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Brytyjska firma poszukuje producentów wyrobów piekarniczych, którzy są w stanie wyprodukować organiczny chleb bezglutenowy o długim terminie 
przydatności do spożycia. Firma otrzymała wiele nagród i posiada certyfikat wystawiony przez Biodynamic Association. Potencjalny partner musi posiadać 
możliwość produkcji chleba w warunkach pomieszczenia czystego, co zapewni nieobecność bakterii w trakcie procesu zwiększającego czas przydatności do 
spożycia, co umożliwia sprzedaż produktu na całym świecie. 

BRUK20210713002 

Singapurska firma zajmująca się dostarczaniem produktów spożywczych poszukuje nowych dystrybutorów żywności i napojów, zainteresowanych rynkami 
Singapuru i Azji. Firma pragnie poszerzyć swoją ofertę oraz globalną sieć dostawców, toteż poszukuje dystrybutorów, dostawców, producentów  
i hurtowników z Europy w celu podpisania umowy dystrybucji lub dostawy. 

BRSG20210506001 

Największy na Węgrzech dystrybutor urządzeń medycznych, współpracuje z szerokim gronem dostawców urządzeń medycznych, aptek oraz inny firm z kraju  
i zagranicy. W swojej ofercie posiada najnowocześniejsze urządzenia przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Firma poszukuje urządzeń 
medycznych przeznaczonych do domów opieki oraz produktów ortopedycznych i rehabilitacyjnych w celu poszerzenia swojego portfolio. Firma oferuje usługi 
dystrybucji w Europie. 

BRHU20210618001 

    
Francuski importer/hurtownik wszystkich rodzajów obuwia poszukuje nowych dostawców tanich kapci, butów śniegowych i przeciwdeszczowych. Firma 
pragnie nawiązać współpracę produkcyjną z partnerami zagranicznymi. 

BRFR20210512001 

Niemiecka firma z sektora MSP, zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą mobilnych maszyn i łodzi do utrzymania czystości otwartych 
systemów wodnych poszukuje dostawcy stalowych kadłubów, wyprodukowanych zgodnie z dostarczoną dokumentacją. Dostawca powinien sam nabywać stal 
oraz dokonywać jej obróbki - cięcia, gięcia oraz spawania. Firma oferuje umowę produkcyjną lub outsourcingu.  

BRDE20210713001 

Węgierska firma z sektora MSP zajmuje się sprzedażą składników spożywczych największym węgierskim producentom żywności i suplementów diety na 
Węgrzech. Firma poszukuje dostawców surowców do produkcji żywności i suplementów diety. Firma oferuje usługi agenta handlowego i dystrybutora. 

BRHU20210604001 

Francuska firma, zajmująca się produkcją rolną na skalę przemysłową, pilnie poszukuje podwykonawcę, dysponującego suszarką próżniową, która jest  
w stanie wysuszyć pastę mięsną (60% suchej masy) i zmielić ja na proszek (<400µm). Firma ta musi mieć pozwolenie weterynaryjne do przetwarzania 
produktów odzwierzęcych oraz możliwości suszenia kilku ton pasty rocznie oraz mieć siedzibę w Europie. 

BRFR20210723001 
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Młoda, niemiecka firma poszukuje dystrybutorów lub sprzedawców działających w branży marihuany leczniczej. Firma posiada sporą, rozwijającą się sieć 
odbiorców - lekarzy, aptek, firm ubezpieczenia medycznego oraz pacjentów. Firma oferuje współpracę na bazie umowy produkcyjnej lub na dostawę. 

BRDE20210706001 

Francuska firma z sektora MSP, specjalizująca się w produkcji wyrobów funeralnych, poszukuje europejskiego partnera, który będzie w stanie 
wyprodukować odpowiednik płyt marmurowych, używanych przez firmę obecnie. 

BRFR20210617002 

Hiszpańskie przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą detaliczną on-line. Firma poszukuje projektantów oferujących odzież w dużych rozmiarach, których 
kroje oparte są na obecnych trendach, posiadających nowoczesny, młodzieżowy styl. Sklep chce oferować szeroką gamę dobrych jakościowo ubrań,  
w średnio-niskich cenach dla kobiet między 15, a 50 rokiem życia, które pragną modnie się ubierać.  

BRES20210727001 

Włoska firma z południa Włoch produkuje oliwę z oliwę extra virgin. Firma posiada własne drzewa oliwne, w ciągu ostatnich lat wyremontowała młyn do 
oliwek i zainstalowała nową linię produkcyjną w celu uzyskania lepszego aromatu i jakości oliwy. Firma poszukuje dystrybutorów, szczególnie 
działających we Francji, Niemczech i Polsce. 

BOIT20210517001 

Albański producent odzieży specjalizuje się w produkcji bielizny i dodatków. Firma poszukuje partnerów z Niemiec, Włoch, Francji, Polski lub Hiszpanii  
w celu zaoferowania swoich mocy produkcyjnych. 

BOAL20210210001 

Niemiecka firma z okolic Frankfurtu nad Menem specjalizuje się od 1918 r. w produkcji leków na receptę, urządzeń medycznych, organicznych 
suplementów diety oraz naturalnych kosmetyków do różnych zastosowań. Firma oferuje naturalne, wegańskie kosmetyki do zastosowań wewnętrznych  
i zewnętrznych, wszystkie wyprodukowane z aloesu. Firma chce wejść na rynki Francji, Włoch, Hiszpanii, Polski i Wielkiej Brytanii, dlatego też poszukuje 
doświadczonych agentów handlowych i dystrybutorów. 

BODE20210614001 

Rumuńska firma zajmująca się dystrybucją urządzeń elektronicznych, posiada w swojej ofercie produkty wielu producentów i jest wyłącznym 
dystrybutorem urządzeń firmy Akai na rynku krajowym. Firma chce rozszerzyć swoją działalność, toteż poszukuje możliwości współpracy z hurtownikami 
i sklepami. 

BORO20201207001 

Słoweńska firma zajmuje się projektowaniem i produkcją oświetlenia LED. Firma poszukuje dystrybutorów zainteresowanych ich marką produktów 
oświetleniowych LED, obejmujących oświetlenie wewnętrzne, przemysłowe, zewnętrzne oraz oświetlenia skupionego na człowieku. Jej wyroby są 
najwyższej jakości, przyjazne dla środowiska oraz wydajne energetycznie. Firma chce wejść na rynki czeski, słowacki, polski, rumuński i turecki. 

BOSI20210719001 

      oferty biznesowe 

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, Nr 8/2021 

www.een-polskawschodnia.pl  

https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-seeks-suppliers-medical-cannabis-products-under-supplier-or-manufacturing
https://een.ec.europa.eu/partners/french-sme-looking-european-manufacturer-able-offer-alternative-material-granite-slabs
https://een.ec.europa.eu/partners/spanish-entrepreneur-looking-designers-plus-size-clothing-under-services-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/modern-italian-company-producing-extra-virgin-olive-oil-looking-distributors-europe
https://een.ec.europa.eu/partners/manufacturing-company-albania-specialized-production-underwear-looking-partners-under
https://een.ec.europa.eu/partners/german-family-owned-sme-long-standing-tradition-production-healing-earth-products-different
https://een.ec.europa.eu/partners/akai-electronics-specialist-romania-seeks-distributors-europe
https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-manufacturer-energy-saving-systems-led-lights-looking-distributors-czech-republic
een.ec.europa.eu
http://www.pfrr.pl/
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. 

Holenderska marka modowa z nowo opracowaną kolekcją dla kobiet poszukuje partnera produkcyjnego, który będzie w stanie wyprodukować małe 
partie. Holenderska firma rozwija się i chce współpracować z odpowiednimi partnerami produkcyjnymi z Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Bułgarii. Możliwa 
umowa produkcyjna. 

BRNL20210701001 

Francuska firma, lider na francuskim rynku niszowym (gotowanie na świeżym powietrzu, w szczególności piece grzewcze i grillowe) poszukuje  
europejskiego partnera do produkcji, wykańczania, pakowania i dostarczania pieców w dwóch rozmiarach na paletach gotowych do wysyłki do 
francuskiego MŚP (klient). Przedsiębiorstwo poszukuje partnera produkcyjnego w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Słowenii lub Rumunii. 

BRFR20210622001 
 

Francuski producent sprzętu żeglarskiego poszukuje dostawcy rolek izolacyjnych z polietylenu bąbelkowego do basenów na podstawie umowy  
z dostawcami. Najlepiej, gdyby poszukiwany partner miał siedzibę w Portugalii lub Polsce, ale rozważone zostaną propozycje także z innych krajów 
europejskich. 

BRFR20210621001 

Działający na rynku francuskim francuski producent wyposażenia żeglarskiego poszukuje dostawcy bloków piankowych najlepiej z siedzibą w Portugalii 
lub Polsce. Pod uwagę wzięte będą także propozycje z innych krajów europejskich w ramach umowy z dostawcą. 

BRFR20210504001 

Szwedzka firma produkująca zaawansowaną technologię obróbki skrawaniem dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego poszukuje opłacalnego 
dostawcy w UE części obrabianych metodą CNC (Computer Numerical Control). 
Partia produkcyjna od 50 sztuk do 200 sztuk jest poszukiwana do podwykonawstwa szczególnie w krajach bałtyckich i innych krajach Europy Środkowo-
Wschodniej. 

BRSE20200117001 

Portugalskie MŚP z branży lotniczej opracowało i prowadzi globalną, opartą na sztucznej inteligencji (AI) aplikację internetową do monitorowania upraw, 
która wykorzystuje dane satelitarne i z dronów do generowania spostrzeżeń dla rolników, którzy mogą podejmować działania bez wiedzy eksperckiej. 
Przedsiębiorstwo poszukuje operatorów dronów już istniejących na rynku do współpracy w ramach umowy serwisowej z rolnikami chcącymi 
monitorować swoje uprawy. 
 

BRPT20210609001 

Jest to chińska firma specjalizująca się w rozwoju biznesu e-commerce. Nakreśla wielowymiarowy zakres działalności w wielu dziedzinach, takich jak 
kosmetyki, suplementy i produkty do pielęgnacji. W oparciu o rozwój swojej działalności poszukuje na rynku europejskim produktów zemulgowanych  
z oleju rybiego i oleju z alg. Ewentualna współpraca mogłaby odbywać się poprzez umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BRCN20210618001 
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Turecka firma badawczo-rozwojowa założona w 2016 opracowała inteligentną szklarnię wspieraną przez nowe technologie, związane z rolnictwem  
i strategiami energetyki pasywnej. Spółka poszukuje inwestorów w ramach umowy finansowej.  

TRCN20210705001 

Holenderska firma specjalizuje się w technologii chłodniczej. W celu instalacji i konserwacji systemów chłodzenia firma poszukuje nowych sposobów lub 
technologii szybszego łączenia rur bez spawania lub lutowania; aby strona była zamknięta przez krótszy czas w trakcie zajęć. Celem jest umowa  
o współpracy technicznej lub umowa licencyjna. To zapotrzebowanie na technologię jest częścią wyzwania innowacyjnego. 

TRNL20210721001 

Holenderskie MŚP prowadzi działalność w branży ogrodniczej, kształtowania krajobrazu, domów i garaży jako firma handlowa. Poszukuje producenta 
prefabrykatów przemysłowych do maleńkich domów i/lub biur ogrodowych. Pożądane wymiary tych małych budynków prefabrykowanych to długość 
2,5m, szerokość 2,0m i wysokość 2,5m. Holenderskie MŚP poszukuje producenta prefabrykatów przemysłowych w Europie Wschodniej do umowy 
handlowej z pomocą techniczną. Partner powinien udzielić pomocy przy transporcie i instalacji. 

TRNL20210714001 

Instytut badawczy z południowo-zachodnich Niemiec opracował podstawowy zestaw narzędzi do opracowywania nowych powłok do wielofunkcyjnych 
ochronnych mokrych powłok chemicznych i materiałów kompaktowych. Powłoki mogą być stosowane w aplikacjach masowych, jak również w procesach 
wytwarzania przyrostowego. Poszukują partnerów potrzebujących pomocy w ostatecznym opracowaniu nowego produktu z zakresu powlekania 
powierzchni na podstawie licencji lub umowy joint venture. 

TODE20210506001 

Ukraiński instytut naukowy oferuje probiotyk, skuteczny również jako dodatek do pasz. Podstawa preparatu - dwa szczepy zarodników bakterii z rodzaju 
Bacillus. Biopreparat wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, antyoksydacyjne i immunomodulujące, poprawia strawność paszy. Instytut 
jest zainteresowany współpracą z przedsiębiorstwami specjalizującymi się w produkcji biopreparatów mikrobiologicznych. Współpraca jest możliwa na 
podstawie umowy licencyjnej. 

TOUA20210623001 

Holenderska firma z branży czekoladowej jest firmą z wizją zmiany przemysłu kakaowego, chcą wyeliminować problemy typu: współczesne niewolnictwo, 
nielegalna praca dzieci, etc. Poszukują firm które podzielą ich wizję i mają pomysły na zrównoważone ale jednocześnie wytrzymałe opakowania papierowe 
na batony czekoladowe. Umowa o współpracy 

TRNL20210520001 

Hiszpański organ publiczny poszukuje know-how i innowacyjnych rozwiązań, które zostały już z powodzeniem wdrożone w administracji publicznej  
w różnych dziedzinach: e-learning, cyfryzacja, zrównoważony rozwój, dostępność, obywatele i inne. Umowa technologiczna 
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      oferty technologiczne 
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