
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Misja handlowa dofinansowana do La Rioja, 27.02 – 28.02.2019r., Logrono (Hiszpania) 
 

więcej  
 

Misja handlowa do Brazylii, 10.03 – 15.03.2019r, Sao Paolo, Kurytyba, Belo Horizonte (Brazylia) więcej  

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

więcej 
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Zamówienia publiczne po nowemu - poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców więcej 

Zostań członkiem Rady Sektorowej – przyjdź na spotkanie i weź udział w konkursie więcej 

Rozwijaj biznes inteligentnie więcej 

      informacje  
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Grecki producent ręcznie robionych dżemów, soków i słodyczy owocowych w syropie poszukuje producentów szklanych słoików i butelek. 
BRGR20181015001 

Duży dystrybutor z prowincji Hunan w Chinach, posiadający duży udział w rynku regionalnym chciałby poszerzyć swoje portfolio i poszukuje dostawców piwa. BRCN20180809001 

Grecka firma z Arkadii, produkująca i handlująca meblami kuchennymi, sypialniami i meblami dziecięcymi poszukuje partnera do umowy o agencji handlowej 
lub dystrybucyjnej z krajów europejskich dla mebli dziecięcych. 

BRGR20181113001 

    
Niemiecki dostawca części dla producentów samochodów poszukuje producenta narzędzi. Producnet powinien być w stanie produkować złożone narzędzia 
dla ciężkiego przemysłu motoryzacyjnego. Długofalowa współpraca na zasadzie umowy o produkcji. 

BRDE20181107001 

Słoweńska firma specjalizuje się w projektowaniu zabawek (rowerów) dla dzieci zrobionych z naturalnych materiałów. Ich produkty są znane z konstrukcji 
modułowych które mogą być przerabiane na wielofunkcyjne zabawki. Firma poszukuje producentów drewnianych zabawek do podpisania umowy o wspólnej 
produkcji.  

BRSI20181026001 

Rumuńska firma sprzedaje kwiaty i rośliny do klientów prywatnych i korporacyjnych. Firma ta poszukuje międzynarodowych dostawców którzy mogliby 
dostarczać cięte kwiaty, rośliny do wnętrz i na zewnątrz. Umowa o dystrybucji. 

BRRO20181122001 

Producent rur ze stali nierdzewnej, aluminium i miedzi poszukuje odbiorców swoich produktów. 
BOIT20180911002 

Ukraiński producent opakowań z tektury falistej poszukuje pośredników. 

BOUA20181008001 
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KRAJ NR REF. 

Ukraiński producent naturalnych wyrobów cukierniczych poszukuje dystrybutorów. BOUA20181009003 

Cypryjska firma, specjalizująca się w produkcji win i napojów spirytusowych z cypryjskich winogron, poszukuje partnerów w ramach umów pośrednictwa 
handlowego oraz umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę z agentami i/lub dystrybutorami z Europy i spoza 
niej, którzy będą reprezentowali i/lub sprzedawali jej produkty w swoich krajach. 

BOCY20181015001 

Turecka firma hodowlana zajmująca się hodowlą łososia i okonia morskiego poszukuje partnerów w Europie, którzy chcieliby pełnić rolę dystrybutora. 

BOTR20181031001 
 

Rumuńska firma oferuje swoje wolne moce produkcyjne w ramach umowy produkcyjnej. Chciałaby współpracować z przedstawicielami z branży 
tekstylnej, którzy poszukują firm szwalniczych do produkcji odzieży damskiej i męskiej w dużych ilościach. Poza dostarczeniem surowca i wzoru ubrania 
potencjalni partnerzy powinni prowadzić sprzedaż produkowanej odzieży. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane zawarciem umów produkcyjnych  
z partnerami zagranicznymi z Europy. 

BORO20180925002 
 

Francuska firma produkująca i sprzedająca niszowe perfumy poszukuje dostawcy różnych rodzajów butelek do perfum. Umowa o wspólnej produkcji. 
BRFR20181018001 

Szwedzka firma specjalizująca się w modzie produkuje wysokiej jakości modne maty do jogi. Firma poszukuje producentów toreb który 
wyprodukowałaby ich wzory na torbach do jogi. 

BRSE20181122001 

Niemiecka firma, dostawca do przemysłu motoryzacyjnego poszukuje firmy w Polsce lub Czechach zajmującej się powłokami. Firma powinna oferować 
katodowe, głęboko malowane powlekanie (CDP lub KTL) i/lub powlekanie niklowe. Współpraca długofalowa na zasadzie podwykonawstwa. 

BRDE20181107002 

Rumuńska firma specjalizuje się w planowaniu prywatnych i korporacyjnych eventów. Firma z dużym doświadczeniem zajmuje się planowaniem 
eventów dopasowanych do wymagań klientów. Kompozycje kwiatowe grają główne role tworząc wspaniałą atmosferę wydarzeń. Firma poszukuje 
międzynarodowych partnerów zdolnych dostarczyć unikatowe kompozycje kwiatowe. Umowy o dystrybucji. 

BRRO20181203001 

Włoska firma z Sycylii, lider w dystrybucji profili aluminiowych poszukuje umów licencyjnych lub dystrybucyjnych. 
BRIT20180924001 
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Włoska firma, spin-off uniwersytecki opatentowała nanostrukturalne mikrogąbki zrobione z kwasu hialuronowego (NPHA) do aplikowania podczas 
wstrzykiwania oraz w dermokosmetyce. Udowodnione, bezpieczne działanie do 8 tygodni po wstrzyknięciu. Rozwiązanie może konkurować z najlepszymi  
z tej branży. Do leczenia zapalenia stawów i kości oraz reumatoidalnego zapalenia stawów. Umowa licencyjna lub spółki. 

TOIT20181022001 

Litewska firma produkująca ziołowe leki i specjalizująca się w produkcji herbat ziołowych poszukuje zaawansowanej technologii bazującej na sztucznej 
inteligencji która pozwalałaby selekcjonować wybrane jakościowe suche liście roślin. Technologia pozwoliłaby usprawnić wydajność pracy, w tej chwili jest 
to bardzo czasochłonne. Firma poszukuje współpracy na zasadzie umowy spółki lub umowy o współpracy technologicznej. 

TRLT20181113001 

Chińska firma zajmująca się wykrywaniem chorób nowotworowych poszukuje technologii do wykrywania raka pęcherza. Technologia nieinwazyjna, 
używająca krwi lub moczu do diagnozowania. Bez biopsji lub operacji. Poszukiwani partnerzy do współpracy badawczej i technologicznej. 

TRCN20181019004 

Bułgarski instytut badawczy opracował innowacyjną, magnetyczną metodę estymacji erozji gleby i redystrybucji. Nowa metodologia jest lepsza niż 
konwencjonalne techniki i dopełnia je. Grupa badaczy poszukuje partnerów do podpisania umowy handlowej ze wsparciem technologicznym, umowy  
o usługach, umowy o współpracy badawczej. 

TOBG20181116001 

Średniej wielkości firma z Grecji zajmująca się recyklingiem śmieci poszukuje technologii do usuwania etykiet z powierzchni szklanych. Umowa handlowa 
ze wsparciem technologicznym. 

TRGR20181210001 

Włoska firma naukowo-badawcza specjalizująca się w nowych technologiach bio, finalizuje opracowanie nowego typu bio skóry z nanocelulozowego 
materiału otrzymanego przez bakteryjną fermentację który ma cechy: odporność, przewodność, pojemność. Firma poszukuje partnerów do współpracy 
technologicznej oraz do wprowadzenia produktu na rynek. 

TOIT20180709001 

Holenderska firma i współtwórca praktycznych rozwiązań do pomiarów i kontroli urządzeń medycznych oferuje współpracę technologiczną i badawczą lub 
umowę o usługach. Firma oferuje swoją wiedzę i umiejętności w zakresie mechaniki , elektroniki, IT oraz biologii medycznej aby uczestniczyć w grupach 
badawczych ( spin- offach) lub korporacjach międzynarodowych aby wspólnie startować do projektów Eurostars lub Horyzont 2020. 

TONL20181203001 

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

TRCN20181019001 
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