
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Misja gospodarcza branży spożywczej, 16-19 lutego 2019 r., Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 
 

więcej  
 

Giełda kooperacyjna na Mobile World Congress, 26-28 lutego 2019 r. Barcelona (Hiszpania) więcej  

Giełda kooperacyjna Futurebuild, 6 marca 2019 r., Londyn (Wielka Brytania) 
 

więcej 
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Sejm uchwalił pakiet MŚP więcej 

Szkolenie pt.: „Model biznesowy internacjonalizacji wraz z wdrożeniem strategicznym na rynkach zagranicznych", 13 grudnia 
2018r., Kraków 

więcej 

Uproszczenia w dokumentacji cen transferowych. Safe harbours – czy nowe regulacje dadzą odetchnąć podatnikom? więcej 

      informacje  

http://een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-mobile-world-congress-2-4-marca-2015-r-barcelona.html
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Holenderska marka modowa z nowo opracowaną kolekcją dla młodych kobiet i mężczyzn poszukuje partnera produkcyjnego, który może produkować małe 
partie koszulek, swetrów, bluz z kapturem i kurtek. Holenderska firma rozwija się i chce współpracować z odpowiednimi partnerami produkcyjnymi z Turcji, 
Portugalii, Polski i Bułgarii. 

BRNL20180214002 

Holenderska, zrównoważona marka odzieży sportowej dla mężczyzn i kobiet poszukuje partnera produkcyjnego, który może produkować małe partie. 
Holenderska firma chce współpracować z odpowiednimi partnerami produkcyjnymi z Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Polski. Podstawą współpracy będzie 
umowa produkcyjna. 

BRNL20180307001 

Szwedzka firma produkująca i sprzedająca produkty i konstrukcje związane z bezpieczeństwem drogowym dla budownictwa wykonywane ze stali i stali 
nierdzewnej poszukuje podwykonawcy na podstawie umowy outsourcingowej. Firma poszukuje partnerów w Polsce, na Litwie lub w Estonii. Firma działa  
w branży od 1894 roku. W ciągu ostatnich 40 lat firma działała głównie w obszarze bezpieczeństwa drogowego. Firma planuje teraz rozszerzyć działalność  
o dostawy dla podmiotów branży budowlanej. 

BRSE20180406001 

    
Holenderski start-up rozpoczynający działalność w branży modowej od nowo opracowanej kolekcji odzieży i bielizny męskiej poszukuje partnera 
produkcyjnego, który może produkować małe ilości. Holenderska firma chce współpracować z odpowiednimi partnerami produkcyjnymi z siedzibą w Turcji, 
Portugalii, Polsce i Bułgarii. Współpraca na podstawie umowy produkcyjnej. 

BRNL20180223001 

Francuski firma zajmuje się tworzeniem wysokiej jakości wewnętrznych mebli drewnianych dla dzieci. MŚP poszukuje podwykonawcy specjalizującego się  
w toczeniu litego drewna (bukowego i orzechowego), aby uzyskać wysokiej jakości stożkowe lub obrobione nogi stołowe, oraz z doświadczeniem  
w lakiernictwie. Francuskie MŚP poszukują firmy obrabiającej drewno na Litwie, w Słowenii, na Łotwie, w Estonii lub w Polsce. W celu zawarcia umowy  
o podwykonawstwo poszukuje się długoterminowego partnera. 

BRFR20180413001 

Firma poligraficzno-offsetowa z Danii poszukuje w wielu krajach dostawców metalowych narzędzi wykrawających. Narzędzi używa się do kartonów, 
wizytówek, wyświetlaczy, zawieszek, kopert itp. Duńska firma jest zainteresowana umową produkcyjną. 

BRDK20180322004 

Fiński producent obuwia zimowego i sportowego poszukuje nowych partnerów, którzy zrobią cholewki obuwia. Partnerstwo oparte będzie o umowę  
o podwykonawstwo lub produkcję. 

BRFI20180516001 

Litewska firma specjalizująca się w paleniu kawy, mieleniu i znakowaniu poszukuje dostawców sprzętu do przygotowywania i serwowania kawy. Firma 
poszukuje także dostawców zielonych ziaren kawy lub unikalnych marek herbaty. Firma poszukuje współpracy w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

BRLT20180223001 
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https://een.ec.europa.eu/partners/young-dutch-streetwear-fashion-label-young-women-and-men-seeks-production-partner-under
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KRAJ NR REF. 

Holenderski producent wysokiej jakości gotowych do podania koktajli poszukuje partnerów w Europie, Azji i USA. Przewidziana współpraca w ramach 
umów agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych. 

BRLT20180223001 

Bułgarski producent gazowanych i niegazowanych napojów ma duże doświadczenie w działaniu na rynku krajowym i za granicą. Firma jest 
zainteresowana rozszerzeniem swojej sieci międzynarodowej poprzez nowe umowy usług dystrybucyjnych. 

BOBG20180905002 

Niemiecka firma zajmuje się opracowaniem i produkcją wysokiej jakości lamp designerskich. W zakresie preprodukcji komponentów lamp (cokoły 
drewniane i montaż kabli) oferuje umowy produkcyjne firmom w Bułgarii, Polski i Rumunii. Może to być jedna firma zajmująca się cokołem drewnianym i 
jedna zajmująca się montażem kabli. Może to być też jedna firma produkująca i dostarczająca zarówno cokoły drewniane, jak i kable. 

BRDE20180917002 
 

Francuska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości mebli z drewna stosowanych wewnętrznie poszukuje podwykonawcy do spawania rur 
metalowych dla swojej nowej gamy produktów. Firma poszukuje długoterminowego partnera na Litwie, Słowenii, Łotwie, w Estonii lub w Polsce, w celu 
zawarcia umowy podwykonawczej. 

BRFR20180417001 
 

Brytyjska firma projektuje urządzenia energetyczne do zarządzania napięciem, które mogą być stosowane w domach lub własnościach komercyjnych. 
Firma poszukuje doświadczonych dystrybutorów i agentów w sektorze monitorowania energii. Firma zawrze umowy produkcji, dystrybucji i agencji 
handlowej z partnerami na rynkach Południowej Azji i Południowej Ameryki. 

BOUK20180806002 

Niedawno powstała firma z branży kosmetyków organicznych poszukuje producentów chusteczek oczyszczających. 
 

BRSE20181008001 

Brytyjska firma modowa poszukuje producentów odzieży wierzchniej robionej z wełny/ kaszmiru i skóry owczej. Umowa o wspólnej produkcji. 
 

BRUK20180822001 

Rumuńska firma specjalizująca się w druku 3D poszukuje międzynarodowych partnerów do dostarczania surowców do druku 3D. Umowa o dystrybucji. 
 

BRRO20180926001 

Ukraiński dystrybutor oświetlenia i mebli poszukuje producentów którzy oferują artykuły dekoracyjne, takie jak: meble (fotele, krzesła, stoliki, pufy, sofy) 
oświetlenie ( lampy stojące, sufitowe, ścienne) art. dekoracyjne (tapety, poduszki) aby dystrybuować je na terenie Ukrainy. Umowa o dystrybucji. 

BRUA20180904001 
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Mała, austriacka firma jest właścicielem nowoczesnego typu hemoglobiny dla różnych zastosowań in-vivo i in-vitro. Hemoglobina ta charakteryzuje się 
wysokimi zdolnościami przenoszenia tlenu, czystością, funkcjonalnością i bezpieczeństwem. Firma poszukuje partnerów którzy potrzebują takich nośników 
tlenu. Partnerstwo na zasadzie umowy handlowej, licencyjnej lub technologicznej. 

TOAT20181009001 

Francuska firma biotechnologiczna opracowała metodologię produkcji probiotyków, używając bioinformatycznych algorytmów oraz analizy ludzkiej 
mikroflory in vivo. Firma poszukuje do współpracy firm lub instytucji naukowo-badawczych zajmujących się farmaceutykami, probiotykami które byłyby 
zainteresowane współpracą technologiczną lub badawczą. Celem jest opracowanie probiotyków na alergie dziecięce, raka jelita grubego, etc. 

TOFR20180316002 

Litewska firma założona w 2017 działa od niedawna w branży szkła. Firma specjalizuje się w produkcji i przetwarzaniu szkła. Firma oferuje technologię do 
wielkoformatowego gięcia szkła. Umowy handlowe ze wsparciem technologicznym. 

TOLT20181008001 

Chińska firma technologiczna poszukuje inteligentnej platformy internetowej dla usług medycznych. Partnerstwo na zasadzie współpracy badawczej  
i współpracy technologicznej. 

TRCN20181019001 

Litewska firma specjalizująca się w technologiach dla wind poszukuje partnera aby wprowadzić nową usługę na rynek. Obecnie szuka partnera który byłby 
w stanie zaoferować nową generację silników do wind szybko i wolno jeżdżących, o małym poziomie hałasu. Partnerstwo na zasadzie umowy spółki lub 
współpracy technologicznej. 

TRLT20181016001 

Brytyjska firma, lider w branży produktów i usług chemicznych poszukuje partnerów (uniwersytetów, instytutów badawczych, firm) które oferowałyby 
nowoczesne związki/ mieszaniny oraz nowoczesną metodologię. Umowa licencyjna, handlowa, lub technologiczna. 

TRUK20181115001 

Hiszpański instytut naukowo-badawczy opracował technologię wytwarzania wieloskładnikowych form i replik skamielin, skał i minerałów. Charakteryzują 
się one wysoką jakością i bardzo dobrze odwzorowują wizualnie oryginalne skały. Do użycia np. w muzeach. Umowa licencyjna lub handlowa. 

TOES20181019002 

Włoski wynalazca opracował nowy model szczoteczki do mycia zębów z innowacyjnym, ręcznym mechanizmem który pozwala na głębsze i bardziej 
precyzyjne mycie zębów, nawet w trudno dostępnych miejscach. Naukowiec jest zainteresowany umową handlową ze wsparciem technologicznym lub 
umową o wspólnej produkcji z firmami z branży dentystycznej. 

TOIT20181113002 
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

Wszystkim Przedsiębiorcom współpracującym  

z ośrodkami sieci Enterprise Europe Network 

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, 

pomyślności, rodzinnej atmosfery przy Wigilijnym 

stole…  

 

W Nowym Roku 2019 zaś samych sukcesów na polu 

prywatnym i służbowym … 

 

życzą  

Pracownicy Zespół Enterprise Europe Network 

Polska Wschodnia 
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