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spotkania brokerskie/misje handlowe
KRAJ

OPIS

SZCZEGÓŁY

Polskie stoisko na Web Summit 2018, 5-8 listopada 2018, Lizbona (Portugalia)

więcej

Giełda kooperacyjna dla branży medycznej na targach MEDICA, 12-14 listopada 2018 r., Dusseldorf (Niemcy)

więcej

Nordic Organic & Natural Matchmaking, 14-15 listopada 2018, Malmö (Szwecja)

więcej

informacje
Polskie Mosty Technologiczne – Chiny, Japonia, Wietnam – nabór 24 września- 9 listopada 2018

więcej

Rada Ecofin: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postępy na drodze do zreformowanego systemu podatku VAT w UE

więcej

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej. Wpływ na ochronę znaków towarowych w Polsce

więcej
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oferty biznesowe
Niemiecka firma zajmuje się opracowaniem i produkcją wysokiej jakości lamp designerskich. W zakresie preprodukcji komponentów lamp (cokoły drewniane
i montaż kabli) oferuje umowy produkcyjne firmom w Bułgarii, Polsce i Rumunii. Może to być jedna firma zajmująca się cokołem drewnianym i jedna BRDE20180917002
zajmująca się montażem kabli. Może to być też jedna firma produkująca i dostarczająca zarówno cokoły drewniane, jak i kable.
Niemiecka firma rodzinna, produkująca i dystrybuująca specjalistyczne drewniane przedmioty ogrodowe z litego drewna, chciałaby wejść na nowe rynki
zagraniczne i dlatego poszukuje dostawców części drewnianych z drewna modrzewiowego z Rumunii, Polski i Bułgarii w celu zawarcia umowy BRDE20180911001
podwykonawczej.
Francuska firma, tworząca meble dla dorosłych i dzieci, szuka producenta metalowych końcówek. Końcówki te będą przykręcone do drewnianych nóg
stołowych. Francuskie MŚP poszukuje podwykonawcy zajmującego się obróbką metali pełnych do produkcji wysokiej jakości części metalowych (mosiądzu lub BRFR20180418001
miedzi). Oferowany rodzaj współpracy to umowa podwykonawcza z partnerem z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski lub Słowenii.
Szybko rozwijająca się, wielokrotnie nagradzana londyńska marka projektowa poszukuje producenta wyjątkowej jakości dla swojej misy rzeźbiarskiej ze stali
BRUK20180917001
nierdzewnej. Londyńskie MŚP chce podpisać umowę produkcyjną z firmami, które dostarczają wysokiej jakości stal nierdzewną.
Dystrybutor materiałów artystycznych: ram, szczotek, płócien, akwareli, akryli, olejów i innych produktów firmy czarnogórskiej, oferuje swoje usługi jako BRME20180903001
dystrybutor.
Słoweńska firma oferuje szeroką gamę drewna i innych produktów dla budownictwa i stolarki (drewno, płyty drewniane, drewno opałowe itp.), a także usługi
stolarskie dla swoich klientów. Firma poszukuje dostawców wszelkiego rodzaju drewna i innych produktów związanych z tym sektorem. Oferowany rodzaj BRSI20180830001
współpracy to umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Tajwański importer poszukuje dostawców lub eksporterów produktów z Europy i Stanów Zjednoczonych. Idealny partner będzie z nimi współpracować w celu
importu różnych produktów dla niemowląt w zależności od potrzeb. Tajwańskie MŚP ma również nadzieję na znalezienie nowego partnera, który będzie
BRTW20180704001
w stanie dostarczyć firmie plastikowe konie hoppingowe odpowiednie na place zabaw dla dzieci. Oczekuje się, że w ramach współpracy zostanie zawarta
umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Brytyjska firma jest wieloletnim producentem wysokiej jakości noży i stali do ostrzenia noży, do zastosowań profesjonalnych. Firma poszukuje
BRUK20180917002
doświadczonego partnera do nanoszenia cząstek diamentu (25-30 mikronów) na ostrzące pręty stalowe na podstawie umowy podwykonawczej.

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe
Network East Poland, Nr 10/2018
www.een-polskawschodnia.pl

oferty biznesowe
KRAJ

NR REF.
Słoweński producent produktów mleczarskich poszukuje niezawodnych dostawców dla dwóch rodzajów opakowań. Poszukuje on opakowań
ekonomicznych i opakowań przyjaznych dla środowiska. Partner powinien pochodzić z UE. Proponowany rodzaj współpracy to umowa o świadczenie
usług dystrybucyjnych i/lub umowa produkcyjna.

BRSI20180910001

Rumuńska firma specjalizująca się w hurtowej i detalicznej sprzedaży suszonych owoców i kawy jest zainteresowana podpisaniem umowy
z dystrybutorem suszonych owoców na zasadzie umowy o dystrybucji.
Holenderska firma jest znanym hurtownikiem różnych marek zabawek drewnianych i mebli szkolnych w Holandii, Belgii i Luksemburgu. Aby wzbogacić
swoje portfolio firma poszukuje nowych dostawców oferujących wysokiej jakości produkty, które pasują do środowiska edukacyjnego i wspierają dzieci
w rozwijaniu ich umiejętności fizycznych lub społecznych podczas zabawy. Proponowanym rodzajem współpracy jest umowa o świadczenie usług
dystrybucji.
Mała słoweńska firma zajmująca się obróbką metali, zlokalizowana w regionie Goriška, z prawie 25-letnią tradycją
w produkcji ogrodzeń
i
drzwi z kutego
żelaza, aluminium
i PVC,
poszukuje
producentów
zawiasów
drzwiowych
i mechanizmów zamykających drzwi wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm we Francji, Czechach i w Polsce na podstawie umowy
produkcyjnej.

BRRO20180831001

Szwedzka firma ze Sztokholmu zajmuje się sprzedażą online nylonowych podkolanówek w różne wzory i kolory. Firma poszukuje producenta aby
podpisać umowę o wspólnej produkcji.
Francuska grupa MŚP działająca w sektorze mechanicznych systemów o wartości dodanej dla przemysłu lotniczego
i astronautycznego lub nuklearnego jest zainteresowana ekspansją w Europie poprzez ukierunkowane przejęcia MŚP, wspólne przedsięwzięcia lub
inwestycje w celu osiągnięcia wielkości krytycznej dla zamówień na rynkach takich jak rynek nuklearny, energetyczny, obronny, lotniczy i kosmiczny.
Poszukiwani partnerzy powinni produkować lub naprawiać precyzyjne części dla tych branż.
Brytyjski
dostawca
masowej
produkcji
artykułów
gospodarstwa
domowego
i
mebli
poszukuje
producentów
mebli
do samodzielnego montażu. Partnerzy powinni mieć doświadczenie w produkcji płyt MDF, produktów z litego drewna lub folii MDF. Ponadto wszystkie
fabryki powinny posiadać odpowiednie audyty wymagane dla dostaw do Wielkiej Brytanii. Firma posiada duże doświadczenie w handlu
międzynarodowym i poszukuje partnerów do umowy produkcyjnej.

BRSE20180815001

BRNL20180906001

BRSI20180918001

BRFR20180824002

BRUK20180820001
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oferty technologiczne
Innowacyjne francuskie MŚP działające w dziedzinie biotechnologii opracowało nowe rozwiązania dla autologicznych przeszczepów tłuszczu, przynosząc
realne korzyści pacjentom i praktykom. Istnieje znaczna poprawa przeżycia przeszczepionego tłuszczu. Firma poszukuje umów handlowych z pomocą
techniczną, z firmami z branży chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.

TOFR20180219002

Brytyjska firma IT opracowała prototyp algorytmu który przewiduje nagły zawał serca. Poszukuje baz danych pacjentów z arytmią komorową. Współpraca TRUK20180925001
na zasadzie umowy o badaniach lub współpracy technologicznej.
Włoskie, rzemieślnicze laboratorium działające w branży wyrobów kreatywnych produkuje ręcznie wytwarzaną biżuterię z odzyskiwanych materiałów PET.
Firma poszukuje technologów lub ekspertów doświadczonych w przetwarzaniu PET lub plastikowych materiałów porównywalnych z PET. Umowa TRIT20180910001
o współpracy technologicznej lub usługach.
Włoska firma pracująca w branży meblarskiej przy projektowaniu i produkcji poszukuje partnera zdolnego zaoferować know-how/technologię dla
materiałów z plastiku. Firma chce rozszerzyć swoją produkcję poprzez współpracę z centrum naukowo-badawczym lub producentem z doświadczeniem TRIT20180920001
w opracowywaniu innowacyjnych, ekologicznych, wszechstronnych produktów z plastiku. Umowa o współpracy technologicznej lub wspólnej produkcji.
Hiszpańska firma inżynieryjna poszukuje współpracy z partnerami technologicznymi (Centrami Badawczymi, Uniwersytetami, Laboratoriami lub
ekspertami) z doświadczeniem w ekstrahowaniu olejków. Firma chciałaby nawiązać współpracę technologiczną w zakresie ekstrakcji olejków z czystka
TRES20180905001
ladanowego. W szczególności interesowałyby ją technologie: odparowywanie próżniowe, destylacja parowa, ekstrakcja superkrytyczna płynów lub inne
nieagresywne technologie.
Innowacyjny niemiecki startup specjalizujący się w zintegrowanym oprogramowaniu i rozwiązaniach sprzętowych dla przemysłu odzieżowego oferuje
wysokiej jakości inteligentne produkty grzewcze. Dzięki nieskomplikowanej integracji z odzieżą niewielka płytka drukowana umożliwia szybkie
TODE20180301001
nagrzewanie, kontrolowane przez dostosowane oprogramowanie. Produkty mogą być używane w dziedzinie mody, spędzania wolnego czasu, uprawiania
sportów na świeżym powietrzu, opieki zdrowotnej lub w miejscu pracy. Firma poszukuje umów handlowych z pomocą techniczną i umowami licencyjnymi.
Mające siedzibę w Wielkiej Brytanii MŚP specjalizujące się w projektowaniu i opracowywaniu produktów inżynieryjnych oferuje swoje narzędzia i wiedzę
specjalistyczną firmom, instytucjom badawczym i uniwersytetom, aby pomóc im opracować, udoskonalić i zoptymalizować projekty swoich produktów lub
TOUK20180215001
w ramach ich projektów poprawić wydajność przed rozpoczęciem produkcji. MŚP będą oczekiwać informacji zwrotnej na temat procesu, aby dalej rozwijać
swoje możliwości. Przewiduje się, że partnerstwo będzie umową o współpracy technicznej lub umową o świadczenie usług
Młoda francuska firma specjalizująca się w agrobiznesie produkuje świeży i zdrowy sok. Aby wzmocnić swoją działalność, MŚP pilnie poszukuje maszyny do
prasowania na zimno (prasa hydrauliczna nowej generacji lub prasa śrubowa). Celem jest ekstrakcja 100 litrów / godzinę soku z różnych receptur opartych
TRFR20180223001
na mieszance ziół, warzyw i owoców. MŚP dąży do porozumienia handlowego z pomocą techniczną z producentem półautomatycznego sprzętu rolnospożywczego.

