
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

gamesmatch@gamescom 2018 – spotkania b2b podczas największych targów gier komputerowych, 21-23 sierpnia 2018, Kolonia 
(Niemcy) 

 
więcej 

 

MEET4BUSINESS matchmaking event AGRA 2018, 28 sierpnia 2018, Gornja Radgona (Słowenia) więcej 

Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna, III edycja Targów DRONETECH, 19-20 października 2018, Toruń 
 

więcej 
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Polski przedsiębiorca na rynku zamówień publicznych w Niemczech więcej 

Ocena działań Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz 
działań europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej (rozporządzenie nr 386/2012) 

więcej 

Znoszenie barier na unijnym rynku e-commerce. Rozporządzenie w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego więcej 

      informacje  
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KRAJ NR REF. 

Niemiecka firma z branży instalacji elektrycznych poszukuje rzetelnego i doświadczonego partnera z Polski w celu realizacji zleceń instalacyjnych  
w zakresie niskiego i średniego napięcia we wschodnich Niemczech. 

BRDE20170724001 

Bułgarska firma specjalizująca się w projektowaniu, instalacji i konserwacji inteligentnych budynków, a także sprzedaży inteligentnych urządzeń poszukuje 
producenta lub dystrybutora systemów zarządzania telewizją hotelową, aby móc rozprowadzać produkty na rynkach bułgarskich i krajów sąsiadujących. 
 

BRBG20180606001 

Brytyjski producent wysokiej jakości toreb skórzanych na zamówienie opracował gamę 12 różnych stylów torebek. W związku z tym poszukuje 
doświadczonego producenta z zagranicy do zawarcia długoterminowych umów produkcyjnych. Celem umowy jest produkcja obecnej linii produktów. 
 

BRUK20180601001 

Szwedzka firma opracowująca i wprowadzająca na rynek akcesoria samochodowe/projekty wnętrz samochodów dostawczych poszukuje dostawców 
produktów od producentów oryginalnego wyposażenia. Firma poszukuje na terenie Europy producentów zadaszeń, rolet i pokrowców ochronnych, 
prętów walcowanych i  przednich i innych akcesoriów.  

BRSE20180528001  

Brytyjska firma zaprojektowała wytrzymały wieszak z gumy silikonowej do ochrony smartfonów. Rozciągliwa guma silikonowa dopasowuje się do górnej  
i dolnej części smartfonu. Firma poszukuje nowego producenta silikonu, doświadczonego w dziedzinie procesu wtrysku i sprężania, zainteresowanego 
współpracą w ramach umowy produkcyjnej. Oferta kierowana jest m.in. do Chin, Hiszpanii, Turcji, Niemiec i Polski. 

BRUK20180607001  

Hiszpańska firma produkuje i sprzedaje wyroby mleczne, takie jak ser kozi, jogurty, shake oraz mleko w proszku, wzbogacone o kwasy omega 3 
 i przeciwutleniacze. Jej produkty są zdrowsze dzięki naturalnemu, ulepszonemu karmieniu zwierząt. Firma poszukuje dystrybutorów. 
 

BOES20180327001 

Belgijska firma specjalizuje się w komercjalizacji wysokiej jakości materiałów, powłok i urządzeń w celu usprawnienia procesów w przemyśle 
farmaceutycznym i chemicznym. Firma oferuje dystrybucję lub reprezentację handlową dojrzałych produktów i urządzeń stosowanych w przemyśle 
chemicznym. 

BRBE20180615001  

Fińska firma z branży budowy statków poszukuje podwykonawców w instalacjach technicznych i projektowaniu oraz dostawców mebli, armatury i 
instalacji sanitarnych. Firma nawiąże długofalową współpracę na zasadach outsourcingu, podwykonawstwa oraz umowy produkcyjnej. 
 

BRFI20170817001 
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Włoska firma zajmująca się produkcją bezglutenowych makaronów w różnych rozmiarach i typach, poszukuje dystrybutorów i importerów  
w krajach europejskich. 
 

BOIT20180403002 

Niemiecka firma, zajmująca się przetwarzaniem żywności poszukuje producentów i dostawców mięsa, serów, wędlin, szynek i makaronów z Europy  
do zawarcia długoterminowej umowy dystrybucyjnej. Przedsiębiorstwo szuka produktów, które są zwykle wyrzucane lub niszczone przez firmy produkujące 
żywność (np. części końcowe lub produkty krótko przed upływem terminu „najlepiej spożyć przed") w celu ich przetworzenia i sprzedaży w małych 
opakowaniach do handlu detalicznego. Firma uczestniczyła w kilku niemieckich projektach finansowanych z zakresu efektywnego gospodarowania zasobami 
w produkcji żywności. 

BRDE20180605001 

Francuska firma, posiadająca doświadczenie na rynku poszukuje dostawców tanich kapci. Przedsiębiorstwo zainteresowane jest zawarciem współpracy 
wyłącznie z firmą, która może dostarczać duże ilości produktów. 
 

BRFR20180516001  

    
Włoskie MŚP, specjalizujące się w produkcji automatycznych systemów do otwierania domów i mieszkań, poszukuje partnera produkcyjnego pomp 
hydraulicznych, aby opracować projekt dotyczący bezpiecznych blokad drogowych i bollardów. Firma jest zainteresowana podwykonawstwem lub umowami 
produkcyjnymi z doświadczonymi producentami pomp hydraulicznych (zwłaszcza tymi związanymi z bollardami). 

BRIT20180626001  

Brytyjska firma specjalizująca się w projektowaniu zestawów do grillów wykonanych z cegły, sprzedawanych za pośrednictwem platform internetowych, szuka 
partnera produkcyjnego, który będzie produkował różne rodzaje grilla według ich projektu, specyfikacji materiałów i wymiarów. Potencjalni partnerzy muszą 
być w stanie wyprodukować zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 1860-2013: 1 i dostarczyć do 800 sztuk rocznie. 

BRUK20180615001  

Turecki producent modeli anatomicznych i fantomów poszukuje partnera biznesowego do zaprojektowania i wykonania form wytryskowych do zastosowania 
w formowaniu rotacyjnym, zgodnie z umową produkcyjną. 

BRTR20180426001  

Grecka firma specjalizuje się w sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw stałych, w szczególności peletu drzewnego i słonecznikowego oraz brykietu, poszukuje 
dostawców ww. produktów głównie z krajów sąsiednich (np. Bułgarii, Rumunii i Ukrainy), a także z Kanady, USA, Brazylii i Rosji w ramach umowy  
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BRGR20180525002  

Niemieckie przedsiębiorstwo, założone w 2017 r., prowadzi działalność w zakresie rozwoju, produkcji i sprzedaży produktów marek własnych, koncentrując 
się głównie na akcesoriach samochodowych sprzedawanych na platformach internetowych. Przedsiębiorstwo rozszerza teraz swoją ofertę i poszukuje 
producentów osłon przeciwsłonecznych w ramach umowy produkcyjnej.  

BRDE20180504002  
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Belgijska firma z sektora dóbr konsumenckich poszukuje produktu lub technologii nietoksycznych wabików na owady, które są wdrożonych na rynek. 
Produkt przeznaczony ma być do użytku domowego i być bezpiecznym dla ludzi i zwierząt domowych. Poszukiwany jest partner przemysłowy lub z 
jednostki naukowo badawczej, z którym zostanie nawiązana kooperacja techniczna lub współpraca techniczna na dużą skalę. 

TRBE20170828001 

Niemiecki instytut badawczy opracował cienkie powłoki polimerowe, które mogą mieć różne zastosowania. Od antybakteryjności i wprowadzania 
medykamentów po implanty, zaopatrzenie ran, lub inne. Instytut poszukuje współpracy technologicznej lub badawczej. 

TODE20180327001 

Czeska firma we współpracy z uniwersytetem opracowała system nadzoru nad zwierzętami 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Składa się on  
z gniazda, wbudowanej elektroniki, kabli, oprogramowania, i wbudowanych połączeń z Internetem. Firma poszukuje partnerów z uniwersytetu lub 
przemysłu do podpisania umów o świadczenie usług lub umowy handlowej. 

TOCZ20180621001 

Litewska firma specjalizująca się w robotyce dla profesjonalistów oferuje innowacyjny, komputerowy model wizyjny który zapewnia obrazy w wysokiej 
rozdzielczości, możliwość dokładnego zmierzenia głębokości środowiska oraz rozpoznania obiektu w czasie rzeczywistym. Firma chciałaby podpisać 
umowę handlową ze wsparciem technologicznym z firmami specjalizującymi się w robotyce, które mogłyby wdrożyć ofertę do swoich rozwiązań. 

TOLT20180322001 

Jordańska firma założona w 1997 r., specjalizująca się w ekstrakcji i dystrybucji elementów Spa z Morza Martwego po jordańskiej stronie, jedyny 
dostawca materiałów (soli do kąpieli, błota, solanki) dla przemysłu kosmetycznego poszukuje partnerów do wspólnych badań aby opracować produkty 
do pielęgnacji skóry w formie ciekłej lub żelu. 

TRJO20180315001 

Firma z Łotwy działająca w branży gier paintballowych oraz sprzętu do tych gier, poszukuje współpracy technologicznej aby wypracować system 
zarządzania grą w paintball dodając mu nowe funkcjonalności. Po opracowaniu technologii, partner będzie w stanie wyprodukować w małych seriach 
opracowany sprzęt do kierowania grą w paintball. 

TRLV20180508001 

Niemiecka firma działająca w branży kosmicznej i energetycznej opracowała metodologię termograficznego mapowania izolacji dachowych na danym 
obszarze. Ta metoda może być używana do promowania odpowiedniej izolacji dachowej wśród posiadaczy domów. Urzędy miejskie i inne instytucje 
publiczne są poszukiwane w celu podpisania umów handlowych ze wsparciem technologicznym. Partnerzy do projektów UE są poszukiwani do umów 
badawczych 

TODE20180611001 
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