTR20160801002 

Firma z Kanady poszukuje partnerów w wielu krajach do podpisania umowy o dystrybucji lub umowy agencji handlowej dla naturalnych produktów 
kosmetycznych w celu zdobycia rynków w Danii, Szwecji, USA, Meksyku i Wlk. Brytanii. 

BOCA20160616001 

Brytyjska firma będąca ekspertem w importowaniu i eksportowaniu alkoholi, opracowała własną linię piwa i chcą ją wprowadzić na rynek. Aby 
wypromować nową linię alkoholi potrzebują nawiązać współpracę z producentem prezentów firmowych. 

BRUK20160824001 

Szwedzka firma opracowała wegańskie, bez nabiałowe produkty (sery, jogurty, etc.) które chcą wprowadzić na europejski rynek. Poszukują 
kontraktowych producentów dla produkcji pod markami własnymi, najlepiej w Niemczech lub krajach ościennych. Firmy poszukiwane miałyby być 
awangardą kuchni wegańskiej, posiadać certyfikaty , mieć możliwość produkcji żywności organicznej oraz być otwartymi na przetwarzanie orzechów.  

BRSE20160622001 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/742facee-b4b4-40d2-94de-fa41c262e11e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a57da2fa-86b9-43e9-8d3a-eb57f8d9c81e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/806e4f0a-1943-458a-b60c-b4157f86cee3?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53b8208a-88bb-415b-bce7-02f8ee564875?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d2a45c5-8e13-4c2f-955f-0ba7a87acb22?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/693497da-0780-4ca8-815a-2b40a447e755?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a451a2ce-7d75-4624-8b64-2e2b6046f40b?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 
 
Rosyjska firma z Kurska która jest producentem odzieży dla dzieci i niemowląt, poszukuje partnerów w Europie – firm produkujących hipoalergiczne 
materiały. Preferowany typ współpracy: umowa o produkcji. 

BRRU20160816002 

  
Duża firma zajmująca się produkcją ryb z południowo-zachodniej Francji, międzynarodowy lider w produkcji pstrąga, poszukuje dystrybutorów  
w Europie ( sklepy, sieci dystrybucyjne, sklepy z żywnością organiczną). Preferowana umowa o dystrybucji. 

BOFR20160615004 

Firma rosyjska działająca w dziedzinie handlu hurtowego i detalicznego częściami samochodowymi i akcesoriami poszukuje zagranicznych 
producentów opon, kół samochodowych, akumulatorów i rowerów w celu zawarcia umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych. 

BRRU20160816003 

Rosyjska firma z Kurska, producent odzieży i ubrań dziecięcych dla niemowląt, poszukuje partnerów - producentów antyalergicznych tkanin  
w Europie w celu zawarcia porozumienia produkcyjnego. 

BRRU20160811001 

 
Firma z Jordanii specjalizująca się w produkcji sprężarek śrubowych poszukuje w Europie dostawcy komponentów dla swoich kompresorów poprzez 
porozumienie produkcyjne. 

BRJO20160619001 

Mała rodzinna firma z Łotwy, która zajmuje się produkcją ubrań i akcesoriów poszukuje dostawców tkanin. Produkty firmy są ręcznie robione  
z najlepszych jakościowo materiałów. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem firma poszukuje wiarygodnych dostawców. Dostawca powinien być 
producentem/sprzedawcą jedwabiu lub firmą specjalizującą się w produkcji/sprzedaży koronki. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa 
produkcyjna lub dystrybucyjna. 

BRLV20160805001 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de948a90-f2c9-4bb4-b343-014ad64b722a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4237cc8d-44ba-4440-9d53-0f9f8e382ebd?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f1ccf3aa-11c2-4a21-9895-da32d66156f9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f1e546e1-1c54-4504-be5f-de68374abadc?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac43481e-d4ad-4c6d-af76-f839033cbc7c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/627c42e9-2e7c-449f-907a-dac5f5c8aa5e?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 
Chińska firma reklamowa specjalizująca się w rzeczywistości wizualnej, animacji, projektach stron www, tworzeniu postaci do kreskówek poszukuje 
technologii do rzeczywistości wizualnej, projektowania postaci do kreskówek oraz projektowania postaci do kreskówek oraz projektowania stron 
www w celu używania jej w branżach : reklamowej, PR, filmowej. Chińska firma chciałaby współdziałać na zasadzie współpracy technologicznej oraz 
podpisać umowę licencyjną na patent partnera. 

TRCN20160726002 

Badacze ze znanego słowackiego uniwersytetu opracowali technologię zdobywającą nagrody do automatycznego monitorowania obiektów 
latających. System jest niezwykle mobilny i pozwala na efektywne nagrywanie wideo pełnego spektrum nieba 180°. Technologia jest możliwa do 
stosowania w różnych branżach, między innymi w : astronomii, meteorologii, geofizyce czy nadzorze lotniczym. Uniwersytet poszukuje partnerów w 
celu podpisania umów: handlowej, licencyjnej, produkcyjnej lub o współpracy technologicznej. 

TOSK20160803001 

Wynalazca z Bośni i Hercegowiny pracujący w branży higieny jamy ustnej oraz opieki dentystycznej oferuje wynalazek do licencjonowania. Wynalazek 
ten składa się z zamocowania szczoteczki do zębów na końcu palca zamiast na rączce. Korzyść polega na zwiększonej możliwości przenoszenia 
produktu, elastyczności użycia. Produkt szczególnie kierowany do podróżników lub ludzi w ciągłym ruchu. 

TOBA20160407001 

Francuska firma działająca w branży szkieł kontaktowych posiada własną technologię hybrydowych szkieł kontaktowych które spełniają wysokie 
wymagania noszących. Łączą one komfort miękkich soczewek oraz wizualną ostrość twardych szkieł. Firma stworzyła pierwsze hybrydowe soczewki z 
hydrożelu silikonowego z podstawą wymiany 2 razy w roku. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umów o produkcji lub licencyjnych. 

TOFR20160729002 

Czeska firma specjalizująca się w obróbce metalu poszukuje maszyny która produkowałaby małe serie bardziej ekonomicznie niż dotychczas poprzez 
drogie stemplowanie. Poszukiwana maszyna powinna być podobna do maszyn używanych do produkowania płytek obwodów drukowanych lub 
maszyn które łączą wykrawanie oraz przetwarzanie laserowe. Preferowana forma współpracy to umowa handlowa lub technologiczna. 

TRCZ20160809001 

Peruwiańska firma, specjalizująca się w produkcji odpylaczy poszukuje dostawcy czujników cząsteczek i gazów aby ulepszyć swój produkt i rozszerzyć 
rynki zbytu w Ameryce Łacińskiej. Czujnik może być urządzeniem kontrolującym poszczególne emisje lub jakąkolwiek technologią która pozwala na 
wykrywanie cząsteczek w powietrzu. Firma poszukuje partnerów do podpisania umowy spółki, umowy handlowej lub umowy o produkcji z jakimś 
krajem europejskim. 

TRPE20160812001 

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 
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