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spotkania brokerskie/misje handlowe
KRAJ

OPIS

SZCZEGÓŁY

Targi Gamescom, 22-24 sierpnia 2017 r., Kolonia (Niemcy)

więcej

Spotkania b2b na targach POLAGRA FOOD, 26 września 2017, Poznań

więcej

Międzynarodowe Targi Budowlane Kazbuild/WorldBuild, 5-8 września 2017r., Ałmaty, Kazachstan

więcej

informacje
Biuletyn informacyjny - rynek ukraiński, czerwiec 2017

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

więcej

więcej
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oferty biznesowe
KRAJ

NR REF.
Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje doświadczonego ceramika do produkcji sanitariatów na podstawie umowy outsourcingowej lub produkcyjnej.
Firma zleci produkcję umywalek, bidetów, sedesów w stylu tradycyjnym.

BRUK20170427001

Włoska firma założona w 2008r. specjalizuje się w dystrybucji produktów przemysłowych, narzędzi, małych maszyn i wyposażenia dla klientów
włoskich. Firma oferuje swoje usługi jako agent lub dystrybutor.

BRIT20160330001

Cypryjska firma zajmująca się importem i dystrybucją nabiału, jajek, oleju, tłuszczy i innych produktów poszukuje producentów.

BRBG20170316002

Brytyjska firma projektuje, produkuje i sprzedaje produkty z branży medycznej, które używane są na co dzień przez ludzi starszych i
niepełnosprawnych. Firma szuka innowacyjnych produktów w celu dystrybucji.

BRUK20170505001

Mała niemiecka firma zajmująca się internetowym handlem dziecięcymi ubrankami na różne okazje np..chrzciny, komunie, śluby etc. oferuje umowę
produkcyjną producentom i poszukuje dostawców takich ubrań dla dzieci w dobrej relacji jakości do ceny.

Belgijska firma dystrybuuje jakościowe marki odzieżowe i obuwnicze dla dzieci i dorosłych od 50 lat w krajach Beneluxu. Firma koncentruje się na
wysokiej jakości, naturalnych materiałach. Pięciu doświadczonych przedstawicieli jest w stałym kontakcie ze sklepami. Firma poszukuje nowych
marek i akcesoriów do dystrybucji. Umowa o dystrybucji lub handlowa.
Mały start -up z Kopenhagi, mający doświadczenie w branży tekstylnej poszukuje producentów pościeli którzy używaliby nadruków cyfrowych na
bawełnie. Umowa o wspólnej produkcji.

BRDE20170622001

BRBE20170615001
BRDK20170607001
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oferty biznesowe
Dystrybutor kosmetyków do włosów z Wielkiej Brytanii chciałby wypuścić na rynek swoją własną marką szamponów, odżywek etc., poszukuje
producentów zdolnych wyprodukować linię kosmetyków na zasadzie umowy o wspólnej produkcji. Certyfikaty, testy muszą być dostępne aby
upewnić się że produkt jest bezpieczny dla ludzi i może być sprzedawany w Europie.

BRUK20170609001

Duńska firma zbudowała dużą sprzedaż internetową poprzez sprzedawanie odzieży kobiecej w nowoczesnym wydaniu. Teraz chcieliby poszerzyć
swoje portfolio i poszukują producentów organicznej bawełny/ ręczników. Umowa o wspólnej produkcji.

BRDK20170615001

Szwedzka firma poszukuje kontraktowego producenta w centralnej lub wschodniej Europie który wyprodukowałby naturalny krem do opalania z
trzech składników (wosk pszczeli, olej kokosowy, tlenek cynku) Pierwsze zamówienie : 5-10.000 sztuk co jest równe 150-300 litrów płynnego kremu,
który ma być wtłoczony do oznakowanych pudełek każde po 30 ml. Mile widziane doświadczenie w produkcji kosmetyków z wosku pszczelego bez
konserwantów.

BRSE20170620001

Portugalska firma została założona w 2014 roku. Od 2015 roku firma produkuje ślimaki z gatunków Aspersa Maxima i Aspersa Muller. W najbliższym
czasie przewidywana jest produkcja na poziomie 5 ton. Firma poszukuje europejskiego partnera zdolnego do produkcji puszkowanych i mrożonych
ślimaków na skalę przemysłową. Preferowana forma współpracy to umowa produkcyjna.

BRPT20170105001

Duński projektant wprowadził kolekcję dębowych figurek w kształcie zwierząt i poszukuje doświadczonychw tym zakresie producentów, którzy
zapewnią wysoką jakość. Preferowana forma współpracy to umowa produkcyjna

BRDK20170209001

Estoński producent męskich i chłopięcych koszul oferuje swoje produkty pod markami estońskimi. Oferowane koszule mają następujące parametry:
slim, nowoczesne lub klasyczne, ekstra-długie lub ekstra-duże (aż do numeru 56), dla chłopców 74-116cm, 120-170cm, kolekcje „ojciec-syn” i
„młodszy i starszy brat”. Co więcej, w ofercie dostępne są spodnie kurtki, czapki, krawaty i szaliki. Firma poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli
handlowych.

BOEE20161129001
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oferty technologiczne
Brytyjska firma opracowała system odzyskiwania energii z chłodzenia/klimatyzowania. Oferuje on użytkownikom końcowym opcję bezpośredniego
odzysku elektryczności i jednoczesnego, efektywnego wspomagania działania. Firma poszukuje producentów i partnerów inżynieryjnych aby
wspólnie dopracować pomysł i produkować urządzenie poprzez umowę o wspólnej produkcji oraz umowę o współpracy technologicznej.

Belgijska firma poszukuje technologii diagnostycznych, urządzeń, technik do zaaplikowania w obszarze higieny jamy ustnej. Rozwiązanie
poszukiwane pozwoli klientowi na monitorowanie swojego zdrowia (włączając w to nawyki i zachowania), identyfikację obszarów problematycznych i
wspomaganie dobrych nawyków zdrowotnych, współpraca technologiczna lub umowy licencyjne poszukiwane z jednostkami naukowo-badawczymi.

Włoska grupa realizująca medyczne projekty badawcze poszukuje partnera, który zapewni GMP (dobre praktyki produkcyjne) w zakresie trwałych
nanocząsteczek lipidowych do wykorzystania w przypadku ludzi i zwierząt. Technologia powinna umożliwiać załadowanie do tych nanocząsteczek
określonej hydrofobowej molekuły, którą obecnie bada grupa. Preferowana forma współpracy to umowa o współpracy technicznej z prywatną firmą.

Zespół badawczy z hiszpańskiego uniwersytetu we współpracy National Research Council opracował procedurę wytwarzania hydrożelu, który zawiera
skrystalizowane białka aktywne farmakologicznie. Zespół skoncentrował swoje prace na insulinie, jednak mogą zostać wykorzystane również inne
białka. Umowa licencyjna nawiązana może zostać z firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi.

TRUK20170623001

TRBE20170608001

TRIT20170207001

TOES20170206002

