
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Spotkania kooperacyjne na targach Re-energy Expo Poland, 11-12 października 2018, Warszawa 
 

więcej  
 

Open to Scandinavia business meetings, 18 października 2018, Elbląg więcej 

Forum Biznesowe Pogranicza „Metal Industry Design”, 25-26 października 2018, Suwałki 
 

więcej 
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Wsparcie dla przedsiębiorców Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP) więcej 

Konsultacje społeczne w sprawie przepisów dotyczących fakturowania VAT więcej 

Prawo do przedsiębiorczości - cykl spotkań informacyjnych więcej 

      informacje  
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KRAJ NR REF. 

Firma z Litwy założona przez dwóch doświadczonych projektantów mody poszukuje partnera z zakresu produkcji ubrań. Firma projektuje i produkuje 
ubrania dla korporacji. Firma wytwarza także graficzne projekty i logo. Firma poszukuje partnerów do produkcji na zasadzie umowy produkcyjnej pod 
konkretne projekty. 

BRLT20180806001 

Brazylijska firma założona w 1986 roku, z siedzibą w stanie Bahia, jest producentem i doświadczonym eksporterem włókien, przędzy i lin z sizalu 
 i poszukuje europejskich dystrybutorów lub agentów sprzedających zazwyczaj dla branży modernizacji domów, rolnictwa i budownictwa.  

BOBR20180530003 

Armeńska firma powstała w 2016 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji wyrobów pszczelarskich. W szczególności przedsiębiorstwo 
produkuje aerozol z propolisem do jamy ustnej, mleczko pszczele oraz pyłek pszczeli. Firma chce pozyskać partnerów zagranicznych, by nawiązać 
współpracę na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych 

BOAM20180808001  

Izraelska firma wytwarza wysokiej jakości produkty żywności ekologicznej w konkurencyjnych cenach i poszukuje dystrybutorów i importerów żywności 
ekologicznej na całym świecie. Zaletą jest duże doświadczenie w produkcji ekologicznej, nowo opracowywane rodzaje, spełnianie wysokich standardów 
jakości. Przedsiębiorstwo chce pozyskać doświadczonych dystrybutorów i importerów z branży żywności ekologicznej, którzy mogą sprzedawać jej markę 
detalistom i supermarketom prowadzącym sprzedaż produktów ekologicznych na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji.  

BOIL20180729002 

Holenderski projektant opracował szereg geometrycznych szklanych przedmiotów do dekoracji wnętrz. Produkty są wykonywane ręcznie przez firmę 
 i sprzedawane z sukcesem przez kilka lat w sklepach w Holandii, Francji i innych krajach europejskich. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie właściciel 
poszukuje producenta, który jest zainteresowany przejęciem produkcji lamp (kompletną lub częściową) zgodnie z umową produkcyjną. 

BRNL20171121001 

Założone w 1993 roku w Transylwanii, jako firma rodzinna, rumuńskie przedsiębiorstwo ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie obróbki drewna. 
W portfolio firmy znajdują się meble z litego drewna, okna i drzwi drewniane lub konstrukcje drewniane, ale najważniejsze są meble z drewna opałowego. 
Firma nawiąże współpracę międzynarodową w formie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BORO20180711001 

Francuski wynalazca opracowuje technologie i produkty hydrauliczne, aby poprawić codzienne życie. Wynalazca zaprojektował nową luksusową  
i innowacyjną muszlę klozetową i poszukuje partnera w Polsce zdolnego do jej wyprodukowania, poprzez umowę produkcyjną. 

BRFR20171221001 

Szwedzka firma zajmująca się wystrojem wnętrz kuchennych poszukuje tradycyjnej firmy kamieniarskiej w Polsce lub krajach bałtyckich aby podpisać 
umowę o wspólnej produkcji. Poszukiwane materiały na blaty to granit i wapień. 
 

BRSE20180906001 
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Działająca na skalę międzynarodową brytyjska firma konsultingowa w zakresie bezpieczeństwa informacji, oferująca firmom szereg rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa informatycznego i technologii, poszukuje partnerów handlowych na całym świecie. Firma dysponuje zespołem wysoko wyspecjalizowanych 
ekspertów IT i bezpieczeństwa z ponad 20-letnim doświadczeniem. Zespół brytyjski pragnie zaoferować partnerom międzynarodowym swoją wiedzę fachową 
w ramach umowy o świadczenie usług. 

BOUK20180725002 

Chińska firma specjalizująca się w imporcie żywności i innych dóbr konsumpcyjnych z Unii Europejskiej poszukuje dostawców tychże produktów. Oferowany 
rodzaj współpracy to umowa handlowa z potencjalnym partnerem. 

BRCN20180803003 

Młoda włoska firma z Villarosa (Sycylia) poszukuje dystrybutorów zainteresowanych sycylijską ekologiczną oliwą z oliwek, ekstrahowaną za pomocą 
autentycznej ekstrakcji na zimno. Firma zdobyła kilka nagród za jakość wytwarzanego oleju. 
 

BOIT20170914002 

    
Rodzinne gospodarstwo rolne produkuje i sprzedaje warzywa w puszkach, makarony i dżemy, począwszy od surowców uprawianych w tym samym 
gospodarstwie. Dzięki wysokim możliwościom śledzenia i gwarantowania całego procesu produkcyjnego, firma jest zainteresowana zwiększeniem swojej 
obecności za granicą, dlatego poszukuje zagranicznych importerów, dystrybutorów i agentów. 

BOIT20180703001 

Grecka firma zajmująca się wynajmem samochodów zlokalizowana na wyspie Thassos, posiada ponad 30-letnie doświadczenie oferując usługi turystyczne 
zarówno podróżującym indywidualnie, jak i organizatorom wycieczek/biurom podróży. Usługi zawierają: wynajem samochodów na własny rachunek, 
prywatne transfery, transfery grupowe, wycieczki i wyjazdy. Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z tour operatorami i biurami podróży  
za granicą w ramach umów o świadczenie usług. 

BOGR20171214001 

Armeńska firma specjalizuje się w turystyce przyjazdowej - jedna z wiodących firm turystycznych w Armenii, zapewnia pełne pakiety turystyczne dla różnych 
rodzajów turystyki (wycieczki historyczne, wycieczki po winnicach, agroturystyka, wycieczki archeologiczne, wycieczki kulinarne i wycieczki po karcie). Firma 
poszukuje agentów. 

BOAM20171211001 

Szwedzkie studio projektowo-meblarskie pracujące z klientami na całym świecie poszukuje partnerów aby podpisać umowę o wspólnej produkcji mebli  
z drewna lub sklejki. Umowa długofalowa o produkcji lub franczyza. 

BRSE20180906002 

Francuska firma zajmująca się projektowaniem silników elektrycznych i generatorów poszukuje podwykonawców w tym samym sektorze w Europie. Firma ta 
dostosowuje produkty z różnymi opcjami dostosowanymi do wymagań klientów i chce poszerzać swoje rozwiązania i wiedzę. 
 

BRFR20170607001 
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Naukowcy ze znanego, słowackiego uniwersytetu opracowali zdobywającą nagrody technologię do automatycznego monitorowania obiektów 
poruszających się po niebie. System jest mobilny i pozwala na nagrywanie video 180° nieba. Umowy licencyjne, handlowe lub technologiczne. 
 

TOSK20180731001 

Grecka firma MŚP, założona w 2009 r. i aktywowana w sektorze ochrony środowiska, dąży do wsparcia technologicznego (umowa o współpracy 
technicznej), aby uzyskać elektroniczny czujnik do monitorowania poziomu odpadów w pojemniku. Grecka firma poszukuje firmy technologicznej, która 
dostarczy lub wspólnie opracuje elektroniczny system czujników do monitorowania stanu pełnego, temperatury i położenia pojemników na odpady. 

TRGR20180220001 

Litewska firma chciałaby poszerzyć portfolio swoich usług poprzez zakup wyspecjalizowanej technologii druku pozwalającej na wydruki wielkoformatowe. 
Maszyna z maksymalną rozdzielczością 1200 x4800 dpi pozwoli na zwiększenie konkurencyjności firmie. Umowa handlowa lub licencyjna ze wsparciem 
technologicznym. 

TRLT20180822001 

Francuska firma specjalizująca się w sztucznej inteligencji do rozmów z pacjentami i zbierania informacji chciałaby podpisać umowy licencyjne. Firma 
opracowuje rozwiązania dla monitorowania medycznego pacjentów oraz roboty konwersacyjne i znajdujące odpowiednie informacje medyczne. Obsługa 
czytników ekranu włączona. 

TOFR20180802001 

Proces biofiltracji opracowany przez belgijskie centrum badawcze (RC) usuwa siarkowodór z gazowych strumieni poprzez selektywne utlenianie siarczku  
do elementarnej siarki. Proces ten ma kilka zalet w porównaniu z istniejącymi metodami: brak konieczności zastępowania biokatalizatora, niskie zużycie 
środków chemicznych i skuteczność usuwania siarczków> 95%. Centrum poszukuje partnera przemysłowego, który chce dalej się rozwijać (budowa zakładu 
demonstracyjnego) i komercjalizować technologię (licencjonowanie). 

TOBE20171222001 

Dwaj belgijscy przedsiębiorcy opracowali prototyp wyposażenia akwaponicznego, który ma być sprzedawany miejskim gospodarstwom domowym. Firmy 
chcą obniżyć koszty produkcji. Akwaponika lub hydroponiczna akwakultura oznacza uprawę warzyw i roślin w symbiozie z akwakulturą. Sprzęt ma na celu 
promowanie lokalnej zrównoważonej produkcji żywności na poziomie gospodarstwa domowego. Przedsiębiorcy poszukują innych przedsiębiorców 
akwaponicznych do umowy o współpracy technicznej lub umowy handlowej z pomocą techniczną. 

TRBE20171108001 

Włoska firma z siedzibą w Lombardii opracowuje system napędu wewnętrznego spalania składający się z 2 niezależnych silników zintegrowanych w jednej 
bazie, przeznaczonych do zainstalowania na lekkim śmigłowcu (0,6-1 ton). Prototyp innowacyjnego silnika znajduje się na zaawansowanym etapie budowy, 
ale firma nadal potrzebuje badań i współpracy technicznej w celu ukończenia wstępnej analizy, zaprojektowania detali i budowy lekkiego śmigłowca  
do obsługi silnika. 

TRIT20170208001 

Litewska firma spożywcza poszukuje technologii do liofilizacji. Posiadanie tej technologii pozwoliłoby wyprodukować nową linię produktów oraz 
zoptymalizować ich proces produkcyjny. Umowa handlowa/produkcyjna/usługowa lub licencyjna z firmami w okolicach Litwy. 
 

TRLT20171129001 
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