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spotkania brokerskie/misje handlowe
KRAJ

OPIS

SZCZEGÓŁY

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

więcej

Konferencja „Successful R&I in Europe: 9th European Networking Event”, 15-16 marca 2018, Düsseldorf (Niemcy)

więcej

Spotkania Tour d’Europe podczas targów Tavola, 12-13 marca 2018, Kortrijk (Belgia)

więcej

informacje
Badanie panelowe KE dot. definicji MŚP

więcej

Internacjonalizacja MŚP – nabór wniosków 27 lutego – 29 marca 2018r.

więcej

„Szkoła dla eksportera” – cykl filmów szkoleniowych dla MŚP

więcej
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oferty biznesowe
KRAJ

NR REF.
Młoda niemiecka firma sprzedająca produkty własnej marki poprzez sklepy internetowe i platformy handlu elektronicznego poszukuje umów
produkcyjnych z europejskimi producentami małych artykułów domowych do gotowania i pieczenia oraz artykułów do wyposażenia łazienek.
Holenderski projektant opracował szereg geometrycznych przedmiotów szklanych do dekoracji wnętrz. Produkty są wytwarzane ręcznie przez firmę
i z powodzeniem sprzedawane od kilku lat w sklepach w Holandii, Francji i innych krajach europejskich. Ze względu na rosnący popyt właściciel
poszukuje producenta, który jest zainteresowany przejęciem (całkowitej lub częściowej) produkcji lamp w ramach umowy produkcyjnej.
Firma czarnogórska z siedzibą w Barze jest odnoszącym sukcesy biurem podróży i turystyki oraz przedstawicielem poszukującym nowych klientów
międzynarodowych, oferującym usługi agenta i przedstawiciela. Spółka jest zainteresowana współpracą na zasadzie umowy agencyjnej
z organizacjami z sektora turystyki i dziedzictwa kulturowego.

Rumuńskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją mięsa wieprzowego poszukuje nowych europejskich dostawców żywej trzody chlewnej
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
MŚP zazwyczaj korzystają z różnych rodzajów tkanin naturalnych, takich jak koronka, skóra, wełna, bawełna do własnych kolekcji, ale także mają
doświadczenie w pracy z tkaninami sztucznymi. Łotewska firma szyjąca oferuje swoje usługi - projektowanie, konstruowanie, prototypowanie
i szycie odzieży damskiej dla firm i projektantów w ramach umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa.
Ukraińska firma oferuje usługi koprodukcyjne i dystrybucyjne dla wyrobów higienicznych: papieru toaletowego (celulozy), serwetek stołowych,
ręczników papierowych i masek medycznych z ekologicznego materiału. Firma poszukuje koproducentów i dystrybutorów. Siedziba firmy znajduje
się tuż przy granicy z UE. Oczekiwana forma współpracy to podwykonawstwo i umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Szwedzka firma poszukuje partnerów w Polsce do produkcji unikatowej koncepcji wózka narzędziowego. Głównym materiałem stosowanym
w wózkach jest sklejka, dlatego partnerzy powinni być w stanie przetwarzać duże panele ze sklejki z wykorzystaniem skomputeryzowanego
sterowania numerycznego (CNC). Interesujące są również firmy, które zapewniają usługi laserowe w aluminium, jak również firmy produkujące takie
części jak kółka przemysłowe, prowadnice kulkowe do szuflad, elementy elektryczne, szafy żaluzjowe i opakowania kartonowe.
Rumuńska firma specjalizująca się w sztuce cyfrowej oferuje usługi ilustratorskie, animacyjne 2D/3D oraz prace związane z rzeczywistością
rozszerzoną dla każdego rodzaju użytkownika, rynku czy platformy (urządzenia mobilne/komputery stacjonarne/materiały drukowane). Firma
poszukuje partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy na rynku usług cyfrowych, zwłaszcza domów wydawniczych, agencji reklamowych
i producentów gier wideo.

BRDE20170116001
BRNL20171121001

BRME20160920001
BRRO20171121001
BOLV20170220001

BOUA20170808001

BRSE20170608001

BORO20170719001
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oferty biznesowe
Francuska projektantka dekoracji do wystroju wnętrz poszukuje rzemieślników/producentów. Odbiorcami produktów są zarówno klienci
indywidualni jak i profesjonalni tj. restauracje, sklepy, architekci wnętrz ale również sklepy internetowe. Rzemieślnicy muszą się specjalizować
w wiklinie, kloszach wiklinowych do lamp, ceramice (talerze, miski, miski sałatkowe). Umowa o wspólnej produkcji.
Rumuńska firma specjalizująca się organizacji targów turystycznych (m.in. spotkania, konferencje, wystawy) oferuje usługi w zakresie projektowania
i zarządzania niestandardowymi wydarzeniami prywatnymi i zawodowymi w Rumunii. Firma poszukuje osób podróżujących służbowo/ MICE, PCO
(profesjonalny organizator konferencji), firm zarządzających eventem, korporacyjnych biur podróży, korporacji lub stowarzyszeń zawodowych
do współpracy w formie umowy o świadczenie usług.
Szwedzka firma poszukuje producenta w Polsce, Włoszech lub Portugalii dla swoich luksusowych lamp. Producent powinien być w stanie
wyprodukować mniejsze ilości jednego rodzaju np.100 sztuk plus opakowania. Większość z tych lamp jest zrobiona ze stali i/lub szkła i doświadczenie
w tym materiale jest preferowane. Producent powinien potrafić produkować: szkło (dmuchane i odlewane); cięcie w stali 2D i 3D; dodatkowym
plusem będzie wiedza n/t oznakowania CE oraz testów UL.

Mała belgijska firma poszukuje innowacyjnego, gotowego do zaprezentowania na rynku produktu lub sprzętu medycznego aby go dystrybuować
w Belgii, Holandii i Luxemburgu. Umowa agencyjna lub dystrybucyjna.
Katarska firma działająca w branży spożywczej zajmująca się tematami od projektów rolniczych po dostarczenie kwiatów, świeżych owoców i warzyw;
poszukuje dostawców/producentów żywności poprzez umowę o dystrybucji.

BRFR20180103001

BORO20170403002

BRSE20180103001

BRBE20180103001

BRQA20171219001

Brytyjska firma jubilerska poszukuje europejskiego producenta aby produkować naszyjniki, bransoletki, pierścionki oraz kolczyki używając srebra
pozyskanego z odnawialnych źródeł, poprzez identyfikowalny proces. Producent musi używać zrównoważonych metod produkcji, oferować pełny
serwis produkcyjny oraz być otwarty na używanie metali z odzysku.

BRUK20180109001

Francuski wynalazca opracowuje technologie i produkty hydrauliczne w celu poprawy jakości życia codziennego. Wynalazca zaprojektował nową
luksusową i innowacyjną miskę toaletową i poszukuje partnera w Polsce, który mógłby ją wyprodukować na podstawie umowy produkcyjnej.

BRFR20171221001
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oferty technologiczne
Wiodące austriackie centrum badawcze i firma doradcza koncentrujące się na zmianach klimatu, zarządzaniu ryzykiem energetycznym i wodnym
poszukują partnerów w Europie i poza nią. MŚP jest zainteresowane współpracą w sprawie propozycji projektów z podobnie myślącymi podmiotami
z sektora prywatnego i publicznego w ramach współpracy badawczej lub umów o świadczenie usług, zwiększając tym samym zasięg geograficzny
i wpływ jego wiedzy, aby ułatwić przejście na klimat o niskim poziomie dwutlenku węgla. Firma austriacka oferuje m.in. takie usługi jak: badania
wpływu zmian klimatycznych, modelowanie hydrologiczne i prognozowanie powodzi, geologiczne oceny ryzyka, ocena zagrożeń naturalnych (ocena
środowiskowa, społeczna i gospodarcza), zarządzanie ryzykiem i komunikacja.

TOAT20170817001

Hiszpańska firma specjalizująca się w projektowaniu wyrobów medycznych opracowała przenośne urządzenie do utylizacji i recyklingu ostrych
narzędzi (głównie igieł iniekcyjnych i skalpeli). Firma poszukuje partnerów, głównie firm działających w sektorze zdrowia lub w gospodarowaniu
odpadami medycznymi, w celu nawiązania współpracy w formie: umowy komercyjnej ze wsparciem technicznym, finansowej lub joint venture.

TOES20170612001

Akademicka grupa badawcza z Szwajcarii oferuje biobank próbek krwi pobranych od pacjentów poddanych ocenie zawału mięśnia sercowego,
niewydolności serca, omdlenia i choroby niedokrwiennej serca, zebranych w wieloośrodkowych projektach. Poszukują partnerów współpracy
TOCH20170619001
badawczej zainteresowanych testowaniem nowych biomarkerów diagnostycznych lub prognostycznych u pacjentów po ich potwierdzeniu
w modelach zwierzęcych. Celem jest opracowanie szybszych ścieżek diagnostycznych w kardiologii klinicznej i medycynie ratunkowej.
Firma armeńska zajmująca się projektowaniem i produkcją systemów energii słonecznej opracowała metodę wytrawiania plazmowego w technologii
Black Silicon (BS), a także zaproponowała nową sekwencję procesów produkcyjnych ogniw słonecznych BS. Partnerzy poszukują ulepszenia
TOAM20170512001
i finalizowania produktu do dalszego wykorzystania/produkcji przemysłowej. Firma szuka umowy handlowej z pomocą techniczną, umową
o współpracy technicznej, umową o współpracy badawczej i umową o produkcji.
Francuska firma z branży lotniczej poszukuje technologii do montażu materiałów drewnianych dla nowoczesnego samolotu, który będzie przyjazny
środowisku. Poszukiwana jest współpraca technologiczna z przemysłem, instytutami technologicznymi lub laboratoriami aby wybudować prototyp.
Włoska firma opracowała nowy repelent na bazie oleju, multisensoryczny, działający na myszy. Ten nietoksyczny repelent, jest odpowiedni
dla domów z dziećmi i zwierzętami. Jeden przykładowy taki produkt jest już na rynku i składa się z samodzielnie stojących tekturowych dyfuzorów.
Licencja handlowa ze wsparciem technologicznym jest brana pod uwagę. Poszukiwani są partnerzy z Europy, w drugim etapie spoza Europy.

TRFR20171214001

TOIT20180115001

