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KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

MedTech Summit 2020 – kongres i spotkania b2b online, 30 czerwca – 2 lipca 2020, Norymberga 

 
więcej  

 
 

Care & Industry together against CORONA – platforma dla podmiotów związanych z branżą medyczną i systemem opieki 
zdrowotnej, 30 marca – 31 grudnia 2020 

więcej  
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Webinar: Przemysł 4.0 i niskokosztowe metody optymalizacji procesów produkcyjnych. 15 czerwca br. więcej 

Bezpłatne porady naszych ekspertów więcej 

Kalendarz  spotkań kooperacyjnych  B2B  więcej 

      informacje 

Automatyzacja i cyfryzacja w sektorze transportu – badanie panelowe Komisji Europejskiej więcej 

https://green-industry-and-ict-matchmaking.b2match.io/
http://een-polskawschodnia.pl/medtech-summit-2020-kongres-spotkania-b2b-online-30-czerwca-2-lipca-2020/
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Założona w 2014 roku singapurska firma jest dostawcą kompleksowych rozwiązań dla globalnej branży opieki zdrowotnej. Firma oferuje szeroką gamę 
wysokiej jakości bielizny szpitalnej, odzieży, produktów wielokrotnego użytku i medycznych materiałów eksploatacyjnych dla klientów w branży opieki 
zdrowotnej. Umowa o usługach dystrybucyjnych. 

BOSG20200417003 

Szwedzka firma typu start-up zamierza sprzedawać szwedzkie koce wełniane. Głównymi zaletami dla użytkownika są wysokiej jakości tekstylia domowe  
z ekologicznej wełny ze Szwecji. Wymagana jest trwała i zrównoważona produkcja o wysokiej identyfikowalności. Firma szuka europejskiego producenta 
koców wełnianych do umowy produkcyjnej. Na początku należy zaakceptować mniejsze ilości produkcji. 

BRSE20200508001 

Francuska firma specjalizująca się w internetowej sprzedaży damskiego obuwia skórzanego, projektuje własne modele i regularnie rozwija nowe marki. Dziś 
produkty są produkowane w Azji ale firma zdecydowała się przenieść produkcję do Europy, dlatego szuka producentów którzy mogliby produkować buty pod 
marką własną. Umowa produkcyjna. 

BRFR20200520001 

    
Francuska firma specjalizująca się w produkcji składników suplementów diety i zdrowej żywności, z mięsa i produktów ubocznych ślimaków, szuka partnera 
który byłby w stanie przeprowadzić proces ekstrakcji w ramach umowy serwisowej. Poszukiwany jest partner na terenie Unii Europejskiej. 

BRFR20200507002 

Portugalskie MŚP z 18-letnim doświadczeniem w analizach technicznych, projektowaniu, doradztwie dla użytkowników końcowych / inwestorów  
oraz wdrażaniu zarządzania energią w budynkach, przemyśle i logistyce poszukuje nowych innowacyjnych produktów (urządzenia sterujące  
i oprogramowanie, czujniki i urządzenia pomiarowe) do swojego portfela ofert. Firma poszukuje podmiotów prywatnych do zawarcia umowy agencyjnej. 

BRPT20200427001 

Szwedzki start-up wprowadza na rynek szwedzkie koce wełniane. Główną zaletą dla użytkownika jest wysoka jakość tekstyliów domowych produkowanych  
z ekologicznej wełny ze Szwecji. W związku z tym poszukuje partnera zdolnego do zrównoważonej produkcji koców, który jest w stanie na początkowych 
etapach współpracy dostarczać niewielkie partie produktów. Proponowana forma współpracy to umowa produkcyjna 

BRSE20200508001 

Litewska firma produkująca sukienki dla kobiet i dziewcząt i sprzedająca je we własnych sklepach chce poszerzyć swój asortyment, w związku z tym poszukuje 
zainteresowanych współpracą europejskich producentów damskich i dziewczęcych sukienek, bluzek, t-shirtów, spódnic, rajstop, torebek i innych akcesoriów 
związanych z modą damską. Firma oferuje umowę o świadczenie usług dystrybucji. 

BRES20200507001 

      oferty biznesowe 
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KRAJ NR REF. 

Hiszpańska firma z Barcelony nawiąże współpracę z europejskimi dostawcami rękawic nitrylowych do walki z Covid-19, które chce wprowadzić pod marką 
własną. Obecnie firma dystrybuuje produkty do pielęgnacji ciała, higieny osobistej i kosmetyki na całym terytorium Hiszpanii i jest otwarta na współpracę 
z nowym rzetelnym międzynarodowym producentem lub dostawcą rękawic głównie z UE lub Turcji. 

BRES20200507001 

Włoskie innowacyjna firma poszukuje dostawcy skanerów temperatury, które zostaną zintegrowane z rozwiązaniem firmy z zakresu sztucznej inteligencji 
przeznaczonym do śledzenia przypadków COVID-19 i sprawdzania dostępu do budynków i zakładów przemysłowych. 

BRIT20200505001 

Francuska firma specjalizująca się w internetowej sprzedaży skórzanych butów damskich, projektuje własne modele i regularnie rozwija nowe marki. Dziś 
produkty są wytwarzane w Azji, ale firma zdecydowała się przenieść produkcję do Europy, dlatego firma szuka producentów, którzy mogliby produkować 
buty pod marką własną. Zadania wynikające z umowy produkcyjnej będą obejmowały również pozyskiwanie materiałów (skóry, części obuwnicze). 

BRFR20200520001 

Ukraińskie MŚP z doświadczeniem w dystrybucji mebli dąży do zwiększenia swojego portfolio produktów, głównie mebli domowych, wykonanych  
z naturalnego drewna. Firma chce importować nowe modele produktów w oparciu o umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BRUA20200526001 

Greckie MŚP, które importuje i sprzedaje skutery elektryczne i pojazdy elektryczne, obecnie chce rozszerzyć ofertę, dodając do swojego portfolio więcej 
pojazdów elektrycznych. Firma poszukuje współpracy z producentami pojazdów z napędem elektrycznym zarówno drogowym, jak i morskim (skutery 
elektryczne, pojazdy, skutery wodne, folie elektroniczne itp.) W ramach umowy o usługi dystrybucyjne. 

BRGR20200515001 

Portugalskie MŚP z 18-letnim doświadczeniem w analizach technicznych, projektowaniu, doradztwie dla użytkowników końcowych / inwestorów  
oraz wdrażaniu zarządzania energią w budynkach, przemyśle i logistyce szuka nowych innowacyjnych produktów (urządzenia sterujące  
i oprogramowanie, czujniki i urządzenia pomiarowe) do swojego portfela ofert. Firma poszukuje podmiotów prywatnych do zawarcia umowy agencyjnej. 

BRPT20200427001 

Doświadczona turecka firma specjalizuje się w budownictwie i infrastrukturze. Firma poszukuje partnerów joint venture do przyłączenia się do 
przetargów budowlanych. Poza tym firma specjalizuje się również w imporcie, dystrybucji i handlu materiałami elektrycznymi, budowlanymi, 
akustycznymi i jest oficjalnym dystrybutorem niektórych europejskich firm w Turcji. Firma szuka umowy na usługi dystrybucyjne. 

BRTR20200511001 

Duńska firma działająca jako lokalny przedstawiciel handlowy / platforma dystrybucyjna dla międzynarodowych dostawców skierowanych do branży 
budowlanej i konstrukcyjnej szuka nowych dostawców wysokiej jakości pieców i / lub pieców na pelety drzewne z oznakowaniem CE, a także pieców 
zasilanych bioetanolem. Firma oferuje dostęp do rynku duńskiego i być może również skandynawskiego poprzez solidną sieć kontrahentów, a także 
kluczowych sprzedawców na rynku (rynkach), na podstawie umowy z dostawcą. 

BRDK20200219002 

      oferty biznesowe 
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KRAJ NR REF. 

Doświadczona turecka firma specjalizuje się w budownictwie i infrastrukturze. Firma poszukuje partnerów joint venture do przyłączenia się do 
przetargów budowlanych. Poza tym firma specjalizuje się również w imporcie, dystrybucji i handlu materiałami elektrycznymi, budowlanymi, 
akustycznymi i jest oficjalnym dystrybutorem niektórych europejskich firm w Turcji. Firma szuka umowy na usługi dystrybucyjne. 

BRTR20200511001 

Hiszpańska firma opatentowała antymikrobowe przełomowe rozwiązanie do osiągnięcia trwałości antymikrobowej ochrony odzieży. Firma poszukuje 
usług dystrybucyjnych na rynku europejskim i południowoamerykańskim. 

BOES20200408001 
 

Rumuńska firma opracowała technologie do leczenia wspierającego jaskry oraz chorób, które powodują jej powstawanie czyli cukrzycy i nadciśnienia. 
Proponowane urządzenie to innowacja w medycynie. Firma poszukuje partnerów, którzy są w stanie je wyprodukować. 

BRRO20200326001 

Rosyjska firma produkująca dodatki do pasz, których głównym składnikiem są wyciągi z roślin, które pozwalają na zmniejszenie ilości podawanych 
zwierzętom antybiotyków poszukuje dostawców surowców - jęczmienia, sorgo, owsa, pszenicy, prosa, żyta, makucha, kwasów Omega3, wapnia  
i magnezu. 

BRRU20200214003 

Włoska firma z sektora MSP specjalizująca się usługach wytwarzania przyrostowego, w odpowiedzi na pandemię Covid-19, zaprojektowała  
i wyprodukowała prototyp maski ochronnej.  Projekt został stworzony w oparciu o wytyczne od personelu medycznego i przetestowany. Firma 
poszukuje dostawców przezroczystego i gładkiego materiału PET, poliestrowego lub podobnego w celu produkcji przezroczystych przyłbic  
oraz sterylnych opasek z elastomeru. 

BRIT20200402001 

Ukraińska firma chce zostać dystrybutorem wyposażenia chirurgicznego, do symulacji i endoskopii. Firma oferuje swoje usługi i kontakty biznesowe jako 
dystrybutor  importowanych towarów na rynku ukraińskim. Firma poszukuje partnerów będących producentami i hurtownikami innowacyjnych 
wyrobów medycznych. 

BRUA20200401001 

      oferty biznesowe 
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Holenderska firma czyszcząca poszukuje ergonomicznego rozwiązania do przenoszenia ciężkich kontenerów z papierem ( waga ponad 150 kg) wewnątrz 
budynków. To zapytanie jest częścią otwartego wyzwania innowacyjnego. Firma poszukuje współpracy z firmą inżynieryjną lub produkcyjną. Współpraca 
technologiczna lub wspólna produkcja 

TRNL20200218001 

Litewska firma opracowała innowacyjny lokalizator aby odzyskać motocykl po kradzieży. Lokalizator może być odnaleziony poprzez sygnał GPS lub telefonu 
komórkowego poprzez aplikację Android lub iOS. Instalacja bezdotykowa, automatyczne uzbrojenie/ rozbrojenie systemu, długa żywotność baterii. Firma 
poszukuje współpracy handlowej ze wsparciem technologicznym z firmami produkującymi akcesoria dla motocykli. 

TOLT20200310001 

Grecka firma opracowała zintegrowaną platformę dla branży hotelarskiej. Optymalizuje ona wewnętrzną komunikację, oraz systemy hotelowe aby usługi 
dla gości były bardziej efektywne. Partnerzy poszukiwani do implementacji rozwiązania. Umowa handlowa ze wsparciem technologicznym. 

TOGR20200205001 

Portugalska firma z branży transportowej opracowała zaawansowane programy treningowe dla kierowców aby doskonalili swoje umiejętności. Firma 
chciałaby sprzedawać te kursy w różnych językach dlatego poszukuje firmy oferującej translator głosowo - głosowy, tłumaczący z filmów video. Umowa 
handlowa ze wsparciem technologicznym.  

TRPT20200224001 

Hiszpańskie centrum technologiczne oferuje technologię opracowania naturalnych powłok konserwujących do serów. Oferta skierowana jest do firm które 
chcą opracowywać nowe produkty oraz chronić i polepszać jakość swoich serów. Umowy o współpracy technologicznej z firmami z branży serowarskiej 
(producenci oraz badacze) 

TOES20200226002 

Holenderska firma należy do wiodącego międzynarodowego koncernu i produkuje innowacyjne nawozy wysokiej jakości. Obecnie efektywność 
użytkowania nie spełnia wysokich wymagań zrównoważonego rolnictwa. Firma poszukuje firm, naukowców i innych ekspertów w dziedzinie nawozów, 
rolnictwa, wzrostu upraw i efektywności wykorzystania składników odżywczych dzięki nowym technologiom i pomysłom na zwiększenie efektywności 
stosowania nawozów. Współpraca na zasadzie umowy badawczej, technologicznej lub licencyjnej. 

TRNL20200423001 

Brytyjska firma opracowała bez emisyjny system wytwarzania i magazynowania energii przeznaczony do wykorzystania z wytwarzaniem energii 
odnawialnej, takiej jak fotowoltaiczna, geotermalna, lub wiatrowa. Technologia ta ma być alternatywą i zamiennikiem dla silników Diesla i firma poszukuje 
elektrowni i producentów silników Diesla, aby dostosować i przyjąć technologię w drodze umowy handlowej ze wsparciem technologicznym. 

TOUK20200429001 

      oferty technologiczne 
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