
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Organic  Food and Life Matchmaking, 13.11 – 14.11.2019r., Malmö 
 

więcej 
 

Finansowana misja handlowa dla importerów, kupców żywności, wina, napojów greckich – 15.11 – 17.11.2019r., Arkadia więcej  

Smart City Brockerage Event, 19-20.11.2019r., Barcelona 
 

więcej  
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Konferencja ” Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca”, 22 października 2019, Lublin więcej 

Spotkania biznesowe dla branży HORECA w Krakowie, 20-21.11.2019r. więcej 

Kalendarz  spotkań kooperacyjnych  B2B  więcej 

      informacje  
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Niemiecka firma wynajmująca powierzchnie biurowe rozwija swoja działalność oddziału w Holandii. Oprócz tej działalności, firma oferuje również organizację 
spotkań i wydarzeń. Firma poszukuje dostawcy systemu umożliwiającego klientom łatwy dostęp do budynków oraz zbieranie ważnych danych, takich jak 
wejścia i wyjścia. 

BRNL20190830001 

Brytyjska firma dostarczają szeroką gamę produktów dla sektora budowlanego poszukuje dostawców drewnianych profili i palików, produkowanych  
z nieobrobionego, certyfikowanego przez Forest Stewardship Council (FSC). 

BRUK20190909001 

Rumuńska firma z Transylwanii, specjalizuje się w produkcji systemów udojowych i akcesoriów do nich. Firma posiada doświadczenie w nawiązywaniu 
międzynarodowych kontaktów biznesowych i tym samym poszukuje nowych, zagranicznych producentów przenośnych systemów udojowych, którzy 
poszukują dystrybutorów. 

BRRO20190822001 

    
Portugalska firma z Madeiry, specjalizująca się w produkcji lokalnych wypieków, ciastek i słodyczy, takich jak ciasta miodowe z miodu trzcinowego, miodowe 
ciastka oraz słodycze, poszukuje producentów i dostawców przypraw - gałki muszkatołowej, goździków, anyżu i cynamonu. 

BRPT20190903001 

Słowacka firma budowlana zajmująca się sprzedażą i układaniem płytek, bruku oraz powierzchni z kamienia naturalnego poszukuje dostawców bruku - 
granitowego i porfirowego.  

BRSK20190909001 

Francuska firma specjalizująca się w budowie domów poszukuje dostawcy egzoszkieletów, dzięki którym robotnicy będą mogli przenosić ciężkie ładunki, gruz, 
cement i narzędzia na terenie budowy.  

BRFR20190730002 

Brytyjska firma z siedzibą w Londynie zajmuje się tłumaczeniami dokumentów na język braille'a na rzecz firm i osób indywidualnych. Firma poszukuje 
producentów papieru o gramaturze 190 g/m2 w celu pozyskiwania tego papieru.  

BRUK20190919002 

Niemiecka firma z sektora MSP, zajmująca się produkcją i sprzedażą świdrów ciągłych, służących do budowy przenośników, mieszalników, systemów 
sortowania czy wirnikowych pługów śniegowych dla takich sektorów jak medyczny czy budowlany, oferuje usługi produkcyjne. 

BODE20190925001 
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KRAJ NR REF. 

Litewska firma, zajmująca się produkcją, hurtową sprzedażą i pakowaniem różnego rodzaju wyrobów spożywczych (orzechy, suszone owoce, przekąski), 
ciast, dodatków do żywności i przypraw oferuje produkcję żywności zwykłej i organicznej. Firma poszukuje dystrybutora. 

BOLT20190812001 

Turecka firma, założona w 1948, jest producentem pomp przemysłowych, takich jak pompy przekładniowe, pompy ze stali nierdzewnej i pompy 
krzywkowe. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. Firma bez przerwy się rozwija, inwestuje w opracowywanie nowych technologii 
produkcji pomp w celu zwiększenia swoich możliwości produkcyjnych. Firma poszukuje nowych rynków zbytu. 

BOTR20190805001 

Słowacka firma, założona w 1883 roku, produkuje tradycyjne wyroby ceramiki dekoracyjnej - garnki, wazy, talerze, formy do ciast i świeczniki. Firma 
poszukuje dystrybutorów - firm zajmujących się sprzedażą ceramiki, takich jak hurtownie, sklepy, domy towarowe, sieci sklepów z wyposażeniem wnętrz.  

BOSK20190725001 
 

Brytyjska firma zajmuje się dystrybucją urządzeń do przesyłu i rozdzielania prądu o wysokim napięciu. Firma oferuje linie elektroenergetyczne 
napowietrzne, linie pod napięciem, wyposażenie kablowe oraz akcesoria do pracy z wysokim napięciem (izolowane narzędzia, środki ochrony osobistej). 
Firma poszukuje agentów i dystrybutorów z Europy, posiadających kontakty wśród dystrybutorów prądu oraz wykonawców. 

BOUK20190909001 
 

Węgierska firma to start-up technologii medycznej, rozwijająca przełomową ortezę antyspastyczną ręki, dzięki której możliwe jest zastąpienie 
niewystępujących z powodu paraliżu funkcji puszczania palców. Wczesny prototyp został już przetestowany, a wypuszczenie wersji ostatecznej 
planowane jest na rok 2020. Firma poszukuje agentów, dystrybutorów i partnerów zainteresowanych współpracą w formie spółki joint venture. 

BOHU20190909001 

Węgierska cukiernia z ponad 10-letnią tradycją, stworzyła nową linię ciastek, wypiekanych z naturalnych składników. W jej skład wchodzą m.in. ciastka 
bez dodatku cukru, bez laktozy i pieczone bez użycia mąki. Firma poszukuje dystrybutorów. 

BOHU20190612001 

Gruzińska firma poszukuje europejskich dystrybutorów produkowanych przez nią naturalnych soków i nektarów. Firma pakuje produkty w opakowania 
TetraPak (1l i 0.2l). 24 jednostki magazynowe (SKU) oraz 10 smaków tych produktów powodują, że mogą być sprzedawane detalicznie oraz dla sektora 
HoReCa. Ich główne zalety to brak stosowania roślin modyfikowanych genetycznie do ich produkcji, brak sztucznych dodatków i barwników oraz 
oryginalny, egzotyczny smak.  

BOGE20190808001 

Turecka firma jest aktywna w zakresie dostarczania sprzętu ortopedycznego i medycznego takiego jak protezy stóp, nadgarstków i dłoni; produktów do 
pielęgnacji stóp, leczniczych, ze wzmocnionej dzianiny, produktów dodatkowych, ortez stóp, protez barków i ramion, skarpetek przeciwko żylakom, 
łóżek oraz wózków inwalidzkich. Firma szuka dystrybutorów w celu rozszerzenia swojego rynku na Bułgarię i Grecję. 

BOTR20190426001 
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Bułgarski zespół badawczy opracował innowacyjną technologię nie-odpadowego wykorzystania żużla pirometalurgicznego miedzi. Za pomocą obróbki 
termochemicznej żużel pirometalurgiczny miedzi z węglanami alkalicznymi i / lub ziem alkalicznych przekształca się w użyteczne materiały. Naukowcy 
poszukują partnerów przemysłowych lub badawczych w celu zawarcia umowy handlowej z pomocą techniczną, umową o świadczenie usług lub umową  
o współpracy badawczej. 

TOBG20181217001 

Niemiecki uniwersytet opracował procedurę, która poprawia moc obliczeniową sterowników w układach mechatronicznych. Nowa procedura ulepsza 
modelową kontrolę predykcyjną (MPC), znacznie zmniejszając wysiłek obliczeniowy. Uczelnia oferuje umowy licencyjne partnerom przemysłowym. 

TODE20190128001 

Niemiecki wynalazca specjalizujący się w dziedzinie przetwarzania sygnałów i obrazu opracował metodę określania częstości akcji serca bez fizycznego 
kontaktu za pomocą kamery. To otwiera możliwość oceny tego istotnego parametru w nienachalny sposób. Możliwymi polami docelowymi są: opieka nad 
osobami starszymi, motoryzacja, e-rehabilitacja lub badania marketingowe. Poszukiwani są partnerzy w zakresie umów badawczych i umów licencyjnych  
w obszarach pojedynczej aplikacji. 

TODE20190207002 

Hiszpańska instytucja badawcza opracowała fototermoelektryczną komórkę ze spektralną selektywnością do światła widzialnego i podczerwonego. Jeśli 
komórka jest częścią generatora termoelektrycznego, urządzenie umożliwia konwersję ciepła wytwarzanego przez padające promieniowanie na energię 
elektryczną. Ta technologia może być również wykorzystana do wykorzystania ciepła resztkowego maszyn lub obwodów elektrycznych. Partner 
przemysłowy dąży do współpracy poprzez umowę licencyjną patentową. 

TOES20190213001 

Mała, brytyjska firma ma duże doświadczenie w zastępowaniu spawanych części samochodowych na kompozyty z naturalnym włóknem. Firma oferuje 
wiele nowych rozwiązań dla przemysłu samochodowego, kolejowego i lotniczego. Umowy handlowe ze wsparciem technologicznym. 

TOUK20190830001 

Niemiecka firma zajmująca się odpadami poszukuje wodnej turbiny do zmieniania obciążeń wody oraz natężenia przepływu. Turbina ma być zainstalowana 
na wysypisku śmieci. Produkowana elektryczność ma wpływać do sieci publicznej. Poszukiwany partner który dostarczy turbinę wraz ze wsparciem 
technologicznym. 

TRDE20190829001 

Litewski zakład przetwórstwa ziołowego specjalizuje się w wytwarzaniu herbatek z dzikich ziół. Surowiec może być zanieczyszczony fizycznymi  
i biologicznymi odpadami. W szczególności na liściach mogą znajdować się jaja z których wylęgają się larwy kiedy zioła są już zapakowanym produktem. 
Poszukiwana jest technologia oczyszczania zanieczyszczeń na linii produkcyjnej. Współpraca technologiczna. 

TRLT20190715001 
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Fińska firma poszukuje technologii do zbioru wodorostów i alg, szczególnie niebiesko-zielonych alg z oceanów. Firma chciałaby używać morskiej biomasy 
jako surowca w swoim zakładzie biorafinerii. Ich celem jest aby rozwiązać problem eutrofizacji wód oraz wykorzystania biomasy. Umowa licencyjna ze 
współpracą technologiczną. 

TRFI20190820001 

Instytut z Łotwy opracował technologię automatycznego mycia paneli solarnych. Technologia ta wspomaga efektywność pracy paneli. Instytut poszukuje 
umów handlowych ze wsparciem technologicznym. 

TOLV20190313001 

Hiszpański instytut badawczy opracował metodę która pozwala na generowanie pulsacyjnych sygnałów o dużej mocy i energii poprzez kontrolę 
przestrzennego rozkładu natężenia w laserze. Aplikacja w metrologii optycznej. Umowa licencyjna. 

TOES20190924002 

Instytut z Singapuru opracował nowoczesny larwicyd na komary który zapobiega chorobom takim jak: denga, malaria, czy zika. Jest to larwicyd ekologiczny 
oraz tańszy od produktów konkurencji. Współpraca handlowa/technologiczna z firmami. 

TOSG20190904001 

Niewielka firma informatyczna planuje wybudowanie ekologicznego biurowca energetyczno-samowystarczalnego, neutralnego pod względem zużycia 
CO2, zdolnego pomieścić 150 miejsc pracy. Firma szuka współpracy technologicznej do wdrożenia projektu oraz wdrożenia rozwiązań solarnych. 

TRDE20190909001 

Koreańska firma poszukuje technologii związanych z efektywnością energetyczną. Np. redukcja zużycia elektryczności, gazów cieplarnianych oraz drobnego 
pyłu. Teraz firma jest zainteresowana systemem konwersji energii termalnej. Umowa handlowa ze wsparciem technologicznym. Umowa technologiczna 
lub umowa licencyjna. 

TRKR20190723001 

Włoski start-up z północnych Włoch aktywny w branży usług cyfrowych poszukuje partnerów aby zwiększyć swoją obecność na rynkach 
międzynarodowych. Firma poszukuje firm i uniwersytetów oraz akceleratorów biznesowych które byłyby zainteresowane platformę cyfrową dedykowaną 
dla ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Współpraca handlowa ze wsparciem technologicznym. 

TOIT20190802001 
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