
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Polskie stoisko na Pioneers Festival 2019 – 09.05 – 10.05.2019r., Wiedeń (Austria) 
 

więcej 
 

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

Międzynarodowe spotkania biznesowe podczas targów Free From Food Expo, 28.05 – 29.05.2019r., Barcelona (Hiszpania) 
 

 
więcej  
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Sprawozdanie w sprawie ochrony handlu UE – skuteczna ochrona przed nieuczciwym handlem więcej 

 
Panel Polskich Przedsiębiorców 

więcej 

Bezpłatne porady naszych ekspertów więcej 
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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. 

BODE20180621001 

Rumuńska firma opracowała metodologię, dzięki której firma dostosowuje się do unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Oferta 
obejmuje pełny pakiet konsultacyjny, integrujący: wstępną ocenę, mapowanie, w pełni spersonalizowane procedury, szkolenia i utrzymanie. Nawiązana 
współpraca dotyczy umowy o świadczenie usług z jakąkolwiek organizacją europejską, publiczną lub prywatną, wymagającą przetwarzania danych lub 
doradztwa w zakresie danych osobowych. 

BORO20180531001 

Włoska winnica z dużym doświadczeniem w regionie Emilia-Romagna poszukuje dystrybutora wina czerwonego i białego. Firma ma niewielką produkcję  
w ilości, ale jest w stanie produkować wiele różnych win. Firma chciałaby zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z dystrybutorem 
specjalizującym się w sektorze wina. 

BOIT20180531001 

    
Izraelski producent, specjalizujący się w produktach kosmetycznych na bazie minerałów z Morza Martwego, poszukuje partnerów. Zaletami na rynku są 
unikalne wzornictwo, wysoka jakość produktów i elastyczność handlowa w działalności firmy. Docelowymi partnerami są duże sieci handlowe / handlowe, 
lokalni franczyzobiorcy, dystrybutorzy. Firma poszukuje umowy franczyzy / umowy agencyjnej i umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BOIL20180718001 

Londyńska firma specjalizująca się w sztucznej inteligencji specjalizuje się w technologiach rozpoznawania wizualnego. Mają ugruntowaną pozycję wśród 
znanych partnerów w Wielkiej Brytanii. Ponadto są one w pełni zgodne z ogólnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (GDPR). Firma poszukuje firm 
wymagających rozwiązań bezpieczeństwa AI z analityką wideo w czasie rzeczywistym i rozbudowanym systemem wywiadowczym do zawarcia umowy 
agencyjnej. 

BOUK20180713002 

Firma została założona w Ankarze - w Turcji, aby świadczyć usługi inżynieryjne w przemyśle maszynowym i ma wieloletnie doświadczenie w branży biogazu. 
Głównym obszarem działalności firmy jest projektowanie, produkcja, instalowanie i uruchamianie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w zakładach, 
w których wytwarzana jest energia z odpadów, oraz pod klucz instalacji systemów kogeneracyjnych. Szukają partnerów, zwłaszcza z Bałkanów, aby oferować 
produkty i zostać podwykonawcą. 

BOTR20180327001 

Bułgarska firma działająca w branży kreatywnej (produkcja treści wideo, takich jak filmy, reklamy / reklamy itp.) Szuka agencji reklamowych  
i marketingowych, które chciałyby przypisać produkcję konkretnych treści wideo w ramach usług i / lub umowy o podwykonawstwo. 

BOBG20180814001 

      oferty biznesowe 

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, Nr 4/2019 

www.een-polskawschodnia.pl  

https://een.ec.europa.eu/partners/german-sme-active-concrete-repair-looking-co-operation-international-partners-through
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-offers-consultancy-implementing-european-general-data-protection
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-winery-seeks-distributor
https://een.ec.europa.eu/partners/israeli-famous-brand-highly-specialized-dead-sea-cosmetic-products-looking-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners/london-based-artificial-intelligence-visual-solution-provider-looking-commercial-partners
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-expert-landfill-gas-and-biogas-sectors-looking-become-subcontractor
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-company-specialized-video-content-production-looking-services-and-or
een.ec.europa.eu
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.pfrr.pl/
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://een.pollub.pl/


KRAJ NR REF. 

Jest to chińska firma mleczarska specjalizująca się w wytwarzaniu i dystrybucji wysokogatunkowych produktów z jaka. W celu rozszerzenia działalności 
firma rozszerzyła swoją działalność o produkcję serów z jaków od 2016 r. Wprowadzając francuską ekspertyzę, w 2018 r. Opracowali 3 rodzaje sera jaków. 
Docelowe produkty to: mleko w proszku jak, mleko młode, napoje mleczne z jogurtem. Poszukują europejskich dystrybutorów do współpracy, które 
mogłyby zostać wypracowane w ramach komercyjnej umowy dystrybucyjnej. 

BOCN20180727002 

Projektant, producent i instalator stoisk targowych z Wielkiej Brytanii poszukuje europejskiej firmy działającej w branży wystawienniczej i prowadzącej 
działalność obejmującą możliwości produkcyjne w Republice Czeskiej, Niemczech, Holandii lub Polsce w zakresie strategicznych szans sojuszniczych, 
celem jest połączenie spółek (fuzja) lub formalne wspólne przedsięwzięcie (joint venture). 

BRUK20180809001 

Ukraiński producent zdrowotnych i ortopedycznych butów dziecięcych poszukuje dostawców stabilnych podeszew jakościowych na podstawie umowy 
handlowej ze wsparciem technicznym lub umową produkcyjną. 

BRUA20180719001 
 

Izraelskie przedsiębiorstwo projektuje i produkuje zaawansowane urządzenia do automatyzacji pakowni w celu uzyskania świeżych produktów po 
zbiorach. Zaletą tego jest szybkie wykrywanie jakości dzięki opracowanej technologii bliskiej podczerwieni, bardzo dokładne ważenie za pomocą 
specjalnie zaprojektowanych licznych sorterów kubkowych / rolkowych, wyraźna klasyfikacja produktu według koloru, rozmiaru, średnicy, tekstury / 
defektów zewnętrznych za pomocą zaawansowanego systemu optycznego z wysokiej jakości kolorowymi aparatami cyfrowymi itp. Firma poszukuje 
umowy o pośrednictwo handlowe / dystrybucyjne 

BOIL20180620001 
 

Austriacka firma działająca od 25 lat w obszarze efektywności energetycznej i termicznej, opracowała innowacyjną metodę wewnętrznej renowacji 
termicznej starych budynków. Aby dotrzeć na nowe rynki, firma chciałaby wprowadzić usługi dystrybucyjne i umowy przejęcia. Rozważane jest również 
porozumienie finansowe. 

BOAT20180416001 

Belgijska firma opracowuje i wprowadza na rynek innowacyjny fotel dziecięcy i dziecięcy. Krzesło może być używane na czterech różnych wysokościach  
i może być używane dla dzieci od 6 miesiąca życia, do 6 roku życia.Firma dystrybuuje krzesło w Belgii. Ponieważ niedawno udało im się obniżyć koszty 
produkcji, są gotowi na międzynarodową karierę. Aby móc się rozwijać za granicą, szukają partnerów w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

BOBE20180726001 

Rumuńska firma specjalizuje się w usługach powlekania elektrostatycznego i piaskowania części metalowych, a tym samym zajmuje się następującymi 
branżami: budownictwem, produkcją i konstrukcją metalową oraz motoryzacją. Firma posiada wysoko wykwalifikowany personel i najnowocześniejszy 
sprzęt, zapewniający doskonałą jakość oferowanych usług. Firma jest zainteresowana identyfikacją międzynarodowych partnerów biznesowych  
w ramach umów o podwykonawstwo. 

BORO20180726001 
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KRAJ NR REF. 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji damskiej dzianiny. Produkty są wytwarzane w małych seriach, w oparciu o własne projekty firmy. Rumuńska 
firma jest zainteresowana identyfikacją międzynarodowych partnerów biznesowych do zawarcia umów dystrybucyjnych. Jednocześnie firma jest również 
zainteresowana produkcją odzieży dla partnerów zagranicznych, którzy chcą zlecić podwykonawstwo swojej produkcji. Współpraca z zidentyfikowanymi 
partnerami zostanie opracowana w ramach umów o podwykonawstwo. 

BORO20180718002 

Rumuńskie biuro podróży specjalizuje się w oferowaniu niezwykłych przeżyć turystycznych poza utartymi , a także wycieczek po mieście i wycieczek po 
Rumunii. Firma jest zainteresowana identyfikacją międzynarodowych partnerów biznesowych do zawierania umów o świadczenie usług. 

BORO20180724001 

Francuska firma poszukuje podwykonawcy specjalizującego się w toczeniu litego drewna (bukowego i orzechowego). Firma potrzebuje uzyskać wysokiej 
jakości stożkowe lub toczone drewniane nogi stołowe w ramach umowy o podwykonawstwo. 

BRFR20180413001 
 

Fiński producent obuwia zimowego i sportowego poszukuje nowych partnerów, którzy wykonają buty w ramach podwykonawstwa lub produkcji. 
 

BRFI20180516001 
 

Poszukiwani są producenci klinowych paneli drucianych, ekranów z drutu klinowego, siatek zgrzewanych, siatek plecionych i paneli poliuretanowych  
w Europie Wschodniej w ramach umowy dotyczącej wytwarzania, outsourcingu lub podwykonawstwa. 

BRGR20180702001 

Grecka, wielokrotnie nagradzana firma luksusowych butów damskich i producent, który produkuje ekskluzywne buty ręcznie robione z luksusowych 
włoskich skór i części (butów, obcasów itp.) poszukuje podwykonawców i / lub producentów, którzy mogą podjąć się produkcji butów i / lub części 
obuwia, które firma projektuje. Oferowana współpraca w ramach podwykonawstwa lub produkcji. 

BRGR20180702001 

Węgierska firma tekstylna poszukuje partnera - podwykonawcy do farbowania tkanin (np. wełny) 
BRHU20180327001 

Brytyjska firma, która produkuje zarówno meble biurowe, jak i szereg bezpiecznych urządzeń metalowych do przechowywania na zewnątrz poszukuje 
partnerów do współpracy. Firma planuje sprzedawać wytworzone produkty przez inne firmy na własnym rynku. Najlepszym rozwiązaniem byłyby 
umowy dotyczące produkcji, licencji lub umów joint venture, ale brytyjska firma rozważyłaby również podwykonawstwo. 

BRUK20180427001 

Brytyjska firma dąży do znalezienia partnera produkcyjnego w Europie do produkcji dzianin wykorzystujących własne przędze lub przędze dostarczone 
przez odnoszącego sukcesy partnera. Opcje dotyczące potencjalnych umów na produkcję obejmują umowy outsourcingowe lub umowy  
o podwykonawstwo. 

BRUK20180220001 
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Międzynarodowa korporacja stoczniowa ze Szkocji poszukuje nowych rozwiązań aby wyposażyć statki pasażerskie w przytwierdzone na stałe boje tak aby 
statek nie tonął nawet jeśli złamie się kadłub i wtargnie woda. Umowa handlowa ze wsparciem technologicznym lub umowa spółki 

TRUK20190114001 

Chorwacka firma specjalizująca się w projektowaniu komputerów oraz oprogramowania poszukuje partnerów którym będą mogli zaoferować swoje usługi 
w projektowaniu i produkcji produktów elektronicznych i aplikacji poprzez umowę o współpracy technologicznej i usługach. 

TOHR20190114001 

Instytut badawczy ze Słowacji opracował sorbent do usuwania zanieczyszczeń z wody do celów pitnych. Są to przede wszystkim ciężkie metale: arszenik, 
chrom, kadm, ołów, etc. Sorbent też może być używany przy oczyszczaniu ścieków z przemysłu chemicznego i elektronicznego. Współpraca na zasadzie 
umowy licencyjnej lub współpracy badawczej.  

TOSK20190111002 

Tunezyjska firma farmaceutyczna chciałaby opracować leki hormonalne innowacyjne na skalę kraju. Poszukuje doradztwa w zaprojektowaniu, produkcji  
i marketingu nowych produktów. Firma poszukuje współpracy technologicznej. 

TRTN20180829001 

Litewska firma poszukuje technologicznego rozwiązania problem rozdzierania się ciasta na linii produkcyjnej podczas kiedy jest ono prasowane i wycinane. 
Umowa handlowa ze wsparciem technologicznym. 

TRLT20181001001 

Znany słowacki instytut badawczy opracował nową odmianą szkarłata wyniosłego który ma potencjał wytwarzać więcej nasion w porównaniu do już znanej 
odmiany, a jednocześnie ma wartość odżywczą na tym samym poziomie co dotychczas znane odmiany. Umowa licencyjna. 

TOSK20181203001 

Niemiecki uniwersytet opracował procedurę która ulepsza siły obliczeniowe kontrolerów w systemach mechatroniczych. Nowa procedura ulepsza model 
MPC poprzez redukcję wysiłku obliczeniowego. Umowa licencyjna dla partnerów z przemysłu. 

TODE20190128001 

Organizacja publiczna z Litwy poszukuje technologii pozwalającej wykrywać ukryte odpady w ziemi używając nieinwazyjnych metod. Nieinwazyjna 
technologia pomogłaby zgromadzić większą ilość próbek i danych aby monitorować bezprawne wylewanie odpadów. Umowa licencyjna. 

TRLT20190130001 
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