
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Spotkania kooperacyjne B2B wood meetings 2018 podczas targów Drema 2018, 12-13 września 2018, Poznań 
 

więcej 
 

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

Spotkania b2b podczas targów SIAL 2018, 21-24 października 2018, Paryż 
 

więcej 
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Zaproponuj, jak można ulepszyć przepisy i zmniejszyć obciążenia administracyjne więcej 

Seminarium otwierające II nabór do projektu Polskie Mosty Technologiczne, 6 września 2018, Warszawa więcej 

Startują zgłoszenia do czwartej edycji Polish Tech Night, 27 września 2018, Berlin więcej 
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KRAJ NR REF. 

Uznana brytyjska firma oświetleniowa poszukuje producenta kolumny oświetleniowej z łagodnej stali ocynkowanej w kształcie stożka. Firma stosuje się 
do wymogów dotyczących zamówień globalnych, aby uwzględnić niektóre z ich istniejących projektów. W związku z tym poszukuje partnera, który jest  
w stanie dostarczyć wysokiej produkty zgodne z normami BS EN ISO 9001:2015. Oferowanym typem współpracy jest umowa produkcyjna. 

BRUK20180612001 

Chińska platforma zakupowa on-line selekcjonuje najlepsze produkty światowe dla swoich klientów z Chin. Aby rozszerzyć swoje portfolio, poszukuje ona 
dostawców kryształowej biżuterii z rynku europejskiego . Firma chciałaby współpracować na zasadzie produkcji na oryginalnym sprzęcie z producentami 
biżuterii. Oferowany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna. 

BRCN20180710001 

Włoski, certyfikowany i doświadczony producent urządzeń medycznych z regionu Emilia-Romagna poszukuje dystrybutora do swoich produktów, 
zaprojektowanych i wyprodukowanych do pobierania próbek krwi, transfuzji i zarządzania krwią. Firma chciałaby zawrzeć umowę o świadczenie usług 
dystrybucyjnych z dystrybutorem specjalizującym się w sektorze szpitalnym i medycznym. 

BOIT20180607003  

Niewielkie przedsiębiorstwo zlokalizowane w północnej Hiszpanii, zajmujące się dystrybucją wszelkiego rodzaju produktów medycznych i sanitarnych 
oraz związanych z nimi materiałów chce rozszerzyć swoją działalność. Poszukiwani się partnerzy europejscy, którzy mogą być firmami produkującymi 
instrumenty medyczne i/lub produkty niebezpieczne. Firma jest bardzo elastyczna i ma doświadczenie w tej dziedzinie działalności. Hiszpańska firma 
może działać jako wyłączny dystrybutor lub agent/przedstawiciel w Hiszpanii. 

BRES20171207001 

Niemiecki sprzedawca kocyków i pledów dla niemowląt, dzieci i dorosłych poszukuje w Europie producentów, którzy wytwarzają koce przy pomocy 
maszyn raszlowych. Proponowana forma współpracy to umowa produkcyjna. 

BRDE20171115001 

Włoska firma produkująca organiczną oliwę z oliwek oraz szeroką gamę past pomidorowych, dżemów, marmolad i wegetariańskich pasztetów poszukuje 
zagranicznych dystrybutorów. Firma poszukuje partnerów handlujących wysokiej jakości żywnością lub oryginalnymi, zagranicznymi produktami 
spożywczymi. 

BOIT20180502001 

Południowokoreańska firma poszukuje europejskich partnerów, którzy potrzebują skarpet i producenta wyrobów pończoszniczych. Firma powstała  
w 2015 roku, ale rozpoczęła działalność pod inną nazwą od 1990 roku.  Jest zainteresowana podpisaniem umowy produkcyjnej z  firmami europejskimi. 
 

BOKR20180410002 

Rumuńska firma aktywna w branży sprzedaży części i akcesoriów do samochodów (opony, oleje, akumulatory, etc.) poszukuje zagranicznych 
producentów i dystrybutorów aby dostarczyli części i akcesoria. Umowa  dystrybucyjna na terenie Rumunii. 
 
 

BRRO20180709001 
 
 

2 

      oferty biznesowe 

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, Nr 8/2018 

www.een-polskawschodnia.pl  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/350ae44b-c1bb-490d-a622-80e9ea7376c5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bedd8cd6-adcc-41bc-952b-8f4556ff4685?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bce8a678-97ab-4b42-9a6a-7d7bfefce7c6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/95c329e7-564e-4a6e-9ca3-007ef6647a8d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c6f0879-f371-4ac3-86a8-fbe71f0247f0?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f59ab64-bc24-460c-8734-8a05495baa53?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9c509bfb-3917-4fc7-92ee-982de6f7adf5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3bedd190-bf5d-4325-9cf8-3867b7ce7541?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.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/


Holenderska firma poszukuje sprzedawców lub dystrybutorów w Europie dla produkowanych przez siebie antypoślizgowych skarpet pływackich. Skarpetki 
przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na basenach i wokół nich. Skarpety są nie tylko idealne dla dzieci, ale także dla dorosłych i mogą stać się 
globalnym produktem w zakresie bezpieczeństwa skierowanym do branży pływackiej. Firma poszukuje umowy dystrybucyjnej lub umowy agencyjnej  
ze sprzedawcami i dystrybutorami. 

BONL20180531001 

Izraelska firma, specjalizująca się w importowaniu polimerowych materiałów, granulatu z zagranicy, poszukuje producentów takich produktów aby zaopatrzyć 
rynek Izraelski. Oferowany rodzaj współpracy to umowa agencyjna. 

BRIL20180726001 

Szwedzka firma produkuje owocowe pudry, surowe soki i inną zdrową żywność. Firma poszukuje dystrybutorów w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Holandii 
i Niemczech. Dystrybutorzy muszą być już działający, mający dużą bazę klientów: spa, apteki, sklepy, etc. 
 

BOSE20180406001 

    
Czeski dystrybutor specjalizujący się w wykonanych z futer i skór produktach do dekoracji wnętrz poszukuje nowych dostawców poduszek, koców, skór 
wykonanych z tych materiałów, jak również produktów wykonanych z kaszmiru, wełny lub alpaki. Firma oferuje usługi pośrednictwa w obrocie hurtowym  
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, a także oferuje reprezentację poprzez umowę agencyjną w Republice Czeskiej i Europie. 

BRCZ20170130001 

Niemieckie przedsiębiorstwo, dostawca produktów dla instytucji opieki, takich jak szpitale, domy opieki i opieka domowa, poszukuje w Europie Wschodniej 
dostawców jednorazowych produktów medycznych (materiały opatrunkowe, worki na śmieci, kubeczki plastikowe itp.). 

BRDE20170406001 

Litewska firma ma ponad 17 lat doświadczenia w produkcji lnianych tkanin. Firma oferuje antyalergiczną tkaninę lnianą. Firma jest zainteresowana 
znalezieniem dystrybutorów, indywidualnych sprzedawców detalicznych, małych sklepów detalicznych w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. Dzięki lokalnemu zakładowi produkcyjnemu firma jest zaufanym producentem i hurtownikiem lnianych tekstyliów domowych, takich jak 
pościel i tekstylia kuchenne. Firma projektuje i produkuje odzież i akcesoria lniane dla mężczyzn, kobiet i dzieci. 

BOLT20171116001 

Firma rumuńska, która specjalizuje się w sektorze turystyki i świadczy szereg usług w zakresie turystyki poszukuje partnerów biznesowych w ramach umowy 
o świadczenie usług. Firma dysponuje szeroką siecią niezawodnych partnerów ze wszystkich części Rumunii i oferuje wiele konkurencyjnych usług  
o standardzie międzynarodowym. 

BORO20161006004 

Francuska firma produkująca kosmetyki i produkty pielęgnacyjne na rynek surfingowy (napój energetyczny do przygotowania, kremy chroniące przed 
słońcem i solą oraz balsamy regenerujące) poszukuje dystrybutorów z dostępem do i/lub w sklepach surfingowych i powiązanych z nimi ekskluzywnych 
sklepach. 

BOFR20160614002 
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Katalońska firma, lider w wytwarzaniu rozwiązań dla pralni chciałaby nawiązać współpracę ze start -up'em w ramach projektu Industry 4.0. Firma chciałaby 
wdrożyć nowoczesne technologie na wszystkich etapach aby podnieść jakość swojej produkcji. Zainteresowane firmy powinny dostarczyć rozwiązania do 
30 września 2018. Współpraca na zasadzie umowy licencyjnej lub technologicznej. 

TRES20180719001 

Włoska firma opracowała innowacyjną technologię by przygotować 'rolno-meteorologiczny biuletyn' bazowany na monitorowaniu warunków 
meteorologicznych z instalacją do kontroli pogodowej odległych regionów. Biuletyn jest potężnym narzędziem dla precyzyjnego rolnictwa ponieważ 
warunki pogodowe mają duży wpływ na rozwój plonów, ataki szkodników, etc. 

TOIT20180619001 

Szwajcarska firma działająca w branży nanotechnologii opracowała antybakteryjny system dostarczania leków i rozszerzenia spektrum ich działania. Firma 
poszukuje akademickich i biznesowych partnerów z Unii Europejskiej /Afryki którzy chcieliby wspólnie aplikować do EDCTP oraz H2020. Umowy licencyjne 
lub o współpracy badawczej. 

TOCH20180704001 

Niemiecka korporacja międzynarodowa poszukuje partnera, który byłby w stanie wyprodukować diody laserowe do aplikacji w spektroskopii laserowej. 
Umowa o wspólnej produkcji lub umowa handlowa ze wsparciem technologicznym. 
 

TRDE20180709001 

Duży brytyjski producent napojów poszukuje nowoczesnych rozwiązań dla wody gazowanej. Nowe idee, koncepty są poszukiwane aby wyróżnić wodę 
 (od innych) np. nowe smaki, opakowanie, itp. Do współpracy poszukuje się partnera z przemysłu lub uniwersytetu. Pomysły, nawet w początkowym 
stadium są poszukiwane do podpisania umowy o współpracy technologicznej, licencyjnej, umowy handlowej ze wsparciem technologicznym. 

TRUK20180723001 

Grupa greckich inżynierów opracowała wodoodporną torbę typu nerka, do ochrony cennych rzeczy na plaży (pieniądze, klucze, telefon) podczas pływania, 
która może się przekształcić w kamizelkę ratunkową. Jest ona kompaktowa, i może pomieścić telefon komórkowy, lub inne elektroniczne urządzenia. 
Inżynierowie poszukują firmy z branży strojów sportowych aby podpisać umowę licencyjną lub o wspólnej produkcji. 

TOGR20180719001 

Hiszpański uniwersytet opracował nową metodę opartą na kodach QR dla uzyskiwania poufnych informacji przy użyciu urządzeń przenośnych, aby 
specjaliści ds. awaryjnych mogli uzyskać dostęp do tych informacji i działać, gdy użytkownicy znajdą się w sytuacji zagrożenia lub niebezpiecznych sytuacji. 
Faza pilotażowa jest stosowana na Majorce. Grupa badawcza poszukuje instytucji państwowych i prywatnych w celu podpisania porozumienia o 
współpracy technicznej aby wdrożyć tę technologię w dziedzinie bezpieczeństwa. 

TOES20170314001 

Bułgarski wynalazca opracował innowacyjne urządzenie, które zachowuje i dostarcza energię kinetyczną, z niezależnym zasilaniem hydraulicznym 
 i zdalnym sterowaniem pojazdu mechanicznego, co znacznie zmniejsza straty energii i ma zastosowanie do wszystkich typów pojazdów silnikowych. 
Wynalazca poszukuje umów o współpracy badawczej z firmami w celu przetestowania swojego wynalazku i optymalizacji wydajności. 

TOBG20171121001 

      oferty technologiczne 

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, Nr 8/2018 

www.een-polskawschodnia.pl  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b0e113c4-ef94-42a2-b5bc-9edfa5ee03a0?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/709409b9-b22b-434d-8eee-3421963c3920?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0a76565-c44a-4a4a-a5fc-6728497098c4?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/997c684d-e82b-4692-aebd-6e1fae8c9f6f?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a45e604-0d9b-472a-b95f-eb451e15f88d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4067187d-4843-4adc-a060-2a49c61c8c90?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fc739538-63c0-40de-89de-8eef15c3f2e8?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/13d123d5-af1c-4fcf-945b-03ac4e366546?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
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/
een.ec.europa.eu

