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KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Lifestyle Industry Business Meetings podczas Homi, 26-27 stycznia 2018, Mediolan 
 

więcej 

Dofinansowana misja dla importerów z branży spożywczej/winiarskiej, 28 lutego -1 marca 2018 r., La Rioja (Hiszpania) więcej 

 
Polskie stoisko na Mobile World Congress 2018,  26 lutego - 1 marca, Barcelona 
 

 
więcej 
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Konsultacje KE – ocena REFIT prawodawstwa UE w zakresie środków ochrony roślin i pozostałości pestycydów więcej 

Granty na dizajn dla branży meblarskiej więcej 

Ruszyła interaktywna platforma świadomości kulturowej – CUBE-IN więcej 
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KRAJ NR REF. 

Niewielka słoweńska firma z regionu Primorska specjalizuje się w produkcji innowacyjnych lamp LED dla muzeów, gablot, salonów, restauracji 
 i barów. Spółka opracowuje obecnie nowe oświetlenie LED. Firma poszukuje producenta lub dostawcy określonych profili aluminiowych typu J/U. 
Spółka oferuje umowę produkcyjną. 

  BRSI20171107001 

Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i sprzedaży spersonalizowanych butów z opatentowanym konceptem, poszukuje europejskiego 
producenta białych tenisówek / tkaninowych butów sportowych. Buty te muszą mieć gumową podeszwę. Współpraca na zasadzie umowy  
o podwykonawstwie, małe zamówienia. Buty będą produkowane pod marką zamawiającego i będą miały doczepione akcesoria dostarczone przez 
zamawiającego.  

BRFR20171118001 

Firma inteligentnego oprogramowania z Niemiec poszukuje partnerów do współpracy w całej Europie. Głównym produktem firmy jest unikalne 
standardowe oprogramowanie ERP do zarządzania kontraktami i całej obsługi zleceń w sektorze rzemiosła. Dzięki temu oprogramowaniu, 
zarządzanie dokumentami, rezerwacja godzin pracy, zarządzanie zapasami, systemy zamówień, planowanie zadań, zarządzanie relacjami z klientami 
itp. jest automatycznym procesem z kodami kreskowymi, który jest łatwy w obsłudze przez każdego pracownika. 

     BODE20170908001 

Rumuńska firma która komercjalizuje produkty farmaceutyczne poszukuje partnerów, którzy chcieliby sprzedawać swoje produkty w Rumunii  
na zasadzie umowy o dystrybucji. Poszukiwane produkty to suplementy odżywcze, kosmetyki i dermo-kosmetyki. 

     BRRO20170913001 

Brytyjski, innowacyjny start-up opracował unikatową aplikację dla diabetyków do mobilnego monitorowania i zapisywania danych w chmurze oraz 
zarządzania zdrowiem. Firma poszukuje firm marketingowych aby opracowały strategię dla marki aby wejść na rynki europejskie. Umowa  
o usługach. 

     BRUK20170523001 

Ta chorwacka firma poszukuje producentów ziół - ekologicznych ziół i roślin leczniczych, do stosowania w swoich produktach końcowych, takich jak 
herbaty i mieszanki herbat, ekologiczne nalewki i produkty w kapsułkach oparte na ziołach leczniczych. Przewiduje się współpracę w ramach umowy 
produkcyjnej.  

      BRHR20171019001 

Średniej wielkości przedsiębiorstwo zostało założone w 2014 roku na Węgrzech. Jego głównym przedmiotem działalności jest hurtowa sprzedaż 
podstawowych surowców do produkcji artykułów spożywczych, które są głównie importowane z zagranicy. Spółka poszukuje nowych dostawców w 
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

       
      BRHU20170322001  
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Firma z Kataru to jeden z największych producentów w krajach Zatoki Perskiej. Firma produkuje i dostarcza materace dla różnych grup klientów 
 i szuka materiałów pościelowych w celu zawarcia umowy produkcyjnej. 
 

    BRQA20171009001 

Ugruntowana rumuńska agencja reklamowa poszukuje producentów i / lub dystrybutorów określonych systemów zewnętrznych i wyświetlaczy, 
takich jak przewijacze, wyświetlacze LCD i LED do wykorzystania w reklamie panelowej. 
 

BRRO20170905001 

Południowo koreańska firma specjalizuje się w dystrybucji kosmetyków. Główne produkty oparte są na technologii pielęgnacji skóry na bazie 
tradycyjnych ziół. Firma planuje ekspansję biznesu na rynkach europejskich i szuka europejskiego partnera zainteresowanego umową dystrybucyjną. 
 

BOKR20170918004 

    

Czeska firma specjalizująca się w znakowaniu przemysłowym na skalę przemysłową rozszerza swoją działalność i poszukuje partnerów w dziedzinie 
technologii oznakowania, którzy są chętni współpracować. Firma oferuje usługi z zakresu produkcji znaczków precyzyjnych, stempli ręcznych ze stali 
nierdzewnej, specjalnych znaczków projektowych, matryc i innych narzędzi do oznakowania. Firma poszukuje współpracy w formie umów 
dystrybucyjnych, umowy outsourcingowej lub wzajemnej produkcji. 

BOCZ20170509001 

Brytyjska marka butów skórzanych dla niemowląt i małych dzieci, wytwarzanych z wysokiej jakości, wolnej od chemii skóry, poszukuje sprzedawców 
 i dystrybutorów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
 

    BOUK20170816002 

Nowa holenderska marka bielizny nocnej z kolekcją dla młodych kobiet poszukuje partnera produkcyjnego. Firma jest startupem i planuje 
dystrybucję w 2018 roku. Firma poszukuje do umowy produkcyjnej partnera z Turcji, Polski, Portugalii, Rumunii i Bułgarii. 
 

BRNL20170927001 

Fińska firma poszukuje producentów, którzy będą w stanie wykonać zamówienie na kosze na pranie i kosze łazienkowe według projektu i marki 
fińskiej firmy. 

BRFI20170316001 

Brytyjska firma zajmująca się dziką przyrodą jest jednym z wiodących europejskich projektantów, producentów i dostawców siedlisk przyrody, 
podajników i innych naturalnych produktów. Ze względu na zwiększony popyt firma pilnie poszukuje producentów wyrobów z drewna do użytku na 
wolnym powietrzu i w ogrodnictwie. 

BRUK20170411001 
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Międzynarodowa firma transportowa z bazą w Szkocji poszukuje nowych rozwiązań aby zidentyfikować pojazdy i kontenery cargo ze zwiększonym 
ryzykiem pożaru, w momencie w którym wjeżdżają na promy oraz statki RoRo. Firma chciałaby śledzić gdzie ich pojazdy/kontenery są zaparkowane 
na statkach. Umowa handlowa ze wsparciem technologicznym lub umowa o współpracy technologicznej. 

TRUK20171107002 

Francuska firma opracowała teksturowaną przędzę dla aplikacji paramedycznych, dającą duży komfort, delikatność, lekkość, z ciągłym 
antybakteryjnym efektem; hypoalergiczną, hydrofobiczną, z wysoką charakterystyką izolacyjną, i efektem termodynamicznym. Firma oferuje umowę 
o wspólnej produkcji i współpracy technologicznej firmom z branż: odzieżowej lub tekstylnej. 

    TOFR20171017001 

Grupa naukowców z włoskiego uniwersytetu opracowała innowacyjną, metalową pianę która łączy charakterystykę metali ze strukturalnymi cechami 
piany. Te struktury posiadają doskonałe własności mechaniczne, takie jak: siła, twardość, niska waga, i dobrze absorbują energię. Grupa poszukuje 
centrów badawczych, uniwersytetów do współpracy technologicznej aby przystosować piany do specjalnych potrzeb.  

    TOIT20171016001 

Szwedzkie MŚP, które opracowało nowy projekt silników wiatrowych na dużą skalę, poszukuje partnerów mających wiedzę na temat redukcji 
hałasów. Firma chce rozważyć jakąkolwiek wiedzę, która pozwoli zmniejszyć hałas generowany przez łopaty wirnika. Firma jest zainteresowana 
współpracą techniczną, która w późniejszym okresie mogłaby prowadzić do innych rodzajów współpracy. 

TRSE20170511001 

Albańska firma z 25-letnim doświadczaniem zlokalizowana w Tiranie zajmuje się produkcją i przetwarzaniem złotej i srebrnej biżuterii. Firma 
poszukuje linii technologicznej do przetwarzania złota i srebra. Firma nawiąże współprace w ramach umowy handlowej z asystą techniczną. 
 

TRAL20170328001 

Uniwersytet łotewski opracował nowy typ produktu - bursztynowe włókna kompozytowe, które mają znaczne zalety w porównaniu ze znanymi 
polimerowymi włóknami kompozytowymi, w szczególności włóknami o gładkiej powierzchni. Bursztynowe włókna kompozytowe mają bioaktywne 
właściwości bursztynu, zachowujące fizyczne i mechaniczne właściwości oczyszczonego bursztynu. Uniwersytet jest zainteresowany umową 
handlową z pomocą techniczną lub współpracą badawczą w celu opracowania nowych aplikacji. 

TOLV20170213001 

Firma z Singapuru opracowała ekologiczną technologię generatora ultra niskich częstotliwości (ULF). Technologia poprawia żywotność i wydajność 
oczyszczanych bojlerów bez użycia chemikaliów. Firma poszukuje partnerów w celu wdrożenia umowy licencyjnej lub handlowej z asystą techniczną. 
 

TOSG20170508001 
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