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KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Międzynarodowe Spotkania Cosmetic Business, 27 września, Warszawa 
 

więcej 

Spotkania biznesowe ANUGA 2017 Pre-Event, 6 października, Kolonia 
 

więcej 

Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna International Industrial Bridge, 23 listopada 2017 r., Szczecin 
 

 
więcej 
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Biuletyn Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE 
 

więcej 

Oznakowanie ekologiczne dla detergentów więcej 

      informacje  

http://een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-mobile-world-congress-2-4-marca-2015-r-barcelona.html
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http://een.pollub.pl/
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.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://een.pollub.pl/


KRAJ NR REF. 

Niemiecki start-up poszukuje producenta toreb jutowych który byłby w stanie wyprodukować torby według projektu firmy. Umowa o wspólnej 
produkcji. 

BRDE20170614001 

Znany turecki dostawca materiałów z siedzibą w Izmir, który operuje w sektorze materiałowym i spożywczym poszukuje producentów materiałów do 
wnętrz aby je dystrybuować do krajów Bliskiego Wschodu. 
 

BRTR20170317001 

Brytyjska firma specjalizująca się w produkowaniu paneli grzewczych na podczerwień poszukuje sterowników które mogłaby skorelować ze swoimi 
panelami. Sterowniki powinny być bezprzewodowe, posiadać elastyczne panele z możliwością podłączenia do aplikacji. Firma poszukuje firm 
działających w tej branży z gotowymi technologiami lub produktami. Umowa licencyjna lub o wspólnej produkcji. 

     BRUK20170627001 

Portugalska firma high-tech opracowała nieinwazyjne, nisko-emisyjne rozwiązanie dla firm transportowych i logistycznych które przewożą swoje 
produkty chłodniami samochodowymi. Innowacyjne rozwiązanie pozwala samochodom chłodniom na generowanie i składowanie energii która 
później jest używana do mrożenia dóbr transportowanych, tym samym obniżając zużycie paliwa. Dostawcy baterii lub paneli fotowoltaicznych są 
poszukiwani do podpisania umowy o wspólnej produkcji. 
 

  BRPT20170526001 

 

Hiszpański dystrybutor produktów do szpitali i przychodni poszukuje nowych technologii do swojego portfolio. Firma poszukuje start-upów lub 
innych firm do podpisania umów o dystrybucji oraz opcji inwestycyjnych. Start-upy z innowacyjnymi technologiami na zaawansowanym poziomie 
gotowości wdrożeniowych do umów finansowych. 
 

     BRES20170626001 

 
Węgierska firma produkuje bieliznę dla kobiet, mężczyzn i dzieci z różnych materiałów. Firma poszukuje podwykonawców do podzlecania usług 
szycia bielizny. Umowa o podwykonawstwie lub wspólnej produkcji. 
 

 
     BRHU20170720001 

Hiszpańska firma jest zainteresowana mrożonymi produktami cukierniczymi w celu dystrybuowania ich na swoim rynku, w związku z czym poszukuje 
dostawców z Francji, Włoch, Polski, Belgii i Portugalii. 
 

       
     BRES20170322001 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f89671d-55ed-4a6a-a2fb-05ec00e993f4?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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Węgierskie MŚP, które działa w obszarze dystrybucji produktów związanych ze zdrowiem (urządzenia medyczne, suplementy diety) jest otwarte na 
różnorodne możliwości współpracy oparte na pośrednictwie handlowym. Firma poszukuje nowych produktów w celu poszerzenia oferty 
asortymentowej głównie o nutraceutyki i urządzenia medyczne. Firma poszukuje partnerów w krajach UE i Szwajcarii. 
 

      BRHU20170530001 

Rumuńska firma specjalizująca się w przetwórstwie świeżych owoców i warzyw przez szybkie zamrażanie poszukuje producentów świeżych warzyw 
(groch, zielona fasola, papryka, brokuły i kalafior) w celu zawarcia długoterminowej współpracy opartej na umowie o świadczenie usług dystrybucji. 
 

BRRO20170521001 

Szwedzka firma poszukuje producentów ubrań dostosowanych dla osób niepełnosprawnych w Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie. Poszukiwani są 
partnerzy, którzy będą w stanie produkować małe ilości i są rzetelni biorąc pod uwagę czas produkcji i dostawy. Produkty początkowo byłyby 
sprzedawane w Skandynawii, jednakże firma poszukuje nowych rynków co będzie uwarunkowane rozwojem i powodzeniem produktów 
 

BRSE20160728001 

    
Belgijska firma funkcjonująca od 2016 roku posiada specjalistyczny sklep online handlujący różnego rodzaju produktami dziecięcymi i niemowlęcymi 
oraz ubraniami. Firma bierze pod uwagę czynnik organiczny produktów. Firma poszukuje europejskich partnerów, którzy będą projektować i 
produkować certyfikowane ubrania dziecięce (0-12 lat) i akcesoria z marką/logo firmy. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna. 

BRBE20170601001 

Holenderska firma zajmująca się elektrycznym sprzętem scenicznym szuka producenta z branży obróbki metali, który dostarczy części do odlewu 
pianina/keyboardu. Partner powinien specjalizować się w spawaniu, cięciu, formowaniu, obróbce aluminium. Firma chce zawrzeć umowę produkcji. 
 

  BRNL20170717001 

Włoska firma specjalizuje się w sprzedaży i dystrybucji biodegradowalnych i kompostowanych toreb. Firma jest zlokalizowana na Sardynii i świadczy 
usługi na terenie całego kraju. Firma poszukuje w  Europie i w krajach poza nią producentów torebek do próżniowego pakowania, w szczególności 
gładkich i termokurczliwych torebek. Przewidywany rodzaj współpracy to umowa dystrybucyjna. 

BRIT20170530001  

Bułgarska firma specjalizująca się w instalacji inteligentnych i bezprzewodowych urządzeń do domu poszukuje nowych dostawców  urządzeń 
peryferyjnych Z-wave i sterowników. Oferowany rodzaj współpracy to umowa dystrybucyjna lub umowa o podwykonawstwo. 
 

BRBG20170613001  
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Niemiecki producent wysokiej klasy mebli poszukuje partnera w celu opracowania lekkiego ale ciągle solidnego urządzenia które by łączyło front 
mebla i działałoby jak duży zawias. Firma chciałaby wypuścić nowe, niezwykłe wyposażenie które pozwala na nowy proces produkowania mebli 
kuchennych. Niemiecka firma poszukuje współpracy technologicznej lub umowy o wspólnej produkcji z partnerem doświadczonym w materiałach, 
który będzie w stanie zaprojektować prototyp takiego wyposażenia. 

TRDE20170718001 

 
Instytut badawczy i edukacyjny z Singapuru opracował i opatentował czynnik terapeutyczny który jest wysokoefektywny przeciwko komórkom 
czerniaka oraz mniej toksyczny dla zdrowych komórek skóry. Czynnik ten jest również silniejszy w zwalczaniu raka niż zwykle stosowany 
przeciwrakowy lek carboplatin oraz 5-fluorourasil in- vitro. Poszukiwane typy współpracy z firmami różnej wielkości to: umowa licencyjna, umowa o 
współpracy badawczej. 

 
    TOSG20170711001 

 
Włoska firma pracująca w branży biodegradowalnych dodatków oraz surowców kompostowalnych, opracowała biopolimer który pozwala na 
wyprodukowanie biodegradowalnych i kompostowalnych produktów, oraz innowacyjny plastykowy dodatek który umożliwia biodegradację 
polietylenu, polipropylenu i polistyrenu. Firma poszukuje producenta plastyku do podpisania umowy handlowej ze wsparciem technologicznym. 
  

TOIT20170706001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w biomolekułach pochodzenia zwierzęcego dla branż: farmaceutycznej, weterynaryjnej i agrochemicznej; 
poszukuje nowych produktów z surowego, zwierzęcego materiału aby rozwinąć, powiększyć , produkować i sprzedawać. Start -upy, firmy i centra 
badawcze są poszukiwane w celu zawarcia umowy spółki, umów handlowych z asystą technologiczną, współpracy technologicznej oraz umów 
licencyjnych. 

TRES20170615001 

Chińska firma specjalizująca się w paliwach z biomasy poszukuje urządzeń badawczych które mogą zbadać symultanicznie główne parametry paliw z 
biomasy. Każda technologia badawcza będzie brana pod uwagę. Poszukiwani partnerzy to: uniwersytety, firmy, instytuty badawcze. Pod uwagę 
brane są umowy badawcze, o współpracy technologicznej. Firma jest otwarta również na inne formy współpracy. 

TRCN20170527001 

Francuskie MSP specjalizujące się w projektowaniu i produkcji urządzeń  do uzdatniania wody poszukuje partnera, który rozwinął technologię  tzw. 
biodysków jako produktów technologii uzdatniania wody. Firma poszukuje partnerów do umowy handlowej ze wsparciem technicznym. 
 

TRFR20170201001 
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