
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Misja handlowa firm z Tajwanu, 19 kwietnia 2018 r., Warszawa więcej 

 
Dofinansowana misja handlowa podczas targów świeżych owoców i warzyw FRESKON, 26-27 kwietnia 2018 r., Saloniki (Grecja) 
 

 
więcej 

Giełda kooperacyjna podczas Free From Functional Food Expo, 16-17 maja 2018 r., Sztokholm więcej 
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Nowe przepisy o znaku towarowym Unii Europejskiej. Najważniejsze zmiany więcej 

Nowy międzynarodowy projekt z obszaru sharing economy więcej 

Polscy przedsiębiorcy w Kanadzie. Podstawowe informacje na temat systemu prawnego więcej 

      informacje  
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KRAJ NR REF. 

Hiszpańska firma jest zainteresowana mrożonymi wyrobami cukierniczymi / piekarniczymi w celu ich dystrybucji na ich terytorium i poszukują 
dostawców we Francji, Włoszech, Polsce, Belgii i Portugalii, ale są również otwarci na oferty biznesowe z innych krajów.   BRES20170322001 

Ta północnoirlandzka firma poszukuje producentów szycia, którzy mogą produkować wysokiej jakości artykuły kuchenne/stołowe z materiałów 
włókienniczych, takie jak serwetki, obrusy itp. na podstawie umowy o podwykonawstwo. 
  

BRUK20180110002 

Hiszpański producent technologii produkcji napojów oraz napojów samogrzanych, poszukuje producenta metalowych nakrętek do samodzielnego 
podgrzewania puszki. Producent mógłby być zlokalizowany w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa 
produkcyjna. 

    BRES20180104001 

Rumuńskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w ręcznym wykonawstwie szerokiej gamy ceramiki gospodarczej i dekoracyjnej, w oparciu o własne 
projekty. Firma poszukuje międzynarodowych partnerów biznesowych, którzy są w stanie dostarczyć surowce niezbędne do produkcji. Współpraca 
będzie oparta na porozumieniach produkcyjnych. 

    BRRO20171215001 

Niemiecki lider na rynku rozwija i produkuje innowacyjne systemy wałów sprężynowych, które mogą być stosowane w systemach ochrony przed 
słońcem i bramach rolowanych oraz w przemyśle. Firma poszukuje dystrybutorów i/lub przedstawicieli handlowych dla swoich wysokiej jakości 
opatentowanych systemów. 

    BODE20170207002 

Niemiecka firma specjalizuje się w handlu odzieżą roboczą. Obecnie handlują produktami niemieckimi, ale poszukują producentów wysokiej jakości 
odzieży roboczej w Polsce, Macedonii, Bułgarii, Albanii i Rumunii. 

    BRDE20160420001 

Węgierska firma produkuje bieliznę dla dorosłych (kobiet i mężczyzn) oraz dzieci z różnych materiałów. Firma poszukuje firm zajmujących się 
szyciem bielizny zainteresowanej podwykonawstwem Poszukiwana forma współpracy: umowa o podwykonawstwo lub produkcyjna. 
 

    BRHU20170720001 

Ukraiński producent noży, kładący nacisk na międzynarodowe wzornictwo i zrównoważoną produkcję, poszukuje partnerów handlowych w innych 
regionach w oparciu o umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych lub pośrednictwa handlowego. 
 

     BOUA20171121001 
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Czeski producent wyrobów powleczonych czekoladą, wytłaczania i współwytłaczania poszukuje partnerów umowy dystrybucyjnej lub umowy 
produkcyjnej z Chorwacji, Estonii, Litwy, Finlandii, Szwecji. Firma jest jedną z największych firm w Republice Czeskiej, posiadająca doświadczenie  
we współpracy międzynarodowej. Firma oferuje tylko wysokiej jakości produkty certyfikowane. 

    BOCZ20170519001 

Niemiecki lider na rynku rozwija i produkuje innowacyjne systemy wałów sprężynowych, które mogą być stosowane w systemach ochrony przed 
słońcem i bramach rolowanych oraz w przemyśle. Firma poszukuje dystrybutorów i / lub przedstawicieli handlowych dla swoich wysokiej jakości 
opatentowanych systemów. 

BODE20170207002 

Ta węgierska wysokiej klasy prywatna klinika poszukuje biur podróży medycznej, aby przywieźć klientów z zagranicy. Klinika może oferować 
zakwaterowanie dla pacjentów, ponieważ ma również obsługę hotelową. Węgierska firma poszukuje współpracy głównie w ramach agencji 
handlowych lub umów usługowych. 

BOHU20170426001 

    
Turecka firma z ponad 55-letnim doświadczeniem specjalizuje się w produkcji wyrobów mleczarskich. W asortymencie firmy znajdują się mleko, ser, 
jogurt, masło. Firma poszukuje partnerów do dystrybucji produktów mleczarskich w Europie i poza nią. 

BOTR20170515001 

Węgierskie MŚP, które zajmuje się dystrybucją produktów związanych ze zdrowiem (urządzenia medyczne, suplementy diety), otwiera się na różne 
możliwości współpracy w oparciu o pośrednictwo handlowe. Firma szuka nowych produktów, aby poszerzyć gamę produktów, zwłaszcza 
nutraceutyków i wyrobów medycznych. Firma poszukuje partnerów z Unii Europejskiej i Szwajcarii. 

    BRHU20170530001 

Brytyjska firma zajmująca się projektowaniem opakowań na żywność dąży do zawarcia umowy outsourcingowej z firmą produkcyjną, która mogłaby 
produkować dla nich foliowe tacki na talerze odpowiednie dla sektora spożywczego. Poszukują dostawcy w Europie, aby skrócić czas realizacji 
zamówienia i zaoferować gwarantowaną wielkość zamówienia produktu do wymiarów magazynowych jak najbliżej 80 x 80 x 30 mm. 

BRUK20180110001 

Niemiecki producent kabinowych łodzi rekreacyjnych o długości od 4,5 m do 7,2 m z silnikami zaburtowym nawiąże współpracę z polskimi 
podwykonawcami w zakresie różnych robót takich jak laminowanie, montaż i prace wykończeniowe. 

BRDE20170502001 

Jeden z najbardziej konkurencyjnych na rynku rumuńskim przedsiębiorstw zajmujących się handlem maszynami budowlanymi i rolniczymi poszukuje 
producentów: koparko-ładowarek, podnośników pneumatycznych montowanych na samochodach ciężarowych, wózków widłowych, podnośników 
nożycowych, platform roboczych, zagęszczarek, koparek, koparek, ładowarek kołowych przednich i równiarek. Przewiduje się współpracę w formie 
umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

BRRO20180131004 
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Francuska firma z branży lotniczej szuka lekkiego termicznego silnika o wadze do 40 kg ( waga sucha) oraz 96 Kw maksymalnej siły dla innowacyjnego 
samolotu. Firmy lub laboratoria są poszukiwane do zaprojektowania i wyprodukowania silnika na zasadzie umowy licencyjnej lub technologicznej. 

TRFR20180214001 

Brytyjska firma oferuje szeroki zakres innowacyjnych usług do opracowania nowych leków szybką ścieżką poprzez syntezę związków chemicznych. 
Współpraca jest poszukiwana z firmami które potrzebują składników farmaceutycznych ( API) lub muszą wytworzyć nowe molekuły dla celów R&D. 
Typy współpracy i umowa handlowa ze wsparciem technologicznym. 

    TOUK20180221001 

Firma z Kijowa oferuje powietrzny podgrzewacz do redukcji zużycia energii w systemach wentylacji i zwiększenia transformacji temperatur pomp 
ciepła powietrze-powietrze i powietrze - woda, poniżej -5 stopni Celsjusza używając ciepła z krystalizacji wody. Organizacja poszukuje partnerów  
do wdrożenia tej oferty. Umowa handlowa ze wsparciem technologicznym lub współpraca technologiczna. 

    TOUA20180118001 

Rumuńskie stowarzyszenie administracyjno-terytorialne, aktywne we wspieraniu rozwoju społeczności wiejskich, poszukuje partnerów którzy 
mogliby dostarczyć najnowszą technologię do wytwarzania skrobi ziemniaczanej aby wyposażyć lokalną fabrykę. Umowa handlowa ze wsparciem 
technologicznym. 

TRRO20180129001 

Młoda francuska firma specjalizująca się w agrobiznesie produkuje świeże i zdrowe soki. Aby umocnić swoją pozycję na rynku firma poszukuje 
wyciskarki do soków na zimno (nowa generacja hydraulicznych wyciskarek). Celem jest wyciskanie 100 litrów soku w jedną godzinę z różnych 
przepisów bazujących na mieszaninach ziół, warzyw i owoców. Firma chciałaby podpisać umowę handlową ze wsparciem technologicznym 
 z producentem sprzętu dla branży spożywczej. 

TRFR20180223001 

Brytyjska firma specjalizująca się w produktach dla dzieci poszukuje partnera i firmy produkcyjnej która produkowałaby monitoring dla video dla 
dzieci działający poprzez wi-fi i byłby obsługiwany przez różne sprzęty mobilne pozwalając rodzicom na inwigilowanie video co robią ich dzieci  
w każdym czasie. Firma już ma w sprzedaży wiele produktów dla bardzo małych dzieci a teraz chciałaby rozszerzyć swoje portfolio o jakieś 
innowacyjne rozwiązanie pod swoją własną marką. 

TRUK20180201001 

Grupa badawcza z matematyki i działu informatyki hiszpańskiego uniwersytetu opracowała nową metodę rozpoznawania nastroju człowieka poprzez 
analizę twarzy wyrazów. Grupa badawcza poszukuje dużych firm lub MŚP w grach wideo lub sektorach zdrowia, które chcą zawrzeć umowę 
licencyjną na wykorzystanie ich technologii. 

TOES20170606001 
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