
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

VI edycja Cerámica Innova, 5-9 lutego 2018, Walencja (Hiszpania) 
 

więcej 

Dofinansowana misja dla importerów z branży spożywczej/winiarskiej, 28 lutego -1 marca 2018 r., La Rioja (Hiszpania) więcej 

 
Międzynarodowa giełda kooperacyjna na targach Ecobuild, 7 marca 2018, Londyn (Wielka Brytania) 
 

 
więcej 
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Badanie panelowe KE w sprawie elektronicznych dokumentów przewozowych więcej 

Styczniowa oferta naborów unijnych - prawie 200 konkursów w całej Polsce więcej 

Twój przewodnik po zasadach przywozu towarów i podatkach UE więcej 

      informacje  
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KRAJ NR REF. 

Francuski dystrybutor sprzętu ogrodniczego specjalizujący się w dystrybucji wysokiej klasy i przyjaznych środowisku urządzeń i akcesoriów 
ogrodniczych chce poszerzyć i urozmaicić swoją ofertę produktową i poszukuje producentów, hurtowników lub dostawców nowych produktów 
związanych z ogrodnictwem, aby zaproponować swoje usługi dystrybucyjne w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

  BRFR20171023001  

Włoska firma, z siedzibą na Sycylii, lider w przetwórstwie przetworów spożywczych poszukuje wysokiej jakości surowców do produkcji. 
  

BRIT20170303001 

Ukraińska firma zajmująca się handlem i eksportem produktów rolnych poszukuje dystrybutorów, w tym na prywatnej etykiecie. Firma oferuje 
wysokiej jakości płatki zbożowe (płatki owsiane, kukurydziane, ryżowe, prosa, pszenicy, żyta i kaszy gryczanej, musli, chrupki, w tym produkty 
organiczne i bezglutenowe), kolendrę, fasolę, proso, sorgo, groch, popcorn, lucernę, grykę. Preferowane typy współpracy to umowa 
 o pośrednictwo handlowe i umowa dystrybucyjna. 

     BOUA20170413002 

Rumuński dystrybutor naturalnych kosmetyków, suplementów i zdrowej żywności poszukuje naturalnych EKO i BIO materiałów, żywności 
 i kosmetyków aby je sprzedawać we własnych sklepach specjalistycznych w Rumunii. Umowa o dystrybucji. 

     BRRO20171207001 

Fińska firma, lider na rynku, specjalizujący się w projektowaniu i produkcji elastycznych profili, które są zrobione z gumy, termoplastycznego 
elastomera TPE i silikonu poszukuje producentów gumowych i silikonowych arkuszy w różnych szerokościach i grubościach dla własnych celów 
produkcyjnych. Arkusze mogą być przylepne lub nie. Partnerzy są poszukiwani w Niemczech, Polsce, Czechach, Włoszech lub Francji. 

      BRFI20171109003 

 
Albańska firma posiadająca wysokie kwalifikacje w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego poszukuje partnerów w Europie 
zaangażowanych w działalność budowlaną w celu zawarcia  umowy o podwykonawstwo. 

      BOAL20170801001 

Brytyjska firma specjalizująca się w energii odnawialnej opracowała system uzdatniania odpadów i przerabiania ich na energię, nawozy, wodę dla 
sektora zrównoważonego budownictwa. Firma poszukuje partnera do współpracy długoterminowej w Europie do podpisania umów o produkcji, 
montażu. Partner powinien mieć możliwości obrotu kontenerami 20' aby móc odpowiednio instalować urządzenia. 

       
      BRUK20171129002 
 

Włoska firma założona w 2016 r. chciałaby poszerzyć swoje portfolio i poszukuje pelletu, węgla drzewnego i podpałki. Firma została założona 
niedawno, a więc oferuje ze swojej strony entuzjazm, doświadczenie w sprzedaży online, oraz interesujące portfolio. Firma poszukuje dostawców 
w/w produktów z Austrii, Chorwacji, Niemiec, Polski lub Szwajcarii. Umowy o dystrybucji. 

       BRIT20171013001 
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Firma specjalizująca się w usługach kosmetycznych poszukuje producentów kosmetyków profesjonalnych i sprzętu medycznego w Europie i Azji aby 
dystrybuować produkty na rynku ukraińskim. Firma chciałaby nawiązać długofalową współpracę na zasadzie umowy o dystrybucji. 
 

    BRUA20171128001 

Belgijska firma dystrybuuje fotele dziecięce własnego projektu. Firma poszukuje jakościowych produktów w tym segmencie aby dystrybuować je  
na rynki: belgijski, holenderski i francuski. 
 

BRBE20171124001 

Ormiański producent chemikaliów produkuje ponad 60 marek - bazę wodną, alkidowe i akrylowe farby bazowe, różne lakiery, proszki budowlane, 
chemię gospodarcza, produkty do pielęgnacji samochodu, etc. Firma chce zwiększyć produkcję i jest zainteresowana współpracą na zasadzie joint 
venture lub poprzez nawiązanie współpracy z dystrybutorami. 

BOAM20170531001 

    
Doświadczeni brytyjscy doradcy projektowi i marketingowi poszukują możliwości poszerzenia swojej sieci partnerów i poszukują kreatywnych marek 
w Europie Środkowej i Wschodniej do współpracy w ramach umowy outsourcingowej.  Twórcami markowymi mogą być graficy lub usługodawcy IT 
tacy jak: projektanci/deweloperzy stron internetowych.  

BRUK20171129001 

Maltańska firma rozpoczynająca działalność zajmującą się drukowaniem 3D poszukuje dostawców/dystrybutorów/producentów granulatu PLA 
(kwasu polilaktycznego) w ramach umowy agencyjnej lub umowy dystrybucyjnej. 
 

    BRMT20171215001 

Łotewska firma projektująca i produkująca instalacje hydrauliczne zamierza rozpocząć produkcję pisuaru przy użyciu technologii ceramicznej. Firma 
poszukuje w Europie zakładu produkcyjnego, który mógłby wyprodukować produkt w pożądanych ilościach na życzenie klienta zgodnie z umową 
produkcyjną. 

BRLV20171205001 

Czeska firma zajmująca się opracowywaniem, produkcją i dostarczaniem technologii oczyszczania ścieków, uzdatniania wody i powietrza oraz energii 
poszukuje partnerów do współpracy z ciekawymi pomysłami w projektach badawczych dotyczących uzdatniania wody. Partner powinien być 
podwykonawcą rozwiązań przesyłowych, które mogłyby zostać przeniesione na inne dziedziny. Rozważa się współpracę na podstawie 
podwykonawstwa. Firma współpracuje z wieloma instytucjami akademickimi. 

BRCZ20171205001 

Rumuńskie MŚP rozwinęło silną sieć dystrybucji dla lokalnych i zagranicznych dostawców elementów złącznych i systemów mocowania. Firma 
posiada znaczną powierzchnię magazynową. Spółka jest skłonna działać jako dystrybutor do sprzedaży produktów innych firm w ramach umowy 
 dystrybucyjnej. 

BRRO20171031001 
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Francuska firma specjalizująca się w przetwarzaniu wideo (High Dynamic Range) opracowała technologię przywracania archiwalnych filmów. Firma 
poszukuje posiadaczy praw autorskich lub producentów treści wideo zainteresowanych rozwiązaniem technologicznym w celu wyeliminowania 
problemów związanych z procesem starzenia się filmów wideo. Partnerzy będą musieli zbadać i ulepszyć technologię poprzez umowę o współpracy 
badawczej lub technicznej. 

TOFR20170522001 

Ormiańska firma z branży inżynierii mechanicznej stworzyła innowacyjny mechanizm blokady cylindra zamka bez użycia sprężyn zamykających. 
Technologię można zastosować do każdego wbudowanego w drzwi zamka. Firma poszukuje partnera, z którym nawiąże współprace w ramach 
umowy handlowej z asystą techniczną. 

    TOAM20170210001 

Francuskie Centrum Transferu Technologii działające w imieniu uznanego, publicznego laboratorium regionu paryskiego oferuje hydrożel na bazie 
kolagenu. Ten opatentowany hydrożel przyspiesza leczenie ran kiedy jest użyty jako wektor w lekach. Centrum Transferu Technologii poszukuje firm 
biotechnologicznych lub biomedycznych aby opracować aplikacje do opatrunków na rany, które miałyby charakterystyki: przeciwzapalne, 
uśmierzające ból, efekt antybiotykowy. Umowa licencyjna ze wparciem technologicznym. 

    TOFR20171116001 

Niemiecka firma z branży chemicznej poszukuje ofert na chemiczne dodatki, które mogą przeciwdziałać zatorom na bazie olejów lub stałych osadów, 
które powodują problemy w aglomeracjach. Te dodatki mają rozpuszczać stałe zatory oraz przeciwdziałać powstawaniu nowych. Pod uwagę brane są 
umowy spółki, licencje, lub umowy badawcze. 

TRDE20171211001 

Koreańskie MŚP specjalizujące się w dziedzinie diagnostyki in vitro poszukuje partnerów mających wiedzę i doświadczenie w produkcji zestawów 
diagnostycznych. Firma poszukuje partnerów do umowy handlowej z pomocą techniczną, umową licencyjną, która jest w stanie dostarczyć 
technologię dostępną ekonomicznie do instalacji i demonstracji. Firma jest również otwarta na umowy produkcyjne. 

TRKR20170123002 

Ormiańska firma zajmująca się projektowaniem oraz produkcją systemów energii słonecznej opracowała zasilany energią słoneczną generator do 
gazyfikacji biomasy. Poszukiwani są partnerzy w celu optymalizacji tej technologii w ramach umowy handlowej z asystą techniczną, współpracy 
technicznej bądź badawczej. 

TOAM20170512002 

Brytyjska firma opracowała i opatentowała sposób na wczesne wysyłanie sygnałów ostrzegawczych przed pojawieniem się szumów w uszach i utratą 
słuchu, które to byłoby zintegrowane ze słuchawkami. Szczególnie młodzi ludzie nie zadają sobie trudu aby pójść do kliniki na badania. Firma 
poszukuje producentów słuchawek aby podpisać umowę licencyjną ze wsparciem technologicznym. 
 

TOUK20171213001 
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