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KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Polska na targach Gamescom 2019, 20-22.08.2019r., Kolonia (Niemcy) 
 

więcej 
 

Polskie stoisko na DLD Tel Awiw 2019, 18-19.09.2019r., Tel Awiw (Izrael) 
 

więcej  

Polska na targach Gitex 2019, 6-7.10.2019r., Dubaj (ZEA) 
 

więcej  
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Internacjonalizacja MŚP więcej 

 
Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP 

więcej 

Na kłopoty w biznesie – Early Warning Europe więcej 

      informacje  
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Brytyjska firma handlowa, założona w 2010 roku, opracowała grę planszową pomagającą uczniom wejść w świat zarządzania finansami. Brytyjska firma 
poszukuje producenta aby podpisać umowę o produkcji. W tej chwili gra jest sprzedawana poprzez stronę internetową firmy z Wlk. Brytanii. 

BRUK20190222002 

Grecka firma z Aten, która sprzedaje kobiecie ubrania, poszukuje dostawców/producentów eleganckich dziennych ubrań do dystrybucji. Umowa handlowa. BRGR20190409001 

Włoska internetowa agencja turystyczna planuje wzmocnić swoje usługi i produkty na lokalnym rynku, dodając miejsca docelowe w Europie. Celem firmy jest 
poszerzenie linii produktów i usług w celu zaoferowania europejskich pakietów doświadczalnych na rynku lokalnym. Firma poszukuje partnerów, takich jak 
hotele, firmy transportowe, operatorzy transferowi, organizatorzy wycieczek, usługi turystyczne w ramach umowy handlowej lub usługowej. 

BRIT20180927001 

    

Firma z Kataru zajmująca się dystrybucją świeżego i przetworzonego mięsa z misją bycia jedną z wiodących firm na rynku ściśle współpracuje ze swoimi 
klientami, aby zbudować solidną markę poprzez swoją sieć i usługi. Specjalizują się w kanale HoReCa i handlu detalicznym jako hipermarkety, supermarkety, 
usługi lotniskowe, linie lotnicze, rządowe stacje benzynowe, wysokiej klasy restauracje i hotele. Firma poszukuje międzynarodowej usługi dystrybucji, aby 
rozszerzyć swoją ofertę produktów rozproszonych 

BRQA20180916001 

Słoweński producent przetworów mlecznych poszukuje wiarygodnych dostawców do dwóch rodzajów opakowań. Szukają opakowań ekonomicznych  
i opakowań przyjaznych dla środowiska. Partner powinien pochodzić z UE. Umowa o świadczenie usług dystrybucji i / lub umowa dotycząca produkcji zostaną 
podpisane. 

BRSI20180910001 

Turecki uniwersytet poszukuje umów o współpracy badawczej i oferuje stypendia naukowe w dziedzinie nauk rolniczych, farmaceutycznych, medycznych  
i informatycznych, a naukowcy posiadają umiejętności techniczne w zakresie opracowywania nowych metod naukowych i innowacyjnych prototypów 
produktów w powiązanych dziedzinach. Celem jest złożenie wniosku do programu CoCirculation2 H2020 MSCA. 

RDTR20180809001 

Szkocka firma produkująca różnego rodzaju zabawki drewniane, klocki, gryzaki z drewna bukowego poszukuje dystrybutorów. Wszystkie zabawki są ręcznie 
malowane i posiadają aspekt edukacyjny. Każda zabawka wykonana jest zgodnie z dyrektywą 2009/48 / WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek i ma znak CE. 

BOUK20181107001 

Niemiecka firma rozpoczyna produkcję wysokiej jakości lamp designerskich. W przypadku przedprodukcyjnych elementów lampy (drewnianych cokołów  
i montażu kabli) firma oferuje umowy produkcyjne firmom w Bułgarii, Polsce i Rumunii. Może to być jedna firma na drewniany cokół i jedna na kable. Albo 
może to być jedna firma produkująca i dostarczająca oba produkty. 

BRDE20180917002 
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KRAJ NR REF. 

Założona w 1928 roku fińska firma jest jednym z najstarszych producentów obuwia w Finlandii. Firma produkuje obuwie zimowe i sportowe. Firma 
poszukuje podwykonawców, którzy zajmowaliby się produkcją cholewek do butów.. 

BRFI20180516001 

Francuska firma specjalizująca się w tworzeniu wysokiej jakości drewnianych mebli do wnętrz poszukuje podwykonawcy do spawania metalowych rur  
w nogach w swoim nowym asortymencie. Firma szuka długoterminowego partnera na Litwie, w Słowenii, na Łotwie, w Estonii lub w Polsce, aby uzyskać 
umowę o podwykonawstwo. 

BRFR20180417001 

Francuska firma produkująca szeroką gamę artykułów konsumpcyjnych z tworzyw sztucznych poszukuje dostawców, którzy będą w stanie zapewnić stałą 
produkcję przetworzonych, plastikowych surowców. Firma chce zawrzeć umowy produkcyjne z partnerami z siedzibą w Europie. 

BRFR20180614001 
 

Greckie MŚP specjalizujące się w kablach poszukuje producentów poliamidu 66 w Europie. Grecka firma poszukuje potencjalnych partnerów działających 
w branży tworzyw sztucznych i posiada wiedzę, aby produkować poliamid 66, który jest używany do produkcji opasek kablowych. Wymagają współpracy 
w ramach umowy produkcyjnej 

BRGR20180802001 
 

Firma z Wielkiej Brytanii jest dostawcą oprogramowania technologicznego w języku angielskim. Pomaga firmom i instytucjom edukacyjnym tworzyć  
i uruchamiać dostosowane do potrzeb klienta szkolenia i korepetycje w języku angielskim. Firma poszukuje komercyjnych partnerstw z MŚP/ 
organizacjami zainteresowanymi wdrażaniem dostosowanych programów komputerowych w celu poprawy kompetencji językowych personelu na 
podstawie umowy licencyjnej lub umowy o świadczenie usług. 

BOUK20180712001 

Ukraińska firma produkująca butelki na wodę i termosy poszukuje dystrybutorów i agentów aby podpisać z nimi umowy o usługach agencji handlowej 
lub dystrybucyjne. Firma oferuje stylowe butelki na wodę i termosy. 

BOUA20190331007 

Armeńska firma produkująca siedem rodzajów herbat ziołowych i miksów herbacianych poszukuje rynków zbytu za granicą i chce nawiązać współpracę  
z dystrybutorami lub agentami handlowymi. 

BOAM20190502001 

Szwedzki start-up poszukuje dostawcy lekkiego, nieprzezroczystego plastiku z recyklingu. Wszystkie kolczyki są obecnie wytwarzane z 0,3 mm spójnego 
winylu złożonego z dwóch warstw. Firma poszukuje przyjaznego środowisku materiału który miałby podobne cechy i który byłby dostępny w wielu 
kolorach i wzorach i miał matowe wykończenie. Dobrze byłoby aby dostawca był w stanie docinać materiał. 

BRSE20190416001 
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Hiszpańska firma budowlana poszukuje firmy aby wspólnie budować domy modułowe, współpraca na zasadzie spółki. Domy powinny łatwo przenoszone, 
ekologiczne, wielkości człowieka i zrobione z drewna. Technologia budowlana powinna pozwalać na użycie różnych typów materiałów i systemów aby były 
użyteczne dla krajów w których docelowo będą budowane np. Europa Południowa. 

TRES20190503001 

Grupa hiszpańskich naukowców aktywnych w branży medycznej opracowała nową koncepcję zapobiegania, łagodzenia, leczenia chorób typu: choroba 
Parkinsona. Umowa licencyjna lub o współpracy technologicznej z jednostkami publicznymi lub prywatnymi. 

TOES20190404004 

Grupa hiszpańskich badaczy opracowała metodą diagnozowania i prognozowania oraz monitorowania osteoporozy. Umowa licencyjna lub o współpracy 
technologicznej. 

TOES20190424001 

Belgijska firma zajmująca się sprzętem medycznym od 20 lat, opracowała razem z doświadczonym lekarzem anestezjologiem koncept osobistego 
defibrylatora. Firma szuka partnera który na zasadzie umowy o wspólnych badaniach byłby w stanie skonstruować prototyp i przygotować produkt do 
komercjalizacji. 

TRBE20190114001 

Firma z Ukrainy specjalizująca się w nabiale poszukuje technologii do produkowania mleka w proszku oraz sprzętu do proszkowania do użycia do różnych 
innych celów., aby zwiększyć wydajność swojej fabryki. Firma poszukuje dostawców na zasadzie umowy licencyjnej lub umowy o produkcji. 

TRUA20180324002 

Bułgarski instytut badawczy opracował innowacyjną technologię i sprzęt do ekstrakcji substancji bioaktywnych z roślin dzikich lub uprawnych przy użyciu 
technik ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Można go stosować do ekstrakcji różnych środków, takich jak farmaceutyki, odżywki, smaki, barwniki itp. Wyczerpana 
masa roślinna jest przyjazna dla środowiska. Jednostka poszukuje partnerów przemysłowych na podstawie umowy handlowej z pomocą techniczną. 

TOBG20180828001 

Szwajcarski preparat firmy biotechnologicznej zwiększa lokalny przepływ krwi w obszarze rany i zajmuje się upośledzonym przepływem krwi, co stanowi 
główny problem w przypadku gojących się ran. Opracowywany związek ma unikalny sposób działania i niespotykaną skuteczność, aby umożliwić gojenie się 
ran. Firma poszukuje firm farmaceutycznych w celu zawarcia umowy o współpracy badawczej w celu przedstawienia dodatkowych dowodów na koncepcję 
i walidację w badaniach na zwierzętach. 

TOCH20180703001 

Czeski wydział uniwersytecki zajmujący się badaniami i rozwojem w zakresie alternatywnych źródeł energii opracował prototypowe rozwiązanie 
wielozakresowego mikroprocesorowego agregatu do zabudowy w osiedlach mieszkaniowych w celu zastąpienia częściowych rozwiązań instalacyjnych 
źródeł energii za pomocą jednego scentralizowanego urządzenia. Uczelnia poszukuje inwestora do sprzedaży licencji i dalszej współpracy w zakresie 
wprowadzania urządzenia na rynek w oparciu o umowę produkcyjną i / lub handlową. 

TOCZ20180904002 
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