
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 
Feed Me - matchmaking event, 12-13 czerwca 2018, Seinäjoki (Finlandia) 
 

więcej  

Giełda kooperacyjna na targach teleinformatycznych CeBIT, 12 - 15 czerwca 2018, Hanower (Niemcy) więcej 

 
Torino Fashion Match, 28 czerwca- 1 lipca 2018, Turyn (Włochy) 
 

 
więcej 
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Szkolenie „Ryzyko walutowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa”, 24 maja 2018, Lublin więcej 

Oprogramowanie medyczne. Status prawny i orzecznictwo więcej 

Żywność pochodząca z produkcji ekologicznej. Obowiązki producenta. więcej 

      informacje  
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KRAJ NR REF. 

Węgierska firma z sektora MSP specjalizująca się w produkcji wyrobów ze zgniecionego czosnku poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych 
 w Europie.   BOHU20180215002 

Szwedzka firma będąca producentem i dystrybutorem oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego budynków, specjalizująca się w wysokiej jakości, 
robionych na zamówienie wyświetlaczy LED poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. 

BOSE20180208002 

Portugalska firma, położona na środkowym zachodzie kraju, specjalizuje się w przetwarzaniu i dystrybucji hurtowej mrożonek - ryb, owoców morza, 
hamburgerów, chleba, ciastek z dorsza, krokietów i ciast. Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z dystrybutorami i agentami 
handlowymi z Austrii, Belgii, Niemiec, Szwajcarii, Islandii, Polski, Gruzji, Japonii, Izraela, Tunezji oraz Turcji. 

    BOPT20180209001 

Serbska firma zajmująca się produkcją przyborów cukierniczych oferuje wykrawacze do ciastek oraz masy pomadkowej. Wykrawacze do ciastek są 
produkowane w technologii druku 3D, mają średnicę od 0.5 do 20 cm i są z biodegradowalnego plastiku PLA. Wszystkie produkty mogą być 
wyprodukowane w rozmiarach na życzenie klienta. Firma poszukuje producentów takich przyborów w celu świadczenia usług produkcyjnych.  

    BORS20180212001 

Francuska firma produkuje organiczny i wegański hummus dostępny w wielu smakach, jak i w oryginalnym smaku, zrobiony z roślin strączkowych i 
warzyw. Firma stawia sobie społecznie, jak i środowiskowe wartości za cel swojej strategii promując nowy model żywienia bazujący na zdrowiu, 
organicznych recepturach oraz źródłach etyki. Umowy dystrybucyjne są poszukiwane wśród europejskich dystrybutorów specjalizujących się w 
usługach świadczonych dla specjalnych sklepów ze zdrową żywnością oraz usługach cateringowymi. 

     BOFR20180307001 

Firma z Wielkiej Brytanii opracowała nową metodę produkcji grafenu bazującą na tuszu, która może być formowana na podstawie wody i pozwala na 
druk w temperaturze pokojowej oraz stworzyć substrat schnący w przyjaznych temperaturach. Firma szuka dystrybutorów zainteresowanych 
dystrybucją grafenu na swoich lokalnych rynkach i posiadających silne powiązania z potencjalnymi użytkownikami produktów do celów zawarcia 
umowy dystrybucyjnej. 

    BOUK20180306002  

 
Turecka firma, produkująca i dystrybuująca produkty kosmetyczne i do sprzątania poszukuje partnerów którzy eksportują produkty z obszaru nano-
technologii. Oferowany rodzaj współpracy to umowa dystrybucyjna. 

    BRTR20180417003 

Słowacki sklep internetowy handlujący luksusowymi tapetami (papier , winyl , etc.) poszukuje nowych dostawców. Oferowany rodzaj współpracy to 
umowa dystrybucyjna. 
 

     BRSK20180327001 
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Brytyjska firma poszukuje partnera w Europie który produkowałby dzianiny używając swojej przędzy lub przędzy dostarczonej przez partnera. 
Współpraca w oparciu o umowę o podwykonawstwo lub umowę outsourcingową. 

    BRUK20180220001 

Izraelska firma specjalizująca się w imporcie i dystrybucji oryginalnych i zamiennych części samochodowych, oraz dla ciężarówek, autobusów etc. 
poszukuje eksporterów/ dostawców takowych części. Mile widziany certyfikat euro-1. Umowa o dystrybucji. 

BOIT20171122001 

Niemiecki agent handlowy z Frankfurtu z 25 letnim doświadczeniem w sektorze kabli poszukuje współpracy z producentami miedzianych kabli  
w Europie. Agent oferuje usługi konsultingowe, wsparcie w negocjacjach z firmami handlowymi i hurtowniami. Współpraca w oparciu o umowę 
agencyjną. 

BRDE20180308001 

    
Bośniacki producent produktów farmaceutycznych i preparatów farmaceutycznych, w tym wysokiej jakości oleju immortelle (helichrysum italicum) i 
hydrolatu poszukuje dystrybutorów do umowy dystrybucyjnej. Oferowane produkty mogą być stosowane w aromaterapii, medycynie, przemyśle 
kosmetycznym i produkcji perfum. Produkty są w 100% ekologiczne i posiadają certyfikaty ekologiczne. 

BOBA20170711001 

Francuska firma produkuje rozwiązania wełny drzewnej do transportu i pakowania drobnych produktów i domowych ptaków. Firma poszukuje 
dostawcy beli z wełny drzewnej na podstawie umowy produkcyjnej. 
 

    BRFR20170803001 

Peruwiańska fabryka specjalizuje się w produkcji w 100% skórzanych klasycznych butów dla kobiet. Firma w produkcji cholewek i wyściółek 
wykorzystuje głównie skórę kozią, ale na cholewki używana jest również skórka bydlęca. Firma produkuje trwałe i wygodne obuwie, które może być 
komfortowo noszone przez cały dzień. Firma szuka dystrybutorów w Europie. 

BOPE20170810001 

Firma rodzinna w Wielkiej Brytanii od 1972 r. produkuje suplementy diety, żywność sportową i naturalne produkty pielęgnacyjne oraz produkty do 
pielęgnacji włosów. Jej produkty są dostępne w wielu różnych formach pod ich marką, możliwa jest również produkcja pod nazwą własną partnera. 
Firma chce rozszerzyć swoją działalność eksportową poprzez powołanie nowych dystrybutorów na kluczowych rynkach europejskich. 

BOUK20170927002 

Brytyjska firma zajmująca się projektowaniem opakowań do żywności chciałaby zamawiać duże pudełka do kawy na wynos od producenta pudełek. 
Oferowany rodzaj współpracy to umowa outsourcingowa. 

BRUK20180330001 
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Litewska firma poszukuje do zakupu specjalistycznej technologii drukowania w celu rozszerzenia swojego portfolio oferowanych usług. Poszukiwana 
technologia do druku w maksymalnej rozdzielczości 12000x48000 dpi pozwoli uzyskać firmie przewagę konkurencyjną. Firma chciałaby podpisać 
umowę licencyjną lub handlową ze wsparciem technologicznym. 

TRLT20180314001 

Duża francuska firma specjalizująca się w sprzęcie sportowym używanym na wolnym powietrzu poszukuje naturalnych, rozciągliwych materiałów 
które mogłyby być używane w tej branży . Poszukiwany produkt powinien być przetestowany laboratoryjnie z możliwością szybkiego wprowadzenia 
na rynek. Umowa licencyjna lub współpraca technologiczna. 

    TRFR20180420001 

Hiszpańska firma informatyczna opracowała kompletną aplikację dla mobilnego dziennikarstwa, która pozwala użytkownikom (dziennikarzom, 
mediom, itp.) nagrywać i wytwarzać wysokiej jakości audiowizualne materiały gotowe do publikacji w bardzo szybki i łatwy sposób używając swojego 
smartfona. Firma oczekuje umów licencyjnych. 

    TOES20180410001 

Grupa hiszpańskich naukowców specjalizująca się w branży IT oferuje technologię do śledzenia twarzy, która pozwala użytkownikom komunikować 
się z telefonami, tabletami, poprzez mimikę twarzy. Technologia została przetestowana na dostępnych aplikacjach. Poszukiwani są twórcy gier 
 i aplikacji  do podpisania umów licencyjnych. 

TOES20180222001 

Holenderska firma pocztowa zajmująca się głównie pocztą biznesową jest zainteresowana dodatkowymi usługami lub produktami, które mogą być 
dodane do drogi pocztowej. Sieć dostawcza krajowa może być dużym plusem dla start- upów czy partnerów logistycznych. Droga pocztowa jest 
używana co najmniej 2 razy w tygodniu. Firma jest zainteresowana umową o usługach lub handlową ze wsparciem technologicznym. 

TRNL20180412001 

Duża niemiecka firma zajmująca się chemikaliami specjalizuje się w poszukiwaniu partnerów technologicznych z wiedzą fachową w celu opracowania 
alternatywnej drogi do produkcji dużych ilości chlorków kwasów tłuszczowych w ramach umowy joint venture, produkcji lub współpracy technicznej. 
Firma powinna mieć dowód działania na dużą skalę i być konkurencyjna cenowo. Następnie partner powinien także produkować produkt. 

TRDE20170531001 

Belgijskie MŚP, we współpracy z innym belgijskim graczem działającym w dziedzinie biopsji makro, oferuje najbardziej skuteczne rozwiązanie w tym 
zakresie, które umożliwia pozyskiwanie tkanek w diagnostyce molekularnej w fazie ciekłej, przy jednoczesnym zapewnieniu czystości, odpowiedniej 
ilości i świeżości oraz bezpieczeństwa i komfortu pacjenta. Proponowana forma współpracy: umowa handlowa ze wsparciem technicznym. 
Potencjalni partnerzy: prywatne szpitale, szpitale uniwersyteckie, centra senologii, firmy farmaceutyczne. 

TOBE20170609001 
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