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spotkania brokerskie/misje handlowe
KRAJ

OPIS
Stoisko narodowe podczas targów Alimentaria & Horexpo, 24.03 – 26.03.2019r., Lizbona (Portugalia)

Misja biznesowa do Portugalii, 13-17 maja 2019 r., 13.05 – 17.05.2019r., Lizbona (Portugalia)

SZCZEGÓŁY
więcej

więcej

Dofinansowana misja wyjazdowa do Bolonii, na targi AUTOPROMOTEC, 22.05 – 25.05.2019r., Bolonia (Włochy)
więcej

informacje
Modele biznesowe dla MŚP - wprowadzenie

Audyt innowacyjności metodą IMP3rove oraz Innovation Health Check
Bezpłatne porady naszych ekspertów

więcej

więcej

więcej

11

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe
Network East Poland, Nr 3/2019
www.een-polskawschodnia.pl

oferty biznesowe
Niemiecka firma, działająca jako dostawca motoryzacyjny w dziedzinie obróbki metali, poszukuje firmy do procesów powlekania w Polsce lub w Czechach.
Firma zajmująca się procesami powlekania powinna oferować katodową powłokę zanurzeniową (znaną jako CDP lub KTL) i / lub powłokę cynowo niklową. BRDE20181107002
Preferowane jest długoterminowe partnerstwo poprzez podwykonawstwo lub outsourcing.
Włoska firma z siedzibą w Palermo (Sycylia), dystrybutor profili aluminiowych i profili PCV poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę licencyjną
BRIT20180924001
i dystrybucyjną na wschodzie Europy, w Chinach, na Bliskim Wschodzie, w Indiach i Turcji.
Brytyjska firma z branży handlu elektronicznego zajmująca się sprzedażą na całym świecie do ponad 100 krajów i poszukuje dostawców nieelektronicznego
wyposażenia domowego lub zewnętrznego w oparciu o umowę dystrybucji. Współpraca może obejmować szeroką gamę produktów od małych stolików do
rowerów itp.
Firma jest niemieckim dostawcą rozwiązań i doradztwa w zakresie infrastruktury sieciowej związanej z geografią, zarządzaniem i publikowaniem danych
geograficznych oraz systemów informacji geograficznej. Firma poszukuje dostawców systemów GIS, aby zintegrować swoje oprogramowanie w ramach
umowy joint venture. Firma poszukuje partnerów (firm lub organizacji) do utworzenia wspólnego przedsięwzięcia.
Brytyjska firma inżynieryjna specjalizująca się w innowacyjnym zarządzaniu energią poszukuje alternatywnego dostawcy stali. Firma poszukuje młyna lub
producenta blach ze stali o bardzo trudnych parametrach zgodnie z umową produkcyjną. Kluczowymi specyfikacjami są: 17-7 cewka PH, szerokość cewki: 800
mm, grubość cewki: 0,4 mm.
Niemiecki dostawca motoryzacyjny poszukuje producenta narzędzi. Wytwórca narzędzi powinien być w stanie wytwarzać skomplikowane narzędzia dla
maszyn przemysłu ciężkiego. Niemiecka firma produkuje tłoczone i ciągnione metalowe części. Preferowane jest długoterminowe partnerstwo za
pośrednictwem umowy produkcyjnej.

BRUK20181102002

BRDE20181112001

BRUK20180529001

BRDE20181107001

Duńska firma produkuje i sprzedaje domki dla ptaków w Danii i Szwecji i poszukuje partnerów ponieważ zwiększa się popyt. Firma szuka producenta BRDK20190110001
drewnianych domków dla ptaków w Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Czechach, Polsce, na Węgrzech i innych krajach Europy Wschodniej.
Francuska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji wysokiej jakości produktów ortopedycznych chce rozszerzyć swoją linię produktów. Firma szuka BRFR20181109001
dostawców materiałów we wschodniej Europie, Hiszpanii, Portugalii i Tunezji. Umowa o wspólnej produkcji.
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oferty biznesowe
KRAJ

NR REF.
Młoda, francuska firma pracująca w branży rolniczej produkuje świeże i zdrowe soki. Firma poszukuje producenta butelek (20 centilitrów). Umowa
długofalowa o produkcji.

BRFR20190117001

Austriacka firma aktywna w branży odzieży wierzchniej funkcjonalnej produkuje odzież uliczną i sportową. Firma poszukuje producenta materiałów i całej
odzieży do produkowania ich kolekcji. Umowa o wspólnej produkcji.

BRAT20181220001

Szwedzki projektant drewnianych mebli poszukuje certyfikowanego producenta mebli z doświadczeniem i certyfikatami aby produkować wolne od
toksyn , ekologiczne, drewniane zabawki dla dzieci 3-8 lat.
Portugalska firma jest projektantem i producentem bardzo innowacyjnego produktu mającego na celu zrewolucjonizowanie użytkowania i interakcji
z telewizją poprzez nowy paradygmat interaktywności i personalizacji treści telewizyjnych. Obecnie zamierza rozszerzyć swoją sprzedaż poprzez
zwiększenie swojej sieci dystrybucji na całym świecie poprzez umowy dystrybucyjne lub umowy agencyjne. Firma jest również otwarta na umowy
produkcyjne z firmami wymagającymi indywidualnej obsługi.

Turecka firma przetwarzająca kamienie naturalne dla sektora budowlanego poszukuje dystrybutorów na podstawie umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii opracowała cyfrową aplikację edukacyjną dla osób z dysleksją, która wykrywa charakter trudności z czytaniem, jakich
dziecko doświadcza w młodym wieku i proponuje najbardziej odpowiednie i dostosowane do indywidualnych potrzeb interwencje. Firma zamierza
obecnie współpracować z platformami programistycznymi i edukacyjnymi w ramach umowy joint venture, aby zintegrować swój produkt z platformą; lub
firmy, które chcą zintegrować własność intelektualną produktu ze swoimi produktami w ramach umowy licencyjnej.
Holenderskie MŚP specjalizujące się w wytwarzaniu dobrej praktyki wytwarzania (bio) produkcji farmaceutycznej (GMP) oferuje swój wyjątkowy ośrodek
szkoleniowy. Obiekt i program szkoleniowy są przeznaczone dla firm (bio-) farmaceutycznych, biotechnologicznych i nauk biologicznych, które
potrzebują praktycznych szkoleń i / lub GMP w dowolnym aspekcie (bio) produkcji farmaceutycznej w najnowocześniejszej fabryce i zgodnie z GMP
Współpraca z partnerami odbywałaby się w ramach umowy o świadczenie usług.
Niemieckie MŚP oferuje naprawę betonowych elementów budowlanych i urządzeń infrastruktury zniszczonych przez pęknięcia lub korozję dzięki
nowoczesnym procesom naprawczym, takim jak wstrzykiwanie zawiesin i żywic na bazie cementu. Oferowane procesy naprawcze są zgodne
z certyfikatami Niemieckiego Stowarzyszenia Konstrukcji Betonowych. MŚP dąży do zawarcia umów o podwykonawstwo i produkcji z partnerami
z branży budowlanej.

BRSE20190128001

BOPT20180611002

BOTR20180620001

BOUK20180529001

BONL20180111001

BODE20180621001
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oferty technologiczne
Holenderskie MŚP oferuje wielokanałowe systemy wykrywania pojedynczych fotonów o wysokiej wydajności wykrywania i niezrównanej rozdzielczości
czasowej. Firma poszukuje partnerów do zintegrowania technologii z ich pracami badawczo-rozwojowymi. Firma oferuje możliwość dostosowania na TONL20180531001
życzenie klienta i poszukuje partnerstwa w ramach umowy handlowej z pomocą techniczną.
Nowatorski innowator, projektant i producent urządzeń litewskich na Litwie chce sprzedać swoją nową technologię jako inteligentny zamek rowerowy.
Technologia ta łączy nowoczesne technologie i wysokie standardy bezpieczeństwa. Kluczowe autoryzacje i udostępnianie dostępu są zbudowane zgodnie
TOLT20180604001
z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, dlatego inteligentne systemy bezpieczeństwa dla własności można opracowywać za pomocą oprogramowania,
łącząc je z fizycznym blokowaniem. Firma chętnie przyjmuje oferty joint venture, umowę handlową lub umowę licencyjną.
Włoska firma jest start-upem, który opracowuje i produkuje innowacyjne urządzenia bezprzewodowe IoT. W szczególności oferuje czujniki środowiskowe
i meteorologiczne z technologią LoRa i Sigfox (technologie zoptymalizowane dla IoT w sektorze rolniczym) oraz Datalogger i Bluetooth dla aktywności TOIT20180618001
sportowej i profesjonalnej. Firma poszukuje umów o świadczenie usług w innych krajach.
Chińska firma inżynieryjna poszukuje automatycznego systemu sterowania do wiercenia w skale. Firma chce współpracować z B + R lub partnerami TRCN20180819001
branżowymi poprzez współpracę badawczą i umowę o współpracy technicznej.
Bułgarskie MŚP z doświadczeniem w zakresie badań i rozwoju wyspecjalizowanych technologii oraz produktów i rozwiązań technicznych opracowało
zautomatyzowany system sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych / chodnika z innowacyjną kontrolą ruchu. Firma poszukuje partnerów do umów TOBG20180911007
handlowych z pomocą techniczną wśród firm i gmin.
Niemiecki wynalazca opracował metodę badania akcji serca bez kontaktu fizycznego, za pomocą kamery. Możliwe zastosowanie w leczeniu osób starszych, TODE20190207002
monitorowaniu kierowców, e-rehabilitacji lub studiach marketingowych. Poszukiwani partnerzy do podpisania umowy licencyjnej lub badawczej.
Londyńska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rąk robotycznych która potrafi wykonywać wiele różnych zadań poszukuje partnerów do TOUK20190109001
współpracy handlowej/technologicznej

