
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Giełda kooperacyjna podczas Free From Functional Food Expo, 16-17 maja 2018, Sztokholm więcej 

 
Subcontracting meetings, 6-7 czerwca 2018, Poznań 
 

 
więcej 

Giełda kooperacyjna na targach teleinformatycznych CeBIT, 12 - 15 czerwca 2018, Hanower (Niemcy) więcej 
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Ochrona danych osobowych. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców więcej 

Program Consumer Law Ready więcej 

Podpis elektroniczny w obrocie gospodarczym więcej 

      informacje  

http://een-polskawschodnia.pl/gielda-kooperacyjna-free-from-functional-food-expo-16-17-maja-2018r-sztokholm/
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http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
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KRAJ NR REF. 

Nowa szwedzka marka zajmująca się aranżacją wnętrz poszukuje możliwości zawarcia umowy produkcyjnej z producentem wyrobów hometextile, 
który najlepiej jeśli będzie miał również dostęp do organicznego płótna bawełnianego oraz cyfrowego drukowania tkanin o przyjaznych dla 
środowiska barwach pigmentowych. Obecnie marka oferuje wysokiej jakości drukowane poszewki na poduszki i stara się nawiązać długoterminową 
współpracę z producentem, który może zapewnić szycie wyrobów metylowych oraz druk cyfrowy tkanin. 

  BRSE20180213001 

Francuski projektant i dystrybutor odzieży i akcesoriów dla kobiet pragnie nawiązać współpracę z producentami tkanin lub sprzedawcami 
detalicznymi w ramach umowy produkcyjnej. 

BRFR20161208001 

Rumuńska firma ICT specjalizująca się w kompleksowych usługach projektowania stron internetowych, tworzeniu oprogramowania na żądanie, 
rzeczywistości rozszerzonej i aplikacjach internetowych poszukuje partnerów zainteresowanych umowami o outsourcing i usługi. 

    BORO20161231004 

Litewski producent mebli z litego drewna poszukuje przedstawicieli w Europie oraz jest zainteresowany udostępnieniu swoich mocy produkcyjnych 
zagranicznym przedsiębiorstwom zainteresowanych produkcją mebli domowych, firm zajmujących się handlem meblami, hurtowniom, 
przedstawicielom sektora HORECA oraz innym. 

    BOLT20170411001 

Niemiecka firma turystyczna działająca we wschodniej części Niemiec jako biuro podróży i organizator wycieczek oferuje pakiety podróży  
dla Brandenburgii. Firma poszukuje współpracy pośrednictwa handlowego z partnerami z całej Europy. 

    BODE20161227002 

Fińska firma działająca w przemyśle stoczniowym rozszerza zakres swoich działań i poszukuje dostawców i podwykonawców z krajów Europy 
Wschodniej. Poszukiwani są dostawcy okucia, umeblowania i węzłów sanitarnych, oraz podwykonawcy instalacji technicznych i do spraw 
projektowych i inżynieryjnych. Firma zainteresowana jest długoterminową współpracą produkcyjną, podwykonawstwem lub outsourcingiem. 

    BRFI20170817001 

Fińska firma produkuje uniwersalny balsam na bazie żywicy świerkowej, o właściwościach przeciwbakteryjnych i regenerujących skórę. Żywica 
zbierana jest ręcznie w fińskich lasach, co zapewnia bezpieczeństwo drzewostanu. Firma poszukuje dystrybutorów o podobnym, pro-ekologicznym 
etosie , zainteresowanych promocją i sprzedażą tego balsamu w Polsce. Współpraca opierać się będzie na umowie dystrybucyjnej. 

    BOFI20170821001 

Holenderska firma produkuje i sprzedaje ręcznie robione skórzane torby dla kobiet, paski i inne akcesoria. Wszystkie produkty są ręcznie robione z 
wysokiej klasy skóry. Ponieważ zwiększyło się zapotrzebowanie na buty w stylu greckich sandałów, firma poszukuje producentów obuwia którzy 
byliby w stanie podpisać umowę o wspólnej produkcji. 

     BRNL20180215001 
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4e956cd5-622c-444d-b4ac-701a975f0ff7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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Firma z Danii sprzedająca wiele akcesoriów i narzędzi do grillowania poszukuje w Czechach, Łotwie, Litwie i Polsce dostawców różnych akcesoriów 
 i narzędzi do grillowania, głównie metalowych. Umowa o produkcji. 

    BRDK20180322001 

Włoska firma przetwarza owoce różnego rodzaju w celu otrzymania owoców kandyzowanych. Poszukuje ona partnerów za granicą którzy mogliby 
sprzedawać te produkty na zasadzie umowy o dystrybucji lub agencji handlowej lub umowy o wspólnej produkcji. Certyfikaty HACCP, firma rodzinna 
z 40-letnim stażem i dużym doświadczeniem w biznesie międzynarodowym. 

BOIT20171122001 

Firma z Portugalii, doświadczony producent serów, zainteresowany jest rozszerzeniem swojej działalności na nowe rynki zagraniczne i poszukuje 
dystrybutorów i resellerów do nawiązania współpracy w oparciu o umowę dystrybucyjną lub agencyjną. 
 

BOPT20170814002 

    
Firma z UK opracowała platformę dającą dostęp do sieci ekspertów z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i systemów uczących się (ML). Firma 
zainteresowana jest nawiązaniem współpracy typu joint venture, jak i umową o świadczeniu usług z partnerami z różnych rynków. 

BOUK20170818003 

Irlandzka firma produkuje ręcznie ciemną czekoladę i poszukuje dystrybutorów w Europie, USA i Kanadzie. Produkowana czekolada doskonale 
odnalazła się w niszy w Irlandii, w związku z czym firma chciałaby wejść na nowe rynki. Produkowana czekolada wyrabiana jest ręcznie, w oparciu  
o tradycyjną recepturą i na bazie wysokiej jakości składników. 

    BOIE20170215001 

Projektowa firma z Danii sprzedająca drewniane dekoracje ścienne oraz produkty wnętrzarskie poszukuje dostawców w Estonii, Łotwie, Litwie 
 i Polsce lub Rumunii. Umowa o wspólnej produkcji. 
 

BRDK20180322002 

Szwedzki projektant wnętrz chciałby wejść we współpracę z producentem ceramiki który mógłby wyprodukować wazę wg.nowego projektu oraz 
doradzić w kwestii produkcji. Waza będzie częścią kolekcji na London Design Fair we wrześniu. Projektant ma uznaną markę i sieć butikowych 
odbiorców. 

BRSE20180319001 

Singapurska firma dystrybucyjna poszukuje nowych aktywów dla swojego portfolio w zakresie innowacyjnych produktów do dostarczania rozwiązań 
medycznych dla osób starszych w dziedzinie rehabilitacji, opieki geriatrycznej, oceny psychiatrycznej, leczenia oraz zarządzania lekami. Docelowymi 
rynkami są starzejące się społeczeństwa w krajach azjatyckich. Spółka rozważa zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z firmami 
europejskimi.  

BRSG20180217002 
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Japoński ekspert w produkcji medycznego kolagenu poszukuje partnerów w Unii Europejskiej, mogą to być instytuty akademickie, firmy  w sektorze 
medycznym. Planowane są wspólne badania i współpraca technologiczna. 

TOJP20180316001 

Niemiecki uniwersytet wynalazł nowy lek przeciwko gruźlicy. Lek jest aktywny w zwalczaniu zwykłej gruźlicy jak i gruźlicy lekoopornej. Był testowany 
in-vitro oraz in-vivo. Partnerzy z przemysłu farmaceutycznego są poszukiwani w celu podpisania umowy licencyjnej 
 

    TODE20180328002 

Firma z Łotwy specjalizująca się w projektowaniu i produkcji bioreaktorów oferuje technologię do przetwarzania przy użyciu bioreaktorów. 
Technologia polega na przetwarzaniu odpadów z serwatki aby wyprodukować drożdże dla przemysłu spożywczego. Proces jest zautomatyzowany. 
Umowa handlowa ze wsparciem technologicznym. 

    TOLV20180228001 

Hiszpańskie centrum technologiczne oferuje inspekcje infrastruktur technologią laserową 3D dla firm zainteresowanych. Infrastruktury to np. drogi, 
tunele, koleje. Otrzymywane dane są cyfrowe i bardzo precyzyjne. Umowa o usługach, z firmami prywatnymi lub państwowymi. 
 

TOES20180307002 

Centrum Transferu Technologii z Wielkiej Brytanii specjalizujące się w komercjalizacji technologii militarnych chciałaby licencjonować małe, noszone 
na ciele anteny używane do komunikacji podczas działań wojennych. Antena może być noszona na kamizelce, lub przy plecaku. Umowa licencyjna z 
dostawcami sprzętu wojskowego. 

TOUK20180214002 

Czeski uniwersytet techniczny zajmujący się elektromobilnością opracował kilka prototypów stacji ładujących dla pojazdów elektrycznych. Stacje te 
wyposażono w systemu umożliwiające zdalne administrowane, zarządzanie energią i obsługę klienta w zamkniętym ekosystemie. Uniwersytet 
poszukuje firmy lub inwestora zainteresowanego przedsięwzięciem typu joint venture, umową produkcyjną lub współpracą techniczną. 

TOCZ20170724001 

Litewski park naukowo-technologiczny poszukuje technologii umożliwiającej wykrywanie wyładowań spowodowanych przez człowieka w licznikach 
elektrycznych, oraz pozwalającej na ich odróżnienie od wyładowań powstających naturalnie. Poszukiwana jest już istniejąca technologia lub 
partnerzy zainteresowani opracowaniem takiej technologii. Planowana jest współpraca w oparciu o umowę komercyjną ze wsparciem technicznym 
lub umowa o współpracy technicznej. 

TRLT20170807001 
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