
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Forum Biznesowe Pogranicza FOOD-INDUSTRY-LIFE, 9-10 listopada 2017, Suwałki 
 

więcej 

Polskie stoisko na Web Summit,  6-9 listopada 2017, Lizbona więcej 

Giełda kooperacyjna dla branży medycznej na targach MEDICA, 14-16.11.2017 r., Dusseldorf  
 

 
więcej 

 
 

1 1 1 

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, Nr 10/2017 

www.een-polskawschodnia.pl  

Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej 
 

więcej 

„Z rozporządzeniem REACH dookoła Polski – rejestracja 2018 w pigułce”, 18.10.2017, Białystok więcej 

      informacje  

http://een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-mobile-world-congress-2-4-marca-2015-r-barcelona.html
http://park.suwalki.pl/wordpress/pl/ii-forum-biznesowe-pogranicza/
http://een.org.pl/index.php/Europa/articles/websummit2017.html
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-mobile-world-congress-22-24-lutego-2016-r-barcelona-5510.html
http://een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-dla-branzy-medycznej-na-targach-medica-17-19112015-r-dusseldorf-niemcy.html
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://een-polskawschodnia.pl/pozyczki-rozwoj-turystki-polsce-wschodniej/
http://een-polskawschodnia.pl/szkolenie-rozporzadzeniem-reach-dookola-polski-rejestracja-2018-pigulce18-10-2017r-bialystok/
http://een.pollub.pl/
een.ec.europa.eu
http://www.pfrr.pl/
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://een.pollub.pl/


KRAJ NR REF. 

Południowo-zachodnie, brytyjskie MŚP jest hurtownią markowych kosmetyków. Firma poszukuje producentów lub dostawców znanych                           
i pojawiających się markowych produktów kosmetycznych w celu zwiększenia zapasów, aby zaspokoić rosnący popyt. Firma chce współpracować z 
partnerami za pośrednictwem umowy dystrybucyjnej. 

  BRUK20170726001 

Mała, ale szybko rozwijająca się firma meblowa z Danii opracowała linię stołów dębowych i biurek i poszukuje dostawców. Firma chce zawrzeć 
umowę outsourcingową z producentami na dostawę blatów dębowych wysokiej jakości. 

BRDK20170808001 

 
Niemiecka firma zajmująca się instalacjami elektrycznymi szuka wiarygodnych i doświadczonych podwykonawców do zlecenia prac we wschodnich 
Niemczech z zakresu sieci niskiego i średniego napięcia. 
 

    BRDE20170724001 

Szwedzkie przedsiębiorstwo branży med tech z nowatorskimi bransoletkami, używanymi w sektorze opieki zdrowotnej, poszukuje producenta 
bransoletek wielokrotnego użytku wykonanych z krzemu i metalu. Producent powinien mieć siedzibę w Europie, być w stanie dostarczyć dobrą 
jakość i dużą ilość. 

     BRSE20170801001  

 
Firma z Bośni i Hercegowiny produkująca meble tapicerowane do mieszkań i domów poszukuje dostawców surowców i części. Umowa o wspólnej 
produkcji. 

     BRBA20170825001 

Nowo powstała grecka firma MŚP zajmuje się turystyką rowerową i jest licencjonowanym agentem turystycznym. Celem firmy jest oferowanie 
kompletnych, ekscytujących i bezpiecznych wycieczek rowerowych. Ponadto firma ma na celu przedstawianie turystom podstawowych informacji      
w zakresie kultury i zwyczajów panujących w kraju. Firma poszukuje agencji turystycznych organizujących aktywne zabawy na zewnątrz, wycieczki 
rowerowe, promujących turystykę ekologiczną i alternatywną. Przedsiębiorstwa mogą współpracować w zakresie organizacji i poszukiwania 
dogodnych aktywności i noclegów na terenie Grecji. Greckiej firmie zależy na zawarciu umów handlowych z agencjami turystycznymi. 

     BOGR20170310001 

Firma handlowo-eksportowa zlokalizowana we Włoszech, reprezentująca 10 niedużych winnic, poszukuje partnerów do nawiązania współpracy 
dystrybucyjnej w celu wprowadzenia produktów na nowe rynki zagraniczne. 
 

       
      BOIT20170309001 
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Rumuńska firma specjalizująca się w handlu i magazynowaniu nawozów i pestycydów dla sektora rolniczego poszukuje nowych 
dostawców/producentów. Firma poszukuje kontrahentów z UE, którzy chcieliby dystrybuować swoje produkty na rynku rumuńskim poprzez umowę 
dystrybucji. 

   BRRO20170803001 

Szwedzka firma, która opracowała bezpieczne produkty dla niemowląt pod marką własną poszukuje producenta szklanych butelek z Europy. Butelki 
muszą być wykonane z lekkiego, boro krzemowego szkła i występować w 3 różnych pojemnościach: 150 ml, 240 ml i 300 ml. Produkty firmy są oparte 
na dobrze wyselekcjonowanych materiałach i są zaklasyfikowane jako wysokiej klasy. 

BRSE20170920001 

 
Łotewska firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i sprzedażą metalowych elementów do okien i drzwi poszukuje firm zainteresowanych 
współpracą. Firma oferuje umowę o podwykonawstwo lub długoterminową umowę produkcji. 
 

BOLV20170105001 

    
Rumuńska firma specjalizująca się w systemach bezpieczeństwa dla aplikacji mieszkaniowych, instytucjonalnych, przemysłowych i komercyjnych,       
a także zintegrowanych rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa jest zainteresowana dystrybucją systemów bezpieczeństwa zagranicznych 
producentów na rynku rumuńskim. 

BRRO20170803002 

Francuska firma produkcyjna z obszaru rozwiązań dla transportu i pakowania delikatnych produktów i ptactwa domowego. Firma poszukuje 
dostawcy drewnianych bali do umowy produkcyjnej. 
 

    BRFR20170803001 

Brytyjski producent wysokiej jakości, unikatowych  pieców na pizzę opalanych drewnem składających się z materiałów kompozytowych jak włókno 
szklane, włókno ceramiczne,  tłuczony kamień, glina, stal nierdzewna poszukuje producentów i montażystów w Europie i USA do umowy 
produkcyjnej. 

BRUK20170831001 

Brytyjska firma specjalizująca się w technologiach energii fotowoltaicznej poszukuje możliwości współpracy z dostawcą fotoabsorbujących 
materiałów takich jak nanocząsteczki i materiały oparte na kropkach kwantowych takie jak  CIGS (diselenek miedzi). Partner byłby zobowiązany do 
dostarczenia materiału fotowoltaicznego używanego w testowaniu  i opracowywaniu lekkich, giętkich i tanich paneli słonecznych. Oferowany rodzaj 
współpracy to umowa usługowa, rozważana jest również współpraca w oparciu o umowę joint venture. 

BRUK20170823001 
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Hiszpański uniwersytet opracował internetowe narzędzie do ewaluacji danych o emisji zanieczyszczenia zgłaszanych do władz regionalnych poprzez 
EPRTR ( Europejski Rejestr Transferu Emisji Zanieczyszczeń). Technologia polega na porównaniu do bazy corocznie aktualizowanej i pozwala               
na pobranie danych o emisji do zarejestrowania z gwarancjami. Uniwersytet chciałby podpisać umowę licencyjną z firmami z sektora ochrony 
środowiska. 

TOES20170911002 

Niemiecka firma poszukuje zaawansowanej metody i technologii do analizy żywności, po to aby zmierzyć poziom cukru lub alkoholu lub wykryć 
mykotoksyny. Metody powinny być szybsze i tańsze niż metody konwencjonalne. Transfer z innych branż mógłby być również interesujący. Firma jest 
zainteresowana umowami: technologiczną, badawczą, licencyjną lub handlową. 

    TRDE20170901001 

Serbska firma poszukuje technologii do oczyszczania owocowych brandy, aby osiągnąć jak najlepszą jakość organoleptyczną napojów. Poszukiwana 
jest firma do podpisania umowy o wspólnej produkcji. 
 

    TRRS20170906001 

Izraelska firma chemiczna poszukuje efektywnej metodologii testów przesiewowych aby przeprowadzić 2 letni test biodegradowalności polimerów     
w glebie w warunkach zbliżonych do naturalnych. Zidentyfikowane technologie które spełniają podstawowe kryteria dostaną fundusze aby 
usprawnić technologię. Typy umów brane pod uwagę: badawcza o usługach lub handlowa ze wsparciem technologicznym. 
 

TRIL20170918001 

Włoska grupa badań medycznych poszukuje partnera zdolnego dostarczyć stałe nanocząsteczki lipidowe dla zwierząt i ludzi w standardzie GMP 
(Good Manufacturing Practices). Technologia powinna być rozwijana / dostosowana do konkretnej cząsteczki hydrofobowej załadowanej                    
do przetestowania/zbadania. Uniwersytet jest gotów podpisać umowę o współpracy technicznej z prywatną firmą. 

TRIT20170207001 

 
Estońska firma z branży nanotechnologicznej i uniwersytecki spin-off opracował nową metodę prania. System opiera się na odzyskiwaniu                        
i ponownym wykorzystaniu aktywnych składników detergentów wykorzystywanych w praniu. Główną zaletą tej technologii jest jej 
bezprecedensowy, przyjazny wpływ na środowisko. System nie wykorzystuje niebezpiecznych środków chemicznych oraz pozwala na pranie w 
niższych temperaturach. Firma szuka partnerów zainteresowanych umową handlową lub umową komercyjną ze wsparciem technicznym w celu 
dalszego rozwoju systemu. 
 

TOEE20161214001 
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