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Baza ofert EEN - Partnership Opportunities Database 
 

więcej 

Bezpłatne porady naszych ekspertów więcej 

Kalendarz  spotkań kooperacyjnych  B2B  więcej 

      informacje 

Darmowe kursy online dla Ciebie i Twojego biznesu więcej 

https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/297096,polska-na-targach-gamescom-2019.html
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een.ec.europa.eu
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/
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online


Japoński producent innowacyjnych urządzeń ogrodniczych poszukuje partnera w UE. Firma jest jednym z wiodących producentów urządzeń ogrodniczych, 
takich jak sekatory i sekatory sekcyjne. Poszukują partnerów, którzy mogą im pomóc zwiększyć swoją obecność na rynku UE. Preferowana forma współpracy 
to umowa dystrybucyjna lub umowa agencyjna. 

BOJP20191017001 

Słoweńska firma jest producentem gier i zabawek służących do zachowania i wzmocnienia zdolności poznawczych, sensorycznych i motorycznych osób 
starszych, osób z demencją i dzieci. Firma nawiąże współpracę na podstawie umowy produkcyjnej z doświadczonymi producentami. Przedmiotem umowy 
będzie produkcja opracowanych ostatnio produktów (gra planszowa, drewniana gra stołowa i drewniane puzzle). 

BRSI20191108001 

Armeńska firma importująca produkty spożywcze jest dobrze znana na rynku ormiańskim. Firma nawiąże współpracę w zakresie usług dystrybucyjnych  
z producentami i dystrybutorami mrożonego mięsa (wołowina, wieprzowina, drób), makaronu i zbóż. 

BRAM20180504001 

    
Rosyjska firma z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w produkcji poduszek z pierza, koców i pościeli do użytku domowego, szuka partnerów za granicą 
i oferuje partnerstwo w formie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BORU20180301002 

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji opakowań z polietylenu wysokiej i niskiej gęstości (torebki i folie) poszukuje agentów i dystrybutorów aby 
zdobywać nowe rynki. 

BOBG2019213003 

Francuski agent handlowy zajmujący się sprzedażą produktów medycznych dla bezpieczeństwa i komfortu pacjentów i opiekunów w domach starości i opieki, 
oraz placówkach rehabilitacyjnych, poszukuje nowych produktów np. robotów medycznych oraz sztucznej inteligencji w opiece nad starszymi ludźmi. Umowy 
o agencji handlowej. 

BRFR20191204001 

Firma z Białorusi produkująca i handlująca produktami (kojce, materace, drapaki, zabawki) dla psów i kotów różnych maści i wielkości poszukuje partnerów do 
podpisania umowy o dystrybucji. 

BOBY20191221001 
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https://een.ec.europa.eu/partners/japanese-garden-tool-manufacturer-seeking-agents-and-distribution-partners-eu
https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-developer-and-producer-toys-and-other-products-strengthening-cognitive-abilities
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KRAJ NR REF. 

Przedstawiciel handlowy z siedzibą w Szkocji (Wielka Brytania) specjalizujący się w branży metalowej, motoryzacji, obronności i lotnictwa, górnictwa  
i energii, oferuje przedstawicielstwo handlowe na terenie Wielkiej Brytanii. Firma chce nawiązać współpracę z firmami, które chcą zaistnieć lub 
zwiększyć swoją sprzedaż na rynku brytyjskim. Możliwość współpracy na podstawie umowy handlowej, dystrybucji lub innej. 

BOUK20200224001 

Francuskie MŚP specjalizujące się w formułowaniu i produkcji smarów stosowanych w przemyśle lub budownictwie szuka dostawcy surowego lub 
poddanego recyklingowi oleju roślinnego jako zamiennika obecnie stosowanych olejów mineralnych w swoim portfolio produktów. Firma jest 
zainteresowana umową dostawcy. 

BRFR20200214001 

Brytyjska firma odzieżowa zajmująca się projektowaniem odzieży dla kobiet karmiących poszukuje producenta wkładek wielokrotnego użytku do 
staników. Firma chciałaby podpisać umowę o wspólnej produkcji. 

BRUK20200206001 

Turecka firma zlokalizowana w Mersin/Turcja poszukuje producentów maszyn odchudzających w Niemczech, Polsce, Francji, Włoszech, i Holandii. 
Umowa o dystrybucji na rynek turecki. 

BRTR20200124001 

Firma z Irlandii handlująca przez Internet poszukuje producenta który tanio wyprodukowałby rzeczy do nowoczesnych, subskrybowanych paczek 
prezentowych. 

BRIE20200218001 

Wiodąca hiszpańska firma szuka umowy o świadczenie usług dystrybucji łańcucha alkoholi, likierów i whisky głównych wiodących marek, które nie 
nadają się do ponownego napełniania. Obecnie firma zajmuje się dystrybucją napojów spirytusowych, likierów i whisky na całym terytorium Hiszpanii  
i poszukuje nowego międzynarodowego, godnego zaufania dostawcy, głównie z UE, ale także z zewnątrz, który jest zainteresowany eksportem do 
Hiszpanii w celu podpisania umowy dystrybucyjnej. 

BRES20200127001 

Szwedzka firma handlowa zajmująca się sprzedażą akcesoriów i części zamiennych do maszyn do pielęgnacji ogrodu szuka producentów kabli 
sygnałowych / przewodów ograniczających do robotów koszących. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych rolą podwykonawcy. 

BRSE20191121001 

Niemiecki dystrybutor z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku poszukuje dodatkowych produktów, które mogłyby uzupełnić swoje portfolio  
w ramach umów o usługi dystrybucyjne. Obecny nacisk dystrybutora koncentruje się na przemyśle elektronicznym, możliwe są również inne branże. 

BRDE20200220001 
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https://een.ec.europa.eu/partners/scottish-uk-based-sales-specialist-offers-uk-sited-sales-representation-distribution-option
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Bułgarska firma z doświadczeniem w produkcji wysokiej jakości profesjonalnych produktów kosmetycznych chciałaby rozszerzyć swoje portfolio 
produktów. Firma jest zainteresowana podpisaniem umów o świadczenie usług lub dystrybucji z dostawcami i producentami kosmetyków na całym 
świecie. 

BRBG20200218001 

Szwedzki startup, który zaprojektował nowe narzędzie kuchenne - szczypce kuchenne - szuka producenta, który mógłby produkować wyrób ze stali 
nierdzewnej zgodnie z projektem szwedzkiej firmy. 

BRSE20190916001 
 

Firma z Wielkiej Brytanii specjalizująca się w akcesoriach i prezentach które są innowacyjne, dziwne, rozwiązujące problemy, domowe akcesoria 
poszukuje producentów takichż produktów aby podpisać z nimi umowę o dystrybucji lub agencji handlowej. Firma brytyjska dystrybuuje te akcesoria do 
ekskluzywnych sklepów i sieci oraz sklepów internetowych na terenie Wielkiej Brytanii. 

BRUK20200211001 
 

Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybuowaniu opakowanych produktów żywieniowych poszukuje nowych dostawców aby powiększyć swoje 
portfolio. Produkty jakich szukają: wafle, ciastka, produkty czekoladowe, w średnich cenach. 

BRRO20200220001 

Belgijska firma aktywna w sektorze oczyszczania ścieków poszukuje siatek do betonowych zbiorników, służących do wychwytywania granulek, będących 
nosicielami bakterii. Firma poszukuje dostawców takich wyrobów. 

BRBE20191015001 

Greckie przedsiębiorstwo socjalne specjalizuje się w naprawie używanego sprzętu komputerowego, który następnie trafia na wyposażenie szkół 
publicznych. Firma poszukuje partnerów, którzy chcieliby dostarczać taki sprzęt. 

BRGR20200128001 

Brytyjska firma dostarczająca szeroką gamę produktów dla sektora budowlanego poszukuje producentów akrylowych farb w ośmiu kolorach do 
znakowania w aerozolu. Powinny być dostarczane w pojemnikach o pojemności 750 ml. 

BRUK20200204001 

Turecki przedstawiciel międzynarodowej firmy poszukuje dostawcy 15-25 t złomu miedzianego miesięcznie. Po instalacji nowej linii produkcyjnej, 
zapotrzebowanie na złom wzrośnie do 80 t/miesiąc.  

BRTR20200211001 
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Hiszpańskie centrum technologiczne oferuje usługę skanowania budynków w 3D. Jest to metoda dla firm które chciałyby wykrywać wczesne uszkodzenia 
w budynkach ( nawet tych historycznych). Umowa o współpracy technologicznej z firmami budowlanymi. Umowy o współpracy badawczej z firmami 
zainteresowanymi aplikowaniem o fundusze europejskie. 

TOES20200227001 

Holenderska firma projektuje, buduje i serwisuje techniczne instalacje w budynkach t.j. baseny. Obecnie firma poszukuje technologii do oceny poziomu  
i skażenia drobnoustrojami w wodzie basenowej. Partnerzy poszukiwani są do wspólnych badań lub współpracy technologicznej. Zapytanie odnosi się do 
wyzwania innowacyjnego opublikowanego na otwartej platformie. 

TRNL20200219001 

Holenderska organizacja handlowa poszukuje nowych metod i technologii aby polepszyć monitorowanie i kontrolę jakości owoców i warzyw  
w supermarketach. Firma poszukuje partnerów aby opracować aplikację. Umowa o współpracy technologicznej. To zapytanie jest częścią wyzwania na 
otwartej platformie. 

TRNL20200204001 

Hiszpańska firma przemysłowa, aktywna w branżach: inżynieryjna, usługowa i budowlana, pracuje obecnie nad polepszeniem jakości powietrza  
w miastach. Firma poszukuje technologii która oczyściłaby powietrze w bardzo zanieczyszczonych miastach. Interesujące są opcje związane  
z ogrodnictwem miejskim. Umowa o współpracy technologicznej. 

TRES20200207001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w przetwarzaniu cyfrowym informacji opracowała aplikację i oprogramowanie do czynności związanych z hodowlą 
palm, roślin i upraw zbożowych. Firma chciałaby podpisać umowy o usługach agencji handlowych, lub umowę spółki. 

TOES20200210001 

Prywatna fundacja z siedzibą w Szwajcarii specjalizuje się w tematyce dotyczącej zmian demograficznych i powstającym rynku technologii pomocowych dla 
osób starszych. Fundacja zapewnia dostęp do szeregu środowisk testowych i pilotażowych dla firm i partnerów badawczych, którzy są zainteresowani 
bezpośrednimi opiniami użytkowników, zarówno na etapie opracowywania, jak i produktami dojrzałymi na rynku. Usługi obejmują testowanie, zbieranie 
danych, ocenę i współprojektowanie. Poszukuje się partnerów do współpracy badawczej. 

TOCH20200130001 

      oferty technologiczne 
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