
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 
Giełda kooperacyjna Futurebuild, 6 marca 2019 r., Londyn (Wielka Brytania) 
 

 
więcej 

 

Misja handlowa do Brazylii, 10.03 – 15.03.2019r, Sao Paolo, Kurytyba, Belo Horizonte (Brazylia) więcej  

 
Giełda kooperacyjna Innoform 2019 
 

 
więcej 
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Biznesplan i modele biznesowe dla małych firm więcej 

ABC pomocy publicznej dla MŚP więcej 

Rozwijaj biznes inteligentnie więcej 

      informacje  
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Szwedzka firma poszukuje doświadczonego producenta damskiej odzieży sportowej. Potencjalny partner powinien mieć możliwość produkcji krótkich serii 
produktów oraz posiadać możliwość zwiększenia produkcji. 

BRSE20181220001 

Rumuńska firma jest wiodącym przedsiębiorstwem zajmującym się recyklingiem złomu elektronicznego w północno-zachodniej części kraju. Firma kupuje 
złom komputerowy, płyty główne, telefony komórkowe itp. i poddaje je sortowaniu i odzyskuje z nich surowce. Firma poszukuje dostawców takich 
produktów. 

BRRO20181128001 

Młoda francuska firma specjalizuje się w produkcji świeżych i zdrowych soków. Poszukuje producentów szklanych butelek o pojemności 200 ml 
zainteresowanych długotrwałą współpracą. 

BRFR20190117001 

    
Francuska firma specjalizuje się w ręcznej produkcji wyrobów mydelniczych. Stara się opracować nową linię produktów - mydła produkowane z organicznego 
oleju roślinnego. Firma poszukuje producentów takich wyrobów. 

BRFR20190111001 

Bułgarska firma specjalizuje się w projektowaniu, instalacji i konserwacji systemów i urządzeń tzw. inteligentnych budynków, a także sprzedażą i dystrybucją 
takich urządzeń. Firma poszukuje producentów systemów telewizyjnych dla sektora hotelarskiego, zainteresowanych wejściem na rynek bułgarski i rynki 
sąsiednich krajów. 

BRBG20190107001 

Austriacki start-up zajmuje się produkcją kreatywnej i funkcjonalnej odzieży outdoorowej. Firma tworzy kolekcje narciarskie i uliczne, łączące w sobie 
funkcjonalność z ulicznym stylem. Firma poszukuje producentów materiałów oraz odzieży w celu zlecenia produkcji. 

BRAT20181220001 

Szwedzki start-up poszukuje dostawców materiału na garnitury, oferującego wytrzymały produkt wysokiej jakości, posiadający w składzie elastan lub inną, 
podobną domieszkę. Materiał musi być odpowiedni do produkcji ubrań biznesowych do codziennego użytku, pranych w niskich temperaturach oraz 
posiadających ekskluzywny dotyk i wygląd. Firma poszukuje dostawcy, który posiada taki materiał na stanie lub jest zainteresowany realizacją niewielkich 
zamówień. 

BRSE20181221001 

Turecka firma specjalizująca się w produkcji bydła, owiec i drobiu zwiększyła swoje moce produkcyjne. Firma poszukuje dostawców zbóż, nasion roślin 
oleistych, otrębów i mączek. 

BRTR20181225001 
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KRAJ NR REF. 

Brytyjska firma poszukuje wyrobów dziecięcych w celu ich dystrybuowania na terenie Chin. BRUK20190117001 

Grecka firma z sektora MSP działa w sektorze produkcji biopaliw ze zużytego oleju jadalnego (UCO). Firma poszukuje dostawców tego produktu. 
BRGR20190103001 

Niemiecki producent wyrobów dla kobiet w ciąży, przeznaczonych dla oddziałów położniczych posiada dogłębną znajomość rynku niemieckiego. Firma 
chciałaby rozszerzyć portfolio oferowanych produktów, toteż poszukuje zagranicznych producentów takich wyrobów w celu świadczenia usług 
dystrybucji na rynku niemieckim. 

BRDE20181208001 
 

Brytyjska firma opracowuje innowacyjne produkty z zakresu platform samochodowych, płyt najazdowych oraz narzędzi. Jej platforma pozwala na łatwy  
i szybki dostęp do samochodu, idealny dla warsztatów. Firma poszukuje producentów, którzy podejmą się produkowania jej nagradzanej platformy dla 
samochodów. 

BRUK20190118002 
 

Turecka firma ortopedyczna z Erzurum poszukuje wyposażenia typu pneumaflex, korygującego złe ustawienie stopy. Firma jest zainteresowana 
nabywaniem takich urządzeń, dopasowanych do jej klientów. 

BRTR20190116001 

Grecka firma z sektora MSP specjalizuje się w produkcji i handlu ziarnami zbóż oraz roślin strączkowych. Firma poszukuje dostawców modyfikatorów 
mikoryzowych, odpowiednich do zbóż i roślin strączkowych. Produkt ma służyć do zaprawiania ziaren w celu zwiększenia ich odporności oraz dawanego 
plonu. Firma poszukuje licencjodawców. 

BRGR20181220001 

Francuski supermarket z centrum kraju specjalizuje się w sprzedaży art. spożywczych, mięsa, delikatesów, serów, ryb, owoców i warzyw. Firma oferuje 
usługi dystrybucyjne producentom takich wyrobów w celu poszerzenia gamy oferowanych produktów. 

BRFR20190122001 

Bułgarska firma świadczy polsko-bułgarskie i bułgarsko-polskie usługi tłumaczeniowe z zakresu zwykłych dokumentów, dokumentów korporacyjnych, 
tłumaczeń technicznych, prawnych i ekonomicznych. Firma zapewnia całkowitą dyskrecję. 

BOBG20181230002 

Niemiecka firma programistyczna poszukuje dystrybutorów swoich systemów operacyjnych działających w czasie rzeczywistym w krajach Europy 
Wschodniej - Polsce, Czechach, na Słowacji i w Bułgarii. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. 

BODE20180830001 
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Węgierskie centrum badawcze poszukuje partnerów do opracowania miniaturowego urządzenia spektroskopowego w oparciu o opatentowaną 
szerokopasmową technologię bliskiej podczerwieni LED 

TOHU20180712001 

Włoska firma specjalizująca się w oprogramowaniu do marketingu internetowego opracowała innowacyjną aplikację do przeglądania stron internetowych  
i poszukuje kamery internetowej 360 ° zintegrowanej z producentem telefonu komórkowego, aby zawrzeć umowę handlową z pomocą techniczną lub 
umową licencyjną. 

TRIT20170705001 

Izraelska firma chemiczna poszukuje technologii biobójczych i / lub produktów o następujących cechach: 1. Materiały zapobiegające tworzeniu się  
i powstawaniu biofilmu na powierzchniach mających kontakt z wodą. 2. Bromowane biocydy lub materiały zwiększające biobójczą aktywność 
bromowanych biocydów z dodatkową funkcjonalnością. Firma dąży do podpisania umowy partnerskiej na podstawie JV / licencji / współpracy badawczej. 
Zidentyfikowani partnerzy otrzymają fundusze na rozwój technologii 

TRIL20180719001 

Francuska firma specjalizująca się w rozwoju wbudowanych i komunikacyjnych rdzeni IP (Intellectual Property) na rynku kosmicznym poszukuje partnerów 
integracyjnych do współpracy technicznej, umów handlowych z pomocą techniczną, usługami i umowami licencyjnymi. Rozwiązania są całkowicie oparte 
na tradycyjnych standardach kosmicznych, co pozwala na łatwiejszą integrację systemu i większą niezawodność. 

TOFR20180605001 

Brytyjski wynalazca z powodzeniem opracował prototyp i przetestował narzędzie do odchwaszczania, które usuwa chwasty, bez pozostawiania dziury  
lub przeszkadzania sąsiadującym roślinom. Poszukiwani są producenci narzędzi ogrodniczych, którzy będą gotowi wprowadzić produkt na rynek europejski 
na podstawi licencji. 

TOUK20180802001 

Chińska instytucja badawczo-rozwojowa oferuje szereg zaawansowanych technologii badawczych i aplikacyjnych do odśluzowywania konopi biologicznych 
dla przedsiębiorstw przetwarzających rośliny konopi. Intencją metody współpracy jest umowa o świadczenie usług lub umowa o współpracy technicznej. 

TOCN20180726001 

Bułgarska firma specjalizuje się w badaniach i produkcji nowych materiałów i produktów wdrażanych w nowoczesnych technologiach. Firma oferuje nową 
technologię produkcji związków boru, węgla i azotu o unikalnych właściwościach. Głównymi zaletami nowej technologii są zastosowanie ulepszonych  
4 rodzajów metalurgii proszków. Poszukiwane rodzaje współpracy to umowa o współpracy badawczej i umowa produkcyjna z organizacją naukową lub 
przedsiębiorstwem wysokotechnologicznym. 

TOBG20171120001 
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