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Webinarium „Współpraca z Wielką Brytania po Brexit”, 21. stycznia 2021r. więcej 

Chcesz wyjść poza rynek unijny ze swoim produktem/usługą? CUBE IN – ta platforma to umożliwia więcej 

Kalendarz  spotkań kooperacyjnych  B2B  więcej 

      informacje 

Access2Markets – portal wspierający firmy w handlu międzynarodowym więcej 

https://green-industry-and-ict-matchmaking.b2match.io/
http://een-polskawschodnia.pl/wirtualne-spotkania-b2b-dla-branzy-medycznej-biotechnologicznej-28-stycznia-2021-r/
http://een-polskawschodnia.pl/wirtualne-spotkania-b2b-dla-branzy-medycznej-biotechnologicznej-28-stycznia-2021-r/
https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/297096,polska-na-targach-gamescom-2019.html
http://een-polskawschodnia.pl/klimahouse-business-match-2021-2/
http://een-polskawschodnia.pl/klimahouse-business-match-2021-2/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://een-polskawschodnia.pl/bezplatne-webinarium-wspolpraca-wielka-brytania-brexit-12-stycznia-2021r/
https://www.cubein.eu/home/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true
een.ec.europa.eu
http://een-polskawschodnia.pl/access2markets-portal-wspierajacy-firmy-handlu-miedzynarodowym/
http://een-polskawschodnia.pl/access2markets-portal-wspierajacy-firmy-handlu-miedzynarodowym/
http://een-polskawschodnia.pl/access2markets-portal-wspierajacy-firmy-handlu-miedzynarodowym/
http://een-polskawschodnia.pl/access2markets-portal-wspierajacy-firmy-handlu-miedzynarodowym/
http://een-polskawschodnia.pl/access2markets-portal-wspierajacy-firmy-handlu-miedzynarodowym/
http://www.pfrr.pl/
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://een.pollub.pl/


Szwedzki sklep internetowy poszukuje dostawców z UE, którzy wytwarzają produkty domowe i inne akcesoria z materiałów pochodzących  
z recyklingu/odpadów: produkty do pielęgnacji skóry i włosów, produkty czyszczące, dekoracje domowe, ozdoby i/lub małe produkty do dekoracji wnętrz oraz 
niektóre ubrania. Jako pierwsza firma w Szwecji planują zaoferować swoim klientom premię - prezent przy zwrocie plastikowych opakowań. Model biznesowy 
firmy posiada wiele pozytywnych efektów. 

BRSE20201110001 

Międzynarodowe konsorcjum, koordynowane przez francuską agencję ds. innowacji, przygotowuje wniosek do konkursu COS-TOURINN 2020-3-04. Obecni 
partnerzy poszukują kolejnych partnerów (klastry, centra wsparcia biznesu, władze publiczne itp.) o różnym pochodzeniu, odpowiadających ogólnemu celowi 
wniosku, jakim jest stworzenie międzynarodowej sieci turystycznej wspierającej cyfryzację w MŚP. Poszukiwani partnerzy powinni być w stanie rzucać 
wyzwania, wybierać, łączyć i kierować innowacyjne MŚP z branży turystycznej. 

RDFR20201218001 

Duński spin-out opracował i opatentował technologię przetwarzania niesprzedanych owoców i warzyw na purée, odpowiednią do wykorzystania w przemyśle 
spożywczym. Aby kontynuować swoją ekspansję, firma poszukuje umów dostawczych z producentami owoców i warzyw, którzy regularnie mają duże 
nadwyżki niesprzedanych zapasów, w tym owoców miękkich, jagód, jabłek, gruszek, marchwi i buraków. 

BRDK20201216001 

    
Brytyjskie MŚP jest niezależnym producentem w 100% organicznych koktajli owocowych. Misją firmy jest wprowadzenie na rynek szeregu zdrowych koktajli, 
które będą miały społecznie odpowiedzialny i etyczny ślad. Firma poszukuje międzynarodowych dystrybutorów do pracy w ramach umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. 

BOUK20201007001 

Włoska firma z siedzibą w Palermo, dystrybutor profili aluminiowych i profili PVC, poszukuje umów licencyjnych i umów dystrybucyjnych na wschodzie 
Europy, w Chinach, na Bliskim Wschodzie, w Indiach i Turcji. 

BRIT20201209001 

Dobrze znana włoska firma opracowuje i produkuje pod klucz i na zamówienie maszyny do przetwarzania i pakowania świeżych owoców i warzyw. Mógłby 
również produkować rozwiązania opakowaniowe dla innych produktów z sektora spożywczego. MŚP poszukuje partnera dystrybucyjnego w Polsce aby 
rozszerzyć swoją międzynarodową sieć sprzedaży. 

BOIT20201020007 

Bułgarska firma specjalizująca się w budowie budynków i obiektów użyteczności publicznej oferuje usługi podwykonawcze. Firma realizuje działalność 
budowlano-projektową dla podmiotów publicznych i przedsiębiorstw. Firma oferuje swojemu zespołowi konstrukcyjnemu projekty i prace podwykonawcze 
na terenie Europy. 

BOBG20201216001 
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KRAJ NR REF. 

Hiszpańskie MŚP z Galicji, które należy do sektora urządzeń do zbiórki odpadów komunalnych, poszukuje umów dystrybucyjnych i agencji handlowych w 
celu komercjalizacji swoich nowatorskich pojemników w innych krajach. Firma ma wiele projektów i formatów swoich pojemników, wszystkie 
zaprojektowane tak aby zmaksymalizować wydajność procesu zbiórki i zaktualizować styl miasta. Kosze mają różne certyfikaty, zapewnione są trwałość  
i jakość produktu. 

BOES20201019001 

Ukraińska firma jest liderem w tworzeniu urządzeń magnetyczno-impulsowych do czyszczenia różnych powierzchni (leje zasypowe, silosy, zsypy, 
zasobniki itp.) z klejących i zastygłych materiałów sypkich. Firma poszukuje partnerów w ramach umów agencyjnych i / lub usług dystrybucyjnych. 
Oferuje sprzedaż, wdrażanie, szkolenie personelu, serwis, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

BOUA20201104001 

Belgijska firma poszukuje dystrybutorów produktów fermentacji serwatki do wykorzystania w paszach / karmie dla zwierząt domowych. 
BOBE20201207001 

Szwedzki projektant zabawek drewnianych poszukuje w Europie producenta, który byłby w stanie wyprodukować nietoksyczne, oznakowane znakiem CE 
zabawki drewniane dla dzieci w wieku 0-3 lat. Przewidywana długotrwała współpraca polegająca na dostarczeniu istniejących 12 rodzajów zabawek 
drewnianych, jak również rozwoju nowych wzorów. 

BOFR20201117001 

Włoska firma produkująca wyłącznie żywność bezglutenową poszukuje dystrybutorów i umów produkcyjnych. Dedykowana fabryka w 100% 
bezglutenowa i wolna od alergenów jest autoryzowana przez włoskie Ministerstwo Zdrowia i posiada kilka certyfikatów jakości. W szerokim 
asortymencie znajdują się: gnocchi ziemniaczane, makarony stabilizowane suche i świeże, mąki, przekąski (słone i słodkie), ciastka, gotowe do użycia sosy 
gotowe oraz środki do pieczenia. Celem firmy jest wytwarzanie wolnych od glutenu produktów, które dobrze smakują. 

BOIT20201113002 

Szwedzka innowacyjna firma betoniarska z siedzibą w Sztokholmie specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zielonych fasad ściennych, ścian  
i ekranów akustycznych. Panele wykonane są z betonu Ultra High Performance zapewniającego odporność na ogień i warunki atmosferyczne oraz 
trwałość (50-60 lat). MŚP poszukuje umów dystrybucyjnych i handlowych w Europie i poza nią oraz partnerów joint venture w Niemczech. 

BOSE20201105001 
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KRAJ NR REF. 

Turecka firma specjalizuje się w produkcji sprzętu przeciwpożarowego, takiego jak szafy, gaśnice i ich akcesoria. Firma produkuje również płaszcze 
izolacyjne zaworów, które zwiększają efektywność energetyczną. Firma poszukuje dystrybutorów. 

BOTR20190218001 

Innowacyjna firma z Niemiec, posiadająca doświadczenie w przełomowych technologiach recyklingu, opracowała linię mikrodestylacji do oczyszczania  
i recyklingu olejów odpadowych. Firma chce zawrzeć umowy na wyłączną dystrybucję na danym rynku. Partnerzy będą odsprzedawać maszyny, a także 
świadczyć usługi posprzedażowe. 

BODE20201202001 
 

Włoska firma z siedzibą w Palermo (Sycylia), dystrybutor profili aluminiowych i profili PCV, poszukuje umów licencyjnych i umów dystrybucyjnych na 
wschodzie Europy, w Chinach, na Bliskim Wschodzie, w Indiach i Turcji. 

BRIT20201209001 
 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji odzieży damskiej, w tym sukienek, bluzek, spódnic, spodni i  T-shirtów. Produkty są wytwarzane z bawełny, 
sztruksu, wiskozy i lnu. Firma jest zainteresowana rozszerzeniem swojej obecnej sieci współpracowników poprzez identyfikację międzynarodowych 
partnerów biznesowych, którzy mogą dostarczać tekstylia w ramach umów produkcyjnych. 

BRRO20201028001 

Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży przez Internet szerokiej gamy maszyn ogrodniczych i wózków ręcznych rozszerza swój rynek 
docelowy na Wielką Brytanię. Z tego powodu firma poszukuje umowy o świadczenie usług, takich jak przechowywanie i wysyłka, a także warsztaty 
konserwacji lub napraw w Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii Północnej. 

BRDE20201023001 

Firma szwedzka z sektora budowlanego, oferująca innowacyjne produkty, szuka dostawcy cienkowarstwowych paneli słonecznych. Panele słoneczne 
powinny być produkowane zgodnie z europejskimi / szwedzkimi przepisami i spełniać odpowiednie wymagania, przy wymiarach LxW = minimum 3m x 
0,42m, w technologii cienkowarstwowej. Preferowane są większe długości. Firma poszukuje umowy produkcyjnej. 

BRSE20201103001 

Grecki start-up działający w sektorze instrumentów medycznych opracował nowatorskie urządzenie. Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów 
z Europy do produkcji przy wykorzystaniu druku 3D. Poszukiwani partnerzy powinni być aktywni w sektorze druku 3D i opcjonalnie mieć możliwość 
montażu elektroniki. Grecka firma poszukuje firm zajmujących się drukiem 3D celem zawarcia umowy produkcyjnej. 

BRGR20201211001 

Północnoniemieckie MŚP jest uznanym przedstawicielem i dystrybutorem aktywnych i pasywnych komponentów elektronicznych, a także 
komponentów i podzespołów elektromechanicznych dla różnych sektorów przemysłu. Uzupełniając portfolio, firma proponuje współpracę w formie 
umów agencyjnych i dystrybucyjnych obejmujących północną część Niemiec producentom elementów elektronicznych, takich jak czujniki, magnesy, 
przekaźniki, zaciski, wyłączniki i bezpieczniki. 

BRDE20201124002 
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Firma informatyczna z południowej Turcji opracowuje kilka aplikacji mobilnych. Firma prowadzi projekt, którego celem jest stworzenie systemu 
monitoringu fabryki dla producentów metalowych naczyń kuchennych. Poszukiwany jest opłacalny sprzęt dla całych systemów i pomoc techniczna na 
etapie przetwarzania obrazu. Firma poszukuje partnerów z całego świata na podstawie umowy handlowej z pomocą techniczną oraz umowy licencyjnej. 

TRTR20201203001 

Fińska firma opracowująca platformę internetową i aplikację na smartfony dla twórców treści wizualnych poszukuje rozwiązań do przetwarzania obrazu  
i /lub bram płatniczych, które można by zintegrować z ich rozwiązaniem w ramach umowy handlowej obejmującej pomoc techniczną, umowę licencyjną 
lub umowę o współpracy technicznej. 

TRFI20201211001 

Hiszpański start-up biotechnologiczny zajmujący się biologiczną i funkcjonalną analizą gleby opracował platformę umożliwiającą interpretację funkcjonalną 
gleby przy użyciu mikrobiomu gleby jako biomarkera, aby przynieść korzyści uprawom i zmierzyć wpływ czynników rolniczych na glebę. Firma poszukuje 
partnera do rozwijania/używania tej platformy na podstawie umów handlowych, licencyjnych lub badawczych. 

TOES20201209001 

Holenderska firma budowlana strategicznie poszukuje nowych technologii i /lub procesów budowlanych w celu zminimalizowania ich odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, których wpływ jest ogromny i nie jest już akceptowany przez klientów i rząd. Firma jest gotowa zaoferować umowę  
o współpracy technicznej lub innego rodzaju umowy poprzez wyzwanie na otwartej platformie innowacji, firmom zajmującym się rozwojem 
oprogramowania, budową i projektowaniem, ICT, kreatywnym myśleniem, transportem i nie tylko. 

TRNL20201117001 

Czeskie MŚP opracowało i wprowadziło na rynek wyważone krzesło, które pozwala na naturalny ruch ciała we wszystkich kierunkach. Krzesło nadaje się do 
całodziennego siedzenia w biurze lub w domu, prostuje plecy i zapobiega sztywności kręgosłupa szyjnego. Firma chce zawrzeć umowę licencyjną. 

TOCZ20201215001 

Duńskie przedsiębiorstwo owocowe poszukuje technologii w celu wyprodukowania mini etykiet. 
TRNL20200928001 
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