
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Giełda kooperacyjna dla firm technologicznych podczas ICT Spring Europe 2020 – Luksemburg, 15 – 16.09.2020r. 

 
więcej  

 
 

FOOD CONNECTIONS – wirtualne spotkania, 17 – 24.09.2020r. więcej  
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ClusterFY więcej 

Bezpłatne porady naszych ekspertów więcej 

Kalendarz  spotkań kooperacyjnych  B2B  więcej 

      informacje 

Erasmus dla młodych przedsiębiorców więcej 

https://green-industry-and-ict-matchmaking.b2match.io/
https://www.b2fair.com/ictspring2020
https://www.b2fair.com/ictspring2020
https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/297096,polska-na-targach-gamescom-2019.html
https://foodconnections.b2match.io/
https://foodconnections.b2match.io/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/clusterfy
https://www.een.org.pl/een/bezplatne-porady-naszych-ekspertow
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/
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow


Hiszpańskie MŚP opracowało nową, łatwą w obsłudze maszynę do czyszczenia obuwia, która oprócz polerowania przechowuje, dezynfekuje obuwie. Firma 
projektowa chce podpisać umowę produkcyjną. 

BRES20200608002 

Francuska firma specjalizująca się w sprzedaży odzieży z kaszmiru projektuje własne modele. Dziś produkty są wytwarzane w Azji, ale firma postanowiła 
przenieść produkcję do Europy, dlatego firma szuka producentów którzy mogliby produkować odzież z kaszmiru pod ich marką własną.  

BRFR20200615001 

Niemiecka firma stała się jednym z wiodących europejskich producentów drobnych szczotek. Produkty firmy są przeznaczone do pielęgnacji włosów i ciała, 
gospodarstwa domowego i zwierząt domowych. Firma szuka producenta w ramach umowy produkcyjnej. 

BRDE20200610001 

    
Gruziński dystrybutor karmy dla zwierząt domowych szuka partnera który produkuje karmę dla zwierząt. Firma chce podpisać umowę o dostawach karmy dla 
zwierząt na mocy przepisów ' organizm zmodyfikowany genetycznie'  

BRGE20200515001 

Rosyjska firma zajmuje się dystrybucją różnego rodzaju sprzętu i materiałów medycznych czołowych rosyjskich producentów. Firma poszukuje dostawców 
technologii endoprotetycznych oraz producentów endoprotezy stawu kolanowego i biodrowego z zagranicy do zawarcia umowy. 

BRRU20200616001 

Holenderska międzynarodowa firma opracowała wodoodporne torby rowerowe XL na kółkach i inne duże torby. Torby rowerowe na kółkach są sprzedawane 
na całym świecie. Firma planuje ponowne sprowadzenie produkcji do Europy i dlatego poszukuje europejskiego partnera produkcyjnego. Partner produkcyjny 
powinien mieć doświadczenie w produkcji wodoodpornych toreb i uszczelniania tekstyliów. Przewidywana jest współpraca w ramach wieloletniej umowy 
produkcyjnej. 

BRNL20200625001 

Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje partnera do produkcji luksusowych szachów o tematyce miejskiej. Partner powinien mieć zdolność produkcyjną od 
średnich do dużych wielkości zamówienia, posiadać system zapewnienia jakości i produkować elementy o wysokości od 115 mm do 230 mm. Współpraca ze 
specjalistą od precyzyjnych odlewów precyzyjnych na podstawie umowy produkcyjnej. 

BRUK20200617001 
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https://een.ec.europa.eu/partners/manufacturing-partner-sought-shoe-cleaning-machine
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=BRFR20200615001
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-seeks-manufacturer-wooden-brush-handles-and-source-raw-materials
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=BRGE20200515001
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-distributor-medical-devices-and-materials-looking-suppliers-endoprosthesis
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-company-who-developed-xl-waterproof-bike-trolleys-looking-european-manufacturer
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-company-requests-manufacturing-luxury-metal-chess-sets-using-precision-investment
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. 

Firma z północno-wschodniej Rumunii, dystrybutor z 6-letnim doświadczeniem na rynku akcesoriów GSM, poszukuje producentów ładowarek 
telefonicznych, kabli danych, ekranów ochronnych, futerałów telefonicznych itp. do współpracy w ramach umów dystrybucyjnych. 

BRRO20200527002 

Ormiański, multibrandingowy sklep odzieżowy który specjalizuje się w sprzedaży odzieży, akcesoriów, bielizny damskiej, męskiej, dziecięcej  
i młodzieżowej, poszukuje pośrednictwa handlowego. 

BRAM20200602001 

Rumuńska firma z doświadczeniem w działalności dystrybucyjnej stara się poszerzyć swoje portfolio produktów importując nowe modele produktów. 
głównie galanterii domowej i kuchennej ze stali nierdzewnej, miedzi i mosiądzu w oparciu o umowy agencyjne i umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się również akcesoria i urządzenia używane do przygotowywania i przechowywania wina, destylacji  
i przechowywania alkoholi naturalnych i olejków eterycznych. 

BRRO20200219001 

Ta katarska firma handlująca instrumentami medycznymi działa obecnie w następujących obszarach: chirurgia, anestezjologia, położnictwo, ginekologia, 
pediatria, profilaktyka chorób, ochrona środowiska i materiały eksploatacyjne. Firma zamierza rozszerzyć swoje portfolio o nowe urządzenia medyczne. 
Umowa dystrybucyjna. 

BRQA20200426001 

Rumuńska firma zajmująca się produkcją lodów ręcznie robionych jest zainteresowana znalezieniem partnerów handlowych - dostawców i producentów 
surowców i urządzeń za granicą do współpracy w ramach umowy dostawcy i produkcji. 

BRRO20191127001 

Hurtownia litewska specjalizująca się w sprzedaży kosmetyków do profesjonalnej pielęgnacji włosów, kosmetyków, perfum, produktów masowych 
poszukuje nowych dostawców dla znanych marek (producenci, dystrybutorzy, agenci, etc.) którzy działają w tej samej branży. Umowa o usługach 
dystrybucyjnych. 

BRLT20190626001 

Szwedzka firma poszukuje producentów wełnianych kocy, zainteresowana jest nawiązaniem długoterminowej współpracy produkcyjnej. 

BRSE20200508001 

Rumuńska sieć sklepów poszukuje dostawców niszowych perfum, o nietypowych (niekonwencjonalnych) nutach zapachowych, w szerokim zakresie 
cenowym (od perfum codziennych do produktów premium/luxury). 

BRRO20190822002 
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https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-sme-seeks-european-gsm-accessories-manufacturers-cooperate-under-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/armenian-multi-brand-shop-looking-commercial-agency-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-selling-household-and-kitchen-accessories-made-stainless-steel-copper-and
https://een.ec.europa.eu/partners/qatari-based-medical-devices-trading-company-looking-distribute-innovative-medical-devices
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-specialized-manufacturing-handmade-ice-cream-seeks-suppliers-raw-material
https://een.ec.europa.eu/partners/lithuanian-wholesaler-specialized-cosmetics-perfumes-toiletries-skin-and-hair-care-and
https://een.ec.europa.eu/partners/looking-manufacturer-wool-blankets
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-retail-store-chain-seeks-suppliers-niche-perfumes
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. 

Ukraiński dystrybutor sprzętu medycznego poszukuje producentów/dostawców wyposażenia medycznego wykorzystywanego w oddziałach chirurgii, 
urologii, ginekologii, w laboratoriach in-vitro, ambulansach i centrach symulacji medycznej. 

BRUA20191218001 

Holenderski dystrybutor poszukuje dostawców wyrobów skórzanych (skóra naturalna i sztuczna) typu torby i walizki dla mniej zamożnych klientów 
(segment cenowy od niskiego do średniego). 

BRNL20200713001 
 

Rosyjska firma poszukuje dostawców tkanin zainteresowanych nawiązaniem współpracy produkcyjnej. Poszukiwana tkanina to French Terry,  
o gramaturze 300 gm/m2, szerokości rolki 180 cm i składzie 70% bawełna, 30% poliester. 

BRRU20171221029 

Holenderska firma modowa o ugruntowanej marce z Amsterdamu poszukuje sprawdzonych producentów rajstop. Potencjalny partner miałby dostarczyć 
małe ilości w różnych rozmiarach. Współraca w oparciu o umowę produkcyjną. 

BRNL20200703001 

Holenderski sklep internetowy specjalizuje się w sprzedaży produktów skórzanych, takich jak torby i buty. Na swoją platformę sprzedażową firma 
poszukuje nowych modnych marek toreb podróżnych ze skóry / sztucznej skóry oraz walizek dla segmentu niskiego i średniego. Firma poszukuje marek  
z Włoch, Polski, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Współpraca w oparciu o umowę przedstawicielstwa handlowego. 
 

BRNL20200713001 

Holenderska firma produkuje, dystrybuuje i sprzedaje namioty kempingowe wykonane ze specjalnego poliestru / nylonu blokującego ciepło wewnątrz 
namiotu. Przedsiębiorstwo poszukuje europejskiego partnera do produkcji tych namiotów na podstawie umowy produkcyjnej. 
 

BRNL20200721001 
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https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-active-distribution-medical-equipment-seeks-manufacturing-companies
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-e-tailer-looking-collaboration-brands-who-can-supply-leather-leatherette-bags-and-0
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-company-seeks-fabric-supplier-under-manufacturing-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-fashion-label-looking-hosiery-producers
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-e-tailer-looking-collaboration-brands-who-can-supply-leather-leatherette-bags-and-0
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-tent-designer-looking-european-camping-tent-manufacturer
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/
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Litewskie MŚP z sektora budowlanego opracowuje technologię produkcji modułowych bloków budynków. Technologia łączy geopolimer, plastik  
i poliuretan w tym samym procesie technologicznym. Firma chce kupić maszynę do mieszania / natryskiwania poliuretanu, która będzie używana  
w drukarce 3D do natryskiwania warstwy poliuretanu na warstwę. Poszukiwany partner powinien być producentem lub dystrybutorem opryskiwaczy. 
Współpraca na podstawie umowy o współpracy technicznej. 

TRLT20200610001 

Holenderska firma dostarcza porady, usługi i oprogramowanie związane z mobilnością sieci inżynierów ruchu, funkcjonariuszy policji i władz drogowych. 
Chcą wykorzystać doświadczenia podróżników, aby poprawić wydajność systemu mobilności. Szukają pomysłów, metod i technik, aby stworzyć tak zwaną 
'mobilność monitorowania doświadczenia' Współpraca na zasadzie umowy o współpracy technologicznej. ( część otwartego wyzwania technologicznego) 

TRNL20191016001 

Rodzinna firma z Czech opracowała wysokiej jakości organiczny stymulator wzrostu dla bio warzyw, owoców, winorośli i innych upraw , który jest 
stosowany na glebie i liściach roślin na bazie wyciągów z wermikompostu. Firma poszukuje producentów ekologicznych warzyw, owoców i winorośli 
zainteresowanych testowaniem produktu na konkretnych roślinach, a następnie podpisaniem umowy handlowej z pomocą technologiczną. 

TOCZ20200616001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji izolacji termicznych, termoakustycznych i elektromagnetycznych dla przemysłu 
motoryzacyjnego szuka technologii termicznej izolacji obudowy akumulatora aby zoptymalizować działanie akumulatorów pojazdów elektrycznych  
i zagwarantować ochronę pasażerów w przypadku ucieczki termicznej wewnątrz akumulatora. Firma szuka współpracy na zasadzie współpracy badawczej, 
współpracy technologicznej lub umowy licencyjnej. 

TRES20190716001 

Mały, brytyjski konsultant i programista współpracuje z pierwszymi odbiorcami zainteresowanymi generatorami wodorowych ogniw paliwowych (HFC)  
o mocy 10 KW i większej. MŚP ma natychmiastową potrzebę wynajęcia generatorów HFC o łącznej mocy 60 kW. Umowa handlowa ze wsparciem 
technologicznym. 

TRUK20200616001 
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https://een.ec.europa.eu/partners/lithuanian-sme-working-construction-sector-looking-polyurethane-mixing-and-spraying-machine
https://een.ec.europa.eu/partners/leading-dutch-mobility-consultant-looking-innovative-ways-gather-travelers-experience
https://een.ec.europa.eu/partners/stimulator-growth-bio-vegetables-fruit-vine-and-other-crops
https://een.ec.europa.eu/partners/thermal-insulation-technologies-sought-electric-vehicle-battery-pack-housing
https://een.ec.europa.eu/partners/looking-hydrogen-fuel-cell-hfc-generators-10-kw-and
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