
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Spotkania B2B z firmami z Korei Południowej z branży ICT, 21 listopada 2017 r., Warszawa 
 

więcej 

Misja przyjazdowa firm greckich –Grecka Panorama, 1-3 grudnia 2017, Warszawa więcej 

Targi Producentów Marek Własnych, 7-8 grudnia 2017, Lublin 
 

 
więcej 
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Historia sukcesu lubelskiej firmy czyli 9 lat owocnej współpracy z Enterprise Europe Network 
 

więcej 

Szkolenie: Rynek niemiecki – prawne aspekty prowadzenia działalności i współpracy gospodarczej z niemieckim kontrahentem,  
23 listopada 2017, Olsztyn 

więcej 
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KRAJ NR REF. 

Brytyjski producent ręcznie robionych czekoladek w różnych smakach poszukuje dostawców owoców i aromatów, które nie zawierają siarczynów 
 w celu zawarcia umowy outsourcingu. Poszukiwane owoce zawierają skrystalizowany imbir, kandyzowane wiśnie, skórkę pomarańczową 
 i cytrynową. Firma produkuje produkty wegańskie, bez laktozy, bezglutenowe, nie zawierające soi i chce poszerzyć ofertę o produkty bez 
siarczynów. 

  BRUK20170921001 

 
Duńska firma oferuje produkty, które usuwają nieprzyjemny zapach z obuwia, ubrań oraz zwierząt domowych. Produkty są wytwarzane z węgla 
aktywnego oraz ekstraktu z awokado. Firma poszukuje dystrybutora w Europie. 
 

BODK20170301001 

Wschodnio-niemiecka firma rodzinna, zlokalizowana w regionie o wielowiekowej tradycji w zakresie przetwarzania rud i metali, zajmuje się 
przetwórstwem stopów cyny i ołowiu oraz produkcją stopów lutowniczych we wszystkich obszarach przemysłowych i rzemieślniczych. Firma 
poszukuje nowych dostawców złomu i materiałów z cyną i ołowiem oraz materiałów w całej Europie. Celem jest osiągnięcie długoterminowych 
relacji w ramach umowy produkcyjnej. 

     BRDE20170915001 

Szwedzka firma posiada 40-letnie doświadczenie w świadczeniu na rynkach nordyckich usług podwykonawstwa, produkcji/mieszania produktów 
chemicznych specjalnego przeznaczenia i pełnej gamy własnych środków czyszczących i odtłuszczających. Firma szuka nowych produktów  
do dystrybucji w celu poszerzenia oferty. Firma chce podpisać umowę dystrybucji z dystrybutorami i agentami chemikaliów, firmami potrzebującymi 
zarządzania substancjami chemicznymi. 

     BRSE20170823001 

Uznana brytyjska firma poszukuje producenta aby zbudował, przetestował oraz wyprodukował ich innowacyjne narzędzie: organizer  
do dawkowania tabletek, używany przez farmaceutów oraz opiekunów. Umowa o wspólnej produkcji. 
 

     BRUK20171011002 

Maltańska firma, która oferuje różne usługi np. usługa tajemniczego klienta, usługi szkoleniowe, rekruterskie i konsultingowe w sektorach: 
 hotelarskim i handlowym, poszukuje europejskich firm rekruterskich, które oferowałyby pracowników mówiących po angielsku z doświadczeniem i 
kwalifikacjami. Oferowany rodzaj współpracy to umowa usługowa. 

     BRMT20170223001 

Belgijska firma specjalizująca się w produktach czyszczących dla branży fleksograficznej chce poszerzyć swoją ofertę i zawrzeć umowę agencyjną z 
producentem modułowych drukarek fleksograficznych. 
 

       
      BRBE20170502001  
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Brytyjska firma specjalizuje się w wodoodpornych, wiatroodpornych, oddychających ogrzewaczach nadgarstków i rąk zaprojektowanych głównie dla 
branży sportowej i rekreacyjnej ale też dla branży medycznej. Firma oferuje umowę produkcyjną dla partnera, który dostarczy materiał typu soft 
shell potrzebny do produkcji ogrzewaczy. 

    BRUK20171019001 

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji elementów ścieralnych poszukuje producentów i dystrybutorów, którzy dostarczą surowiec  
na podstawie umowy produkcyjnej lub dystrybucyjnej. 
 

BRRO20170927001 

Czeska firma z sektora turystyki poszukuje tour operatorów  i biur turystycznych w segmencie "luksusowym", bazy noclegowej (minimum 4 gwiazdki) 
oferujące wyjątkowe i niepowtarzalne doświadczenie o tematyce kulturowej, kulinarnej, przyrodniczej, historycznej i naukowej. Potencjalny partner 
powinien oferować usługi w regionie Centralnej Europy w oparciu o umowę usługową. 

BRCZ20170830002 

    
Austriacka firma produkująca części do wentylacji, a także zajmująca się przetwórstwem metali poszukuje firmy z branży przetwórstwa metali  
z doświadczeniem i odpowiednimi zasobami w obróbce blachy do produkcji komponentów dla inżynierii mechanicznej. Firma poszukuje partnera w 
Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Polsce i Rumunii. 

BRAT20160804001 

Brytyjska firma szuka producentów niepalnego papieru (lub papieropodobnego materiału) "gotowego produktu". Projekt jest na chwilę obecną 
poufny, dlatego każdy potencjalny partner będzie zobowiązany podpisać porozumienie o zachowaniu poufności. Firma chce zawrzeć umowę 
produkcyjną. 

    BRUK20171023002 

Holenderska firma, która projektuje i sprzedaje drewniane i tekstylne zabawki używane jako przedmioty typu design poszukuje partnera 
produkcyjnego. Partner powinien używać solidnego drzewa z certyfikatem FSC oraz być w stanie prowadzić cały proces od nabycia do pakowania. 
Oferowany rodzaj współpracy  to umowa produkcyjna, początkowo partner produkowałby małe ilości, zwiększając produkcję wraz ze wzrostem 
sprzedaży. 

BRNL20170929001 

Niemiecka firma z branży stolarskiej specjalizuje się w projektowaniu i produkcji mebli do wnętrz. Firma koncentruje się na 3 typach pomieszczeń: 
masywnych drewnianych kuchniach, saunach z łazienką/spa oraz meblach/meblach do zabudowy do salonu, sypialni i przedpokoju. Firma poszukuje 
partnera produkcyjnego ze Słowenii, Czech, Polski, Rumunii i Bułgarii. 

BRDE20170920002 
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Wiodący, holenderski dostawca energii chciałby zaktywizować działania swoich klientów aby produkowali energię. Dlatego też firma poszukuje 
innowacyjnych produktów i usług które będą w stanie wesprzeć tę strategię.  Proponowany rodzaj współpracy to umowa licencyjna. 

TRNL20171004001 

Francuska firma, która zajmuje się bieżnikowaniem opon używanych poszukuje technologii do mycia opon używanych przed procesem 
bieżnikowania. System powinien myć opony w środku i na zewnątrz bez powodowania uszkodzeń. Umowa o współpracy technologicznej. 
 

    TRFR20171002001 

Niemiecki uniwersytet opracował procedurę stymulowania przeciwciał, które promują antywirusową odpowiedź komórek T. Ponieważ dostępne są 
tylko nieliczne bezpośrednie leki przeciwwirusowe, procedura stymulacji jest ważnym alternatywnym lub dodatkowym podejściem terapeutycznym. 
Uniwersytet oferuje umowę licencyjną firmom farmaceutycznym. 

    TODE20170516001 

Firma chemiczna z Izraela poszukuje innowacyjnej piany do gaszenia pożarów bez fluoru. Zidentyfikowane technologie, które będą spełniały 
podstawowe kryteria firmy z Izraela otrzymają dofinansowanie na dopracowanie tej technologii. Współpraca na zasadzie umowy licencyjnej, 
badawczej lub technologicznej. 

TRIL20170918003 

Holenderska Aukcja Kwiatowa poszukuje nowego konceptu kwiatowego. Dlatego też firma poszukuje kreatywnych firm lub dostawców zdolnych 
współpracować przy nowym koncepcie dla łańcucha kwiatowego od florysty/sprzedawcy do odbiorcy. Współpraca na zasadzie umowy o współpracy 
technologicznej. 

TRNL20170920001 

Firma z Saksonii, specjalizuje się w rozwijaniu projektów inżynieryjnych. Jeden z produktów ostatnio rozwijanych to namioty do celów 
humanitarnych. Firma szuka partnerów, którzy byliby w stanie rozwinąć ten projekt na zasadzie umowy technologicznej. Brana pod uwagę jest 
umowa o wspólnej produkcji. 

TRDE20170803002 

Włoska firma planuje wprowadzenie na rynek nowego produktu bazowanego na papierze warzywnym (nie drzewnym) aby zaproponować bardziej 
ekologiczne podejście do cyklu produkcyjnego. Firma poszukuje innowacyjnych papierów, z odpadów rolniczych lub alternatywnych włókien  
(konopie, len, trzcina cukrowa) aby używać ich do pakowania żywności. Firma jest zainteresowana kontaktami z przemysłem papierniczym. Umowa 
technologiczna lub handlowa ze wsparciem technologicznym. 

TRIT20171011001 
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