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Spotkania Brokerskie podczas XXV Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, 14.05.2019, Kielce 
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Spotkania biznesowe w Norwegii, 22.05.2019r., Alesund (Norwegia) więcej  

Międzynarodowe spotkania biznesowe podczas targów Free From Food Expo, 28.05 – 29.05.2019r., Barcelona (Hiszpania) 
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1 1 1 

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, Nr 5/2019 

www.een-polskawschodnia.pl  

 
Przedsiębiorco, poznaj ułatwienia dla prowadzenia Twojego biznesu 
 

więcej 

 
Jakie treści zawiera biznesplan i jak go napisać? 

więcej 

Zmiany prawa w związku z RODO. Sprawdź, czy dotyczą Cię nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych więcej 
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Brytyjska firma dąży do znalezienia partnera produkcyjnego w Europie do produkcji dzianin wykorzystujących własne przędze lub przędze dostarczone przez 
odnoszącego sukcesy partnera. Opcje dotyczące potencjalnych umów na produkcję obejmują umowy outsourcingowe lub umowy o podwykonawstwo. 

BRUK20180220001 

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 pachołków. Firma jest zainteresowana podwykonawstwem lub umowami 
produkcyjnymi z doświadczonymi producentami pomp hydraulicznych. 

BRIT20180626001 

Francuska firma projektująca i produkująca małe domowe meble tapicerowane, takie jak stołki na stopy, poszukuje firmy stolarskiej specjalizującej się  
w obróbce drewna do produkcji drewnianych ram w kształcie okrągłym lub prostokątnym, a także drewnianych nóżek. Firma szuka długoterminowego 
partnera w krajach Europy Wschodniej w ramach podwykonawstwa. 

BRFR20180220001 

    
Bułgarska firma powstała w 1969 roku poszukuje biur podróży i firm świadczących usługi turystyczne w celu zawarcia umów o świadczenie usług  
w Niemczech, Francji, Holandii, Rumunii, USA, Japonii i Chinach. 

BOBG20180903001 

Brazylijski producent kosmetyków do pielęgnacji włosów, działający od 1950 roku w stanie Minas Gerais, poszukuje agentów lub dystrybutorów 
doświadczonych w sprzedaży kosmetyków w sektorze pielęgnacji włosów w Europie, Ameryce Południowej, Afryce i Środkowym Wschodzie. 

BOBR20180522006 

Portugalska firma z siedzibą w Lizbonie opracowuje, produkuje i sprzedaje rozwiązania diagnostyczne dla laboratoriów. Stale opracowują nowe zestawy, a ich 
obecny katalog zawiera ponad 60 zestawów reakcji PCR w czasie rzeczywistym (łańcuchowa reakcja polimerazy) dla sektora żywieniowego i ponad 70 w ich 
przygotowaniu. Firma szuka partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i / lub umowy agencyjnej. 

BOPT20180713003 

Włoska firma, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości proekologicznej zastawy stołowej (tj. szklanki, naczynia, sztućce itp.) poszukuje dystrybutorów 
usług gastronomicznych w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. Poszukiwany partner musi działać w sektorze spożywczym i posiadać wiedzę na 
temat rynku HoReCa. 

BOIT20181212002 

Brytyjska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji wydajnych i energooszczędnych komputerów stacjonarnych, serwerowych systemów 
komputerowych i kompatybilnych z energią słoneczną komputerów przenośnych nawiąże współpracę międzynarodową na podstawie umowy pośrednictwa 
handlowego lub umowy produkcyjnej.  

BOUK20190107001 

Brazylijska firma z siedzibą w stanie Minas Gerais jest doświadczonym eksporterem i producentem açaí do przetwórstwa śmietany i owoców. Firma ma duże 
moce produkcyjne i poszukuje dystrybutorów do odsprzedania produktu w Europie. 

BOBR20180522009 
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KRAJ NR REF. 

Turecka firma produkująca profile aluminiowe powstała w 2015 roku. Przedsiębiorstwo produkuje aluminiowe profile anodowane, malowane i surowe, 
zgodnie ze specyfikacją klientów. Firma chce oferować swoje usługi produkcyjne na podstawie umowy podwykonawstwa. 

BOTR20181002003 

Bułgarska winiarnia, która produkuje wysokiej jakości lokalne wina butikowe i limitowaną edycję (specjalne i zarezerwowane partie) wina 
butelkowanego, poszukuje dystrybutorów. Winiarnia może oznakować butelki zgodnie ze specyfikacją klienta. 

BOBG20181211001 

Irlandzka firma zaprojektowała nowy innowacyjny kij do hokeja dla młodszych dzieci i poszukuje dystrybutorów, którzy wprowadzą produkt na rynki 
zagraniczne. Produkt ten jest miękki i wykonany z materiału piankowego, ale równocześnie w pełni funkcjonalny, co pozwala rozwinąć pasję do gry  
w hokeja. Jest to lekki i miękki kij hokejowy zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i rozwoju umiejętności od najmłodszych lat. 

BOIE20180718001 
 

Bułgarska firma, która zbudowała własną fabrykę z liniami rozlewniczymi do różnych produktów spożywczych i nieżywnościowych, oferuje swoje 
zdolności produkcyjne. Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę na podstawie umów o podwykonawstwo. 

BOBG20181126003 
 

Singapurski producent azjatyckich napojów na bazie owoców, koncentratów, świeżo wyciskanych soków oraz przekąsek szuka partnerów biznesowych 
do spenetrowania rynku europejskiego ( w szczególności Wlk. Brytanii, Włoch, Niemiec ) umowa o dystrybucji 

BOSG20190110002 

Szwedzka firma opracowała nowe obuwie ochronne które może być używane do ochrony normalnych butów w złych warunkach pogodowych. Firma 
poszukuje lekkiego ale trwałego włókna polimerowego oraz producenta który wyprodukuje pierwszą serię butów ochronnych. Umowa o wspólnej 
produkcji lub podwykonawstwie. 

BRSE20190204001 

Brytyjska firma z międzynarodowym doświadczeniem i siecią globalnych partnerów oraz grupą doświadczonych sprzedawców poszukuje dostawców 
włoskiej żywności i napojów oraz produktów luksusowych aby rozszerzyć swoje portfolio. Umowa o agencji handlowej. 

BRUK20190115001 

Duńska firma specjalizująca się w dostarczaniu przemysłowych systemów wentylacyjnych szuka doświadczonego producenta wiatraków ze stali 
ocynkowanej. Poszukują partnerów we Włoszech, Polsce lub innych krajach UE. 

BRDK20190206001 

Francuska, rzemieślnicza destylarnia i producent alkoholi poszukuje dostawców rumu i whisky dla podpisania umowy outsourcingowej. Chcieliby użyć 
metodologii dla dojrzewania alkoholi aby wytworzyć produkt premium. 

BRFR20180403001 

Niemiecka firma handlująca odzieżą poszukuje producenta odzieży wierzchniej oraz bielizny dla ich własnej marki we Włoszech, Polsce, Portugalii  
i Hiszpanii. Producent powinien być w stanie wyprodukować lniane ubranie w dużych ilościach i wysokiej jakości. Niemiecka firma ma własne wymagania 
co do wzorów i wyboru tkanin. Umowa o wspólnej produkcji. 

BRDE20190227001 
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KRAJ NR REF. 

Holenderska firma specjalizuje się w projektowaniu toreb dla młodych kobiet. W tym momencie firma poszukuje producenta luksusowej biżuterii który 
ma doświadczenie w pracy z różnymi materiałami, takimi jak: skóra, srebro, kamienie, plastikowe koraliki. Firma poszukuje partnera w krajach 
europejskich. Umowa o wspólnej produkcji. 

BRNL20190228002 

Firma z Luksemburga która opracowała nową formę opakowania na przekąski umieszczoną dookoła szyjki butelki poszukuje dostawców specjalistycznej 
folii, kartonowych pudełek oraz wydruku materiałów promocyjnych. 

BRLU20190221001 

Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji rolniczych pestycydów i nawozów poszukuje nowych dostawców aby sprostać popytowi na te produkty na 
terenie Rumunii. Firma poszukuje dostawców z : Bułgarii, Grecji, Włoch, Polski, Turcji. 

BRRO20181219001 
 

Słoweńska firma zajmuje się sprzedażą zabawek dla dzieci. Sprzedaje zabawki we własnym sklepie który usytuowany jest w mieście niedaleko austriackiej 
granicy, ale też przez internet. Firma poszukuje producentów zabawek zainteresowanych sprzedażą na terenie Słowenii. Umowa o dystrybucji, może być 
niewyłączna. 

BRSI20190301002 
 

Bułgarska firma z bogatym doświadczeniem w handlu międzynarodowym roślinami leczniczymi, olejkami eterycznymi, wodami roślinnymi, ekstraktami 
roślinnymi i kosmetykami stworzyła własny produkt - suplement diety z 100% naturalną wodą różaną do picia. Firma oferuje potencjalnym partnerom 
umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych dla swojego nowego produktu. 

BOBG20170322001 

Węgierski producent i sprzedawca suplementów diety i żywności, takich jak nalewki, oleje z nasion tłoczonych na zimno, ekstrakty ziołowe w olejach, 
liofilizowane owoce i wysokiej jakości syropy, poszukuje dystrybutorów do sprzedaży swoich produktów. 

BOHU20171026001 

Południowokoreańska firma powstała w 2015 roku i produkuje mobilne akcesoria do smartfonów, takie jak ochraniacze ekranu i futerały. Firma poszukuje 
obecnie szerszego rynku w regionie europejskim i poszukuje partnerów europejskich na podstawie umów agencyjnych i umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

BOKR20170726001 

Firma poszukuje europejskiego partnera w zakresie promowania i świadczenia usług ICT oraz doradztwa w zakresie rozwiązań bazodanowych na rynku 
europejskim za pośrednictwem umowy agencyjnej.  

BOME20171215001 

Doświadczony turecki producent tekstyliów, posiadający elastyczne i wysokie moce produkcyjne, poszukuje podwykonawców z prośbą o producenta 
kontraktu. Duża różnorodność mocy produkcyjnych i "na czas" produkcji i dostawy to najważniejsze zalety firmy. Wnioskujący może wybrać czas dostawy, 
ilość, materiał i model produktu. Firma jest otwarta na umowy dotyczące produkcji i subkontaktowania we wszystkich krajach sieci. 

BOTR20170112001 
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Francuska firma opracowała przędzę teksturowaną do zastosowań paramedycznych, zapewniającą wysoki komfort gładkości i lekkości, ze stałym 
działaniem antybakteryjnym, hipoalergicznym, hydrofobowym, wysoką izolacją, efektem termodynamicznym, wysoką wytrzymałością (przed praniem  
i czyszczeniem chemicznym). Przędza dostępna jest w wielu odcieniach. Poszukiwani partnerzy do współpracy, głownie firmy z branży dziewiarskiej 
(producenci) 

TOFR20171017001 

Chorwacka firma specjalizująca się w programowaniu, opracowywaniu rozwiązań technicznych dla różnych dziedzin elektrotechniki, rozwoju 
mikrokontrolerów, projektowaniu i uruchamianiu systemów automatyki przemysłowej, oferuje innowacyjny przenośny system monitorowania spawania 
łukowego. Firma poszukuje partnerów, którzy potrzebują kontroli i analizy jakości spawania, gdy jakość szwu spawalniczego musi być bardzo wysoka, bez 
żadnych defektów lub błędów, na przykład w elektrowniach jądrowych, podwodnych rurociągach itp. Firma chciałaby rozszerzyć działalność i poszukuje 
partnerów, którzy są związani z branżą spawalniczą i potrzebują kontroli i analizy jakości spawania. 

TOHR20170626001 

Litewska firma specjalizująca się w konserwacji żywności zamierza rozszerzyć swój asortyment produktów o produkty liofilizowane. Firma chce kupić 
technologię suchego mrożenia, którą mogliby wprowadzić do swojej fabryki i wykorzystać do produkcji. Są zainteresowani zakupem patentu lub licencji na 
technologię od partnerów z krajów najlepiej sąsiednich. 

TRLT20171129001 

Koreańska firma, specjalizująca się w produkcji i budowie szklarni o szerokich rozpiętościach kratownicowych, dąży do nawiązania stosunków  
z zagranicznymi partnerami posiadającymi odpowiednią wiedzę specjalistyczną, na podstawie umowy handlowej z pomocą techniczną lub umowy o joint 
venture / licencji / produkcji / współpracy technicznej. Planują zapewnić wsparcie technologiczne dla partnera, aby zaangażować się w bezpośrednią 
produkcję krajową produktu i zaoferować budowę swojej technologii. 

TOKR20181011001 

Rumuńskie MŚP jest twórcą bezprzewodowych produktów i technologii zapewniających usługi monitorowania i kontroli jakości w krytycznych aplikacjach. 
Oferuje dojrzałe i zatwierdzone, znormalizowane możliwości Internetu przedmiotów (Internet of Things) w celu zwiększenia wydajności odnawialnych 
źródeł energii, takich jak skoncentrowana energia słoneczna (CSP), farmy wiatrowe i fotowoltaika. MŚP poszukuje umowy handlowej z operatorem  
i dostawcą urządzeń do produkcji energii odnawialnej. 

TORO20181119001 

Chińska firma produkująca ze skandu poszukuje technologii obróbki stopów aluminium i skandu oraz technologii produkcji drutu spawalniczego Al-Sc. 
Firma chce współpracować z partnerami za pośrednictwem umowy o współpracy badawczej i umowy o współpracy technicznej. 

TRCN20180828002 

Jest to chińska firma zajmująca się ochroną środowiska, zlokalizowana na północy Chin. Obecnie poszukują europejskiej wysokowydajnej technologii  
i sprzętu do fermentacji beztlenowej. Firma już wcześniej realizowała podobne projekty. Chcą szukać bardziej zaawansowanej technologii i sprzętu do 
procesu fermentacji beztlenowej. Potencjalna współpraca mogłaby odbywać się za pośrednictwem umowy o współpracy technicznej. 

TRCN20181029001 
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