
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

VIII Inward Trade Mission in the Agrofood sector to La Rioja, 26.02 – 27.02.2020r., Logrono 
 

więcej  
 

Futurebuild Matchmaking 2020, 04.03.2020, Londyn 
 

więcej  

II RE-Source Poland Hub B2B meetings, Warszawa 
 

więcej  
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Akademia Menadżera Innowacji więcej 

“VAT w obrocie międzynarodowym” więcej 

Kalendarz  spotkań kooperacyjnych  B2B  więcej 

      informacje  

https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/297096,polska-na-targach-gamescom-2019.html
https://food-wine-2020.b2match.io/
https://food-wine-2020.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/events/international-business-days-trako-2019
https://een.ec.europa.eu/events/international-business-days-trako-2019
http://een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-mobile-world-congress-2-4-marca-2015-r-barcelona.html
https://2-re-source-poland-hub.b2match.io/
https://2-re-source-poland-hub.b2match.io/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/akademia-menadzera-innowacji
https://www.een.wmarr.olsztyn.pl/zapraszamy-na-szkolenie-vat-w-obrocie-miedzynarodowym/
https://www.een.wmarr.olsztyn.pl/zapraszamy-na-szkolenie-vat-w-obrocie-miedzynarodowym/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true
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.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://een.pollub.pl/


Londyńska firma specjalizuje się w technologii edukacyjnej rzeczywistości wirtualnej. Firma łączy kulturę ze szkolnym programem nauczania i łączy dzieci  
z edukacją kulturalną inspirowaną twórczymi i historycznymi instytucjami na całym świecie. 

BOUK20190301001 

Brytyjska firma wspierająca edukację produkuje szereg produktów matematycznych opartych na aktywności dla małych dzieci. Produkty te angażują fizycznie 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Celem jest podniesienie umiejętności liczenia dzieci poprzez interaktywne i zabawne inicjatywy z wymiernymi 
wskaźnikami postępu. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie i poza nią, którzy specjalizują się w produktach edukacyjnych. 

BOUK20190312001 

Brytyjska firma wspierająca edukację produkuje szereg produktów matematycznych opartych na aktywności dla małych dzieci. Produkty te angażują fizycznie 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Celem jest podniesienie umiejętności liczenia dzieci poprzez interaktywne i zabawne inicjatywy z wymiernymi 
wskaźnikami postępu. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie i poza nią, którzy specjalizują się w produktach edukacyjnych. 

BOUK20190312001 

    

Doświadczona brytyjska firma doradztwa chemicznego oferuje wsparcie regulacyjne firmom, które chcą sprzedawać produkty chemiczne w UE i Wielkiej 
Brytanii. Firma może pomóc w formalnościach prawnych i dokumentacji, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i zgodność. Firma oferuje również 
reprezentację dla zagranicznych firm, które chcą działać w Wielkiej Brytanii po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Oferowana jest umowa o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

BOUK20190502001 

Włoskie MŚP z siedzibą w Piemoncie (północno-zachodnie Włochy), działające od 1980 r. w produkcji pomp filtracyjnych do procesów galwanicznych  
i chemicznych, poszukuje agentów i dystrybutorów na rynkach zagranicznych. 

BOIT20181019001 

Innowacyjny startup z siedzibą we Włoszech opracowuje projekt "Carbon-trap", którego celem jest wychwytywanie dwutlenku węgla wytwarzanego przez 
niektóre zakłady przemysłowe i przekształcenie go w produkt o wysokiej wartości rynkowej. Firma jest zainteresowana kontaktem z producentami, 
dystrybutorami, inwestorami finansowymi i / lub innymi partnerami, którzy chcą być ekologiczni, w celu prowadzenia innowacyjnych projektów rozwojowych. 

BOIT20181215001 

Włoska firma zlokalizowana w regionie winnic Langhe-Monferrato, specjalizująca się w produkcji wermutów, win aromatyzowanych, win wzmacnianych, 
alkoholi wysokoprocentowych i bitterów poszukuje agentów i umów dystrybucyjnych w Europie, zwłaszcza we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, 
Danii. Wysokiej jakości i ekskluzywne alkohole, idealne do koktajli i aperitifów, powstają zgodnie z rodzinnymi tajnymi przepisami, tradycyjnym procesem 
produkcji i mądrym wyborem ziół. 

BOIT20190102001 

Włoski start-up opracował sieć roboczą, która pozwala aspirującym przedsiębiorcom rozwijać swój pomysł na biznes dzięki partnerstwu z profesjonalistami  
z branży, w tym inwestorami. Wszystkie funkcje oferowane przez różne sieci społecznościowe dla profesjonalistów takich jak Kickstarter, LinkedIn i inni są 
wbudowane w platformę. Start-up z Włoch poszukuje partnerów biznesowych zainteresowanych narzędziem w ramach umów finansowych i umów nabycia. 

BOIT20190311001 

      oferty biznesowe 
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https://een.ec.europa.eu/partners/london-based-educational-technology-edtech-company-looking-cultural-and-creative
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-based-company-specialising-innovative-educational-resources-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-based-company-specialising-innovative-educational-resources-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-chemical-consultancy-looking-partners-uk-and-eu-services-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialised-manufacture-filter-pumps-looking-agents-andor-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-innovative-startup-working-carbon-trap-project-looks-partners-under-manufacture
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-fine-and-artisanal-vermouth-aromatized-wine-and-bitter-producer-looking-agents-and
https://een.ec.europa.eu/partners/italy-based-start-offers-its-worknet-under-financial-and-acquisition-agreements
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.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://een.pollub.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/


KRAJ NR REF. 

Włoska firma jest jednym z wiodących producentów rowerów w kraju. Produkcja dotyczy wszystkich rodzajów rowerów, zarówno klasycznych, jak  
i elektrycznych. Dzięki istniejącej, ugruntowanej i lojalnej bazie klientów firma poszukuje obecnie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych w celu 
rozwijania swojej marki i sprzedaży poza granicami Włoch. 

BOIT20190319003 

Firma z Armenii produkuje siedem rodzajów herbat ziołowych i mieszanek herbacianych. Firma chce rozszerzyć swoje rynki zbytu w innych krajach  
i poszukuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej. 

BOAM20190502001 

Firma z Bośni i Hercegowiny zajmuje się produkcją elementów tarcicy, paneli ściennych i desek podłogowych, domów drewnianych i prefabrykowanych, 
belek klejonych i elementów oraz różnych elementów drewnianych (place zabaw dla dzieci, huśtawki itp.). Firma poszukuje potencjalnych partnerów 
biznesowych do wspólnych umów inwestycyjnych lub wytwórczych, w celu uzgodnienia produkcji i eksportu na rynki międzynarodowe. 

BOBA20181113002 
 

Bułgarskie MŚP oferuje usługi tłumaczenia z języka bułgarskiego i bułgarsko-polskiego w następujących obszarach: dokumenty standardowe, 
tłumaczenia techniczne, tłumaczenia prawne i ekonomiczne. Firma zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności swoich tłumaczeń i umów  
o świadczenie usług z partnerami z Polski, którzy poszukują usług tłumaczeniowych. 

BOBG20181230002 
 

Hiszpańska firma projektująca i produkująca piece opalane drewnem, wkłady kominkowe i termo-kominki, oferująca energooszczędne, indywidualnie 
zaprojektowane rozwiązania, poszukuje dystrybutorów i pośredników handlowych, takich jak agentów na całym świecie. 

BOES20181219002 

Firma z Londynu która zajmuje się tłumaczeniami Brailla dla firm i osób indywidualnych. Firma używa papieru 190 gram na m/kw. Firma poszukuje 
międzynarodowego dostawcy papieru. 

BRUK20190919002 

Mała niemiecka firma produkująca lody poszukuje linii pakującej na małe porcje z mocą przerobową 1 tysiąc porcji na godzinę. Linie pakujące dostępne 
na rynku mają o wiele większe moce przerobowe, a więc linia dla niemieckiej firmy powinna być stworzona od podstaw. 

BRDE20190916004 

Norweska firma poszukuje partnera do podpisania umowy o wspólnej produkcji. Produkt to przykrywki na kubki na wynos. Producent powinien mieć 
duże doświadczenie i być w stanie wyprodukować szybko duże ilości np.100 milionów sztuk. Materiały PS i PET. Możliwość nadruku. 

BRNO20190424001 

      oferty biznesowe 
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https://een.ec.europa.eu/partners/italian-bicycles-manufacturer-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/armenian-producer-herbal-teas-looking-trade-intermediary-services
https://een.ec.europa.eu/partners/company-republic-srpska-region-bosnia-and-herzegovina-producer-sawn-timber-elements-wooden
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-translator-polish-looking-services-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/spanish-manufacturer-wood-burning-stoves-fireplace-inserts-and-thermo-fireplaces-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-braille-translation-company-looking-supplier-thick-stock-paper
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-seeks-medium-capacity-packaging-line-ice-cream-under-supplier-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/norwegian-company-looking-high-volume-producer-lids-take-away-cups
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.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://een.pollub.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/


KRAJ NR REF. 

Szwedzki start-up powstały rok temu postawił sobie za cel tworzenie pięknych, modowych akcesoriów : plastikowych kolczyków. Sprzedaż jest większa 
niż firma zakładała, a więc aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie firma poszukuje firmy z UE która byłaby w stanie produkować kolczyki. 

BRSE20190913001 

Niemiecka firma opracowała e-platformę do sprzedaży estetycznych i ekologicznych produktów wysokiej jakości. Poszukują partnerów z branż: 
kosmetyczna, wnętrzarska, modowa które pracują na zasadzie transparentności, fair trade oraz ekologii swoich produktów i które byłyby zainteresowane 
sprzedażą swoich produktów na platformie sprzedażowej. Umowa o agencji handlowej. 

BRDE20190923001 
 

Rosyjski producent elektrycznych skuterów śnieżnych do osobistego transportu przez trudny teren oraz platform gąsienicowych poszukuje partnerów 
międzynarodowych w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BORU20190318007 
 

Węgierska firma produkująca i dystrybująca urządzenia bazujące na elektrostymulacji mięśni (EMS), oferuje swoje rozwiązania dla fitnessu, rehabilitacji 
oraz spa-wellness. Firma poszukuje agentów handlowych, dystrybutorów którzy chcieliby reprezentować markę. 

BORU20190325001 

Rosyjska firma z Moskwy rozwija i produkuje różne przybory do pielęgnacji, takie jak szampon, odżywka w sprayu, balsamy medyczne dla psów, kotów, 
koni, gryzoni, ptaków. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BORU20190408001 

Szwedzka firma produkuje dwuścienne, izolowane próżniowo szejkery ze stali nierdzewnej z dwoma inteligentnymi przegrodami i wbudowanym 
chłodniejszym krążkiem do lodu dla osób, które ćwiczą i są aktywne. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie. Umowa dystrybucyjna może być  
z wyłącznością lub bez. 

BOSE20190130001 

Producent żywności w Singapurze, który powstał w latach 50. XX w., Służy konsumentom Singapuru, dostarczając wysokiej jakości żywność, taką jak 
makaron ryżowy, ryż, skrobia spożywcza, mąka, cukier i inne artykuły gospodarstwa domowego. Firma poszukuje dystrybutorów do dystrybucji swoich 
produktów w Europie za pośrednictwem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

BOSG20190122001 

Słoweńska firma jest producentem zawieszenia i części zamiennych do samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników, maszyn roboczych i maszyn 
budowlanych, takich jak kierowanie końcówek drążków kierowniczych, cięgien, cięgieł, osiowych przegubów kulowych. Firma poszukuje nowych 
możliwości na rynkach zagranicznych i poszukuje umów handlowych lub usług dystrybucyjnych dla firm specjalizujących się w sprzedaży części do 
zawieszenia. 

BOSI20190111001 
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https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-accessories-startup-looking-manufacturer-eu-their-eco-friendly-plastic-earrings
https://een.ec.europa.eu/partners/looking-sustainable-living-accessories-and-fashion-brands-commercial-agency-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-manufacturer-electric-snow-scooters-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-pharmaceuticals-and-hygiene-products-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-manufacturer-grooming-supplies-pets-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-company-manufacturing-innovative-multifunctional-shakers-looking-distribution-and
https://een.ec.europa.eu/partners/singapore-rice-noodles-manufacturer-looking-distributors-europe-distribution-service
https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-company-manufacturer-suspension-and-spare-parts-trucks-buses-tractors-work
een.ec.europa.eu
http://www.pfrr.pl/
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
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Zawodowe liceum ogrodnicze z Łotwy opracowuje prototyp autonomicznej platformy robotycznej ze zintegrowanymi modułami kamer i czujników 
sprzętem i oprogramowaniem do monitorowania wzrostu roślin. Liceum poszukuje partnerów posiadających know-how w zakresie wykrywania  
i diagnozowania chorób roślin za pomocą kamer hiperspektralnych. Szkoła jest zainteresowana zawarciem umowy o współpracy technologicznej. 

TRLV20191022001 

Mała austriacka firma inżynierska szuka rozwiązania które może wyodrębnić elementy danego dokumentu o złożonej strukturze (PDF i inne formaty)  
i przekonwertować je na formę do odczytu maszynowego. Elementy obejmują tekst, grafikę, rysunki, tabele, nagłówki i pola informacyjne. Potrzebna jest 
bardzo wysoka dokładność (90-99% poprawnych odczytów). Firma poszukuje partnerów do umowy licencyjnej, umowy handlowej ze współpracą 
technologiczną lub umowy o współpracy badawczej. 

TRAT20190926002 

Holenderska firma spedytorska poszukuje inteligentnego autopilota pozwalającego nawigatorowi nadzorować zamiast nawigować. Technologia powinna 
integrować dane czujnika, dane trasy i reguły ruchu morskiego. Partnerami mogą być firmy komercyjne oraz instytuty badawcze, Współpraca na zasadzie 
umowy o współpracy technologicznej. To zapytanie jest opublikowane jako otwarte wyzwanie innowacyjne. 

TRNL20191017001 

Holenderska firma sprzątająca poszukuje innowacyjnych rozwiązań które rozwiązałyby problem piasku na podłogach w szkołach. Firma chciałaby znaleźć 
technologie które rozwiążą problem sprzątania ale także prewencji dla nanoszenia piasku. Umowa licencyjna lub wsparcie technologiczne. Zapytanie jest 
częścią otwartego wyzwania innowacyjnego. 

TRNL20191022001 

Holenderski piwowar szuka nowych sposobów zużycia energii przez swoją globalną flotę lodówek ( a następnie ślad węglowy). Szukają doświadczenia  
w projektowaniu produktu, modelowaniu procesów biznesowych, kreatywnym myśleniu, rozwoju oprogramowania, inteligencji konsumenckiej  
i doświadczeniu klienta w celu opracowania nowych rozwiązań. Umowa o współpracy technologicznej. To zapytanie odnosi się do wyzwania 
innowacyjnego opublikowanego na otwartej platformie. 

TRNL20191023001 

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 
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https://een.ec.europa.eu/partners/latvian-horticulture-vocational-high-school-looking-technologies-diagnostics-plant-diseases
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy zdrowia, radości i ciepła przy rodzinnym stole wigilijnym.. 

oraz samych sukcesów w Nowym Roku 2020  
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