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COVID-19: jak przetrwać kryzys? Podstawy zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie w czasie kryzysu więcej 

Kurs Negocjacje handlowe w MŚP więcej 

Kalendarz  spotkań kooperacyjnych  B2B  więcej 

      informacje 

Jak pozyskiwać zagranicznych partnerów – wywiad Enterprise Europe Network więcej 

https://green-industry-and-ict-matchmaking.b2match.io/
https://corporateday.at/
https://corporateday.at/
https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/297096,polska-na-targach-gamescom-2019.html
https://foodexpo.gr/en/exhibition/exhibition-center/
https://foodexpo.gr/en/exhibition/exhibition-center/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/59299:covid-19-jak-przetrwac-kryzys-podstawy-zarzadzania-strategicznego-w-przedsiebiorstwie-w-czasie-kryzysu
http://een-polskawschodnia.pl/category/aktualnosci/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true
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.lfr.lublin.pl/jak-pozyskiwac-zagranicznych-partnerow-wywiad-enterprise-europe-network/


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. 

BRRU20200213002 

Rumuńska firma z Transylwanii specjalizuje się w produkcji ręcznie robionych wyrobów skórzanych: portfeli, notatników, kopertówek i futerałów na okulary. 
Firma jest zainteresowana rozszerzeniem sieci partnerów biznesowych poprzez identyfikację międzynarodowych dostawców wysokiej jakości skóry. 

BRRO20190308001 

Hiszpańska firma zajmująca się dystrybucją sprzętu medycznego i sanitarnego (zwłaszcza instrumentów traumatologicznych) chce specjalizować się w trzech 
konkretnych obszarach i włączyć do swojego portfolio implanty tytanowe kręgosłupa oraz tytanową protezę kolana i biodra. Firma chce zawrzeć umowy 
dystrybucyjne głównie z producentami europejskimi. 

BRES20200304001 

    
Francuska agencja handlowa, od ponad 30 lat specjalizująca się w handlu produktami HORECA, oferuje swoje usługi na podstawie umów agencyjnych. 
Poszukuje głównie dostawców produktów jednorazowych i materiałów drukowanych dla sektorów HORECA i oferuje wsparcie sprzedaży firmom z UE i 
starającym się wejść na rynek francuski na podstawie umowy wyłączności. 

BRFR20200304001 

Niemiecka firma specjalizująca się w obróbce metalu za pomocą komputerowego sterowania numerycznego (CNC), produkuje, montuje i testuje wysokiej 
jakości precyzyjne części. Firma poszukuje podwykonawców z branży motoryzacyjnej we wszystkich krajach europejskich. 

BRDE20200218001 

Ukraińska firma z Kijowa zajmuje się dystrybucja różnego rodzaju sprzętu medycznego. Firma szuka europejskich partnerów którzy produkowaliby sprzęt 
medyczny. Ukraińska firma ma duże doświadczenie w branży, jest elastyczna i chciałaby rozszerzyć swoje portfolio. Ukraińska firma chciałaby podpisać 
umowę o dystrybucji. 

BRUA20191218001 

Niemiecki e-portal odzieżowy poszukuje producentów lub agentów handlowych odzieży funkcjonalnej, rekreacyjnej, skarpet oraz różnych rodzajów bielizny 
męskiej aby podpisać umowę o agencji handlowej lub o wspólnej produkcji. 

BRDE20200316001 
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https://een.ec.europa.eu/partners/russian-manufacturer-office-residential-and-street-furniture-looking-supplier-hardware-and
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-handmade-leather-goods-seeks-international-leather-suppliers-under
https://een.ec.europa.eu/partners/spanish-medical-products-distributor-looking-european-manufacturers-titanium-spine-implants
https://een.ec.europa.eu/partners/french-commercial-agency-horeca-products-seeks-new-suppliers-within-exclusive-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-specialized-metal-processing-looking-subcontractors
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-active-distribution-medical-equipment-seeks-manufacturing-companies
https://een.ec.europa.eu/partners/online-retailer-textiles-looking-producers-or-sales-agents-functional-clothing-leisure-wear
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/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/


KRAJ NR REF. 

Rumuńska firma mająca 15-letnie doświadczenie w branży poszukuje producentów wielokrotnie otwieranych/ zamykanych opakowań plastikowych oraz 
biodegradowalnych plastikowych toreb. W tym momencie firma zaopatruje branże : spożywczą, medyczną, beauty, motoryzacyjną, elektroniczną. Firma 
chciałaby wprowadzić nowe, obrandowane produkty na rynek w tych branżach. Umowa o dystrybucji. 

BRRO20200326002 

Przedsiębiorstwo rumuńskie oferujące akcesoria do wyposażenia domowego i kuchni wykonanych ze stali nierdzewnej, mosiądzu i miedzi poszukują 
możliwości współpracy z dostawcami tego typu produktów z krajów UE i poza nią. 

BRRO20200219001 

Rumuńskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w sprzedaży wyposażenia w branży rolno – spożywczej poszukuje możliwości współpracy z zagranicznymi 
dystrybutorami traktorów, ich części, itp.. 

BRRO20190507001 

Niemiecka firma jubilerska poszukuje dostawcy materiałów do dalszej produkcji. 
BRDE20190625001 

Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje producentów innowacyjnych upominków oraz akcesoriów celem ich dalszej dystrybucji.  
BRUK20200211001 

Rumuńska firma poszukuje producentów i dostawców zabawek edukacyjnych, w szczególności z drewna, dla dzieci w wieku 1-10.  
BRRO20190321001 

Węgierska firma specjalizująca się w dystrybucji urządzeń medycznych poszukuje produktów, celem skompletowania oferty.  

BRHU20190128001 

Producent rumuński oferujący rolety poszukuje dostawcy materiałów w ramach umowy o dostawę lub umowy produkcyjnej.  

BRRO20191003001 
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https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-distributor-looking-manufacturer-resealablereclosable-packaging-products
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-selling-household-and-kitchen-accessories-made-stainless-steel-copper-and
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-specialized-sale-agricultural-equipment-looking-cooperation-partners-under
https://een.ec.europa.eu/partners/german-jewellery-and-accessories-designer-seeks-material-supplier
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-company-seeks-producers-innovative-gifts-and-accessories-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-seeks-suppliers-educational-toys-under-distribution-andor-manufacturing
https://een.ec.europa.eu/partners/hungarian-company-specialized-distribution-medical-devices-looking-products-complete-its
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-blinds-seeks-fabrics-suppliers-under-supplier-or-manufacturing
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/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
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Niemiecka firma oferująca domy modułowe poszukuje partnerów do współpracy. BRDE20190909001 

Ukraiński dystrybutor świeżych owoców i warzyw poszukuje dostawców owoców i warzyw.  

BRUA20200224001 
 

Brytyjski agent oferujący pokarm dla zwierząt, produktów rolno-spożywczych, nawozów, poszukuje nowych dostawców.  

BRUK20190812002 
 

Bułgarska firma specjalizująca się w handlu częściami zamiennymi dla sektora górniczego (buldożerów, lokomotyw elektrycznych) poszukuje dostawców.  
BRBG20191219001 

Francuskie przedsiębiorstwo poszukuje firmy oferującej metalowe płytki wysokiej jakości celem umowy podwykonawstwa.  
BRFR20190924001 

Słowacka firma poszukuje kontaktu z producentami okien i drzwi plastikowych i aluminiowych, jak również drzwi zewnętrznych, szczególnie z terenu 
Polski i Węgier.  

BRSK20190429001 

Niemieckie przedsiębiorstwo poszukuje dostawców części zamiennych do samochodów, traktorów i ciężkiego sprzętu.  

BRDE20191023001 

Bułgarska firma jest producentem zarejestrowanych i certyfikowanych naturalnych produktów kosmetycznych, takich jak kremy i płyny do twarzy i ciała, 
maseczki, peelingi itp. Firma przeprowadziła własne badania oraz produkuje unikalne produkty. Firma oferuje umowę dystrybucyjną. 

BOBG20191210002 
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https://een.ec.europa.eu/partners/german-producer-sustainable-and-modular-houses-seeks-local-assembly-partners-under-services
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-distributor-fresh-fruits-and-vegetables-looking-new-suppliers
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-commercial-agent-agro-food-animal-feed-fertilisers-and-solar-energy-equipment-seeks-new
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-company-specialized-trade-spare-parts-mining-equipment-bulldozers-front-loaders
https://een.ec.europa.eu/partners/french-sme-looking-fine-sheet-metal-work-company-subcontracting
https://een.ec.europa.eu/partners/slovak-company-looking-conclude-supplier-agreement-producers-plastic-and-aluminium-windows
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-looking-spare-parts-supplier-cars-trucks-heavy-equipment
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-manufacturer-small-batches-natural-cosmetics-looking-distributors
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/
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http://www.een-polskawschodnia.pl/


 
 

Holenderska firma czyszcząca poszukuje ergonomicznego rozwiązania do przenoszenia ciężkich kontenerów z papierem ( waga ponad 150 kg) wewnątrz 
budynków. To zapytanie jest częścią otwartego wyzwania innowacyjnego. Firma poszukuje współpracy z firmą inżynieryjną lub produkcyjną. Współpraca 
technologiczna lub wspólna produkcja. 

TRNL20200218001 

Litewska firma opracowała innowacyjny lokalizator aby odzyskać motocykl po kradzieży. Lokalizator może być odnaleziony poprzez sygnał GPS lub telefonu 
komórkowego poprzez aplikację Android lub iOS. Instalacja bezdotykowa, automatyczne uzbrojenie/ rozbrojenie systemu, długa żywotność baterii. Firma 
poszukuje współpracy handlowej ze wsparciem technologicznym z firmami produkującymi akcesoria dla motocykli. 

TOLT20200310001 

Grecka firma opracowała zintegrowaną platformę dla branży hotelarskiej. Optymalizuje ona wewnętrzną komunikację, oraz systemy hotelowe aby usługi 
dla gości były bardziej efektywne. Partnerzy poszukiwani do implementacji rozwiązania. Umowa handlowa ze wsparciem technologicznym. 

TOGR20200205001 

Portugalska firma z branży transportowej opracowała zaawansowane programy treningowe dla kierowców aby doskonalili swoje umiejętności. Firma 
chciałaby sprzedawać te kursy w różnych językach dlatego poszukuje firmy oferującej translator głosowo - głosowy, tłumaczący z filmów video. Umowa 
handlowa ze wsparciem technologicznym.  

TRPT20200224001 

Hiszpańskie centrum technologiczne oferuje technologię opracowania naturalnych powłok konserwujących do serów. Oferta skierowana jest do firm które 
chcą opracowywać nowe produkty oraz chronić i polepszać jakość swoich serów. Umowy o współpracy technologicznej z firmami z branży serowarskiej 
(producenci oraz badacze). 

TOES20200226002 

Instytut z Singapuru opracował nowoczesny larwicyd na komary który zapobiega chorobom takim jak: denga, malaria, czy zika. Jest to larwicyd ekologiczny 
oraz tańszy od produktów konkurencji. Współpraca handlowa/technologiczna z firmami. 

TOSG20190904001 

      oferty technologiczne 
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https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-company-looking-smart-equipment-handle-heavy-paper-containers
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=TOLT20200310001
https://een.ec.europa.eu/partners/multifunctional-software-platform-optimization-hotel-operations
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