
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 

Giełda kooperacyjna na Targach Gier Komputerowych GAMESCOM 2016, 17 - 19 sierpnia 2016 r., Kolonia, Niemcy 
 

więcej 

 
„Made in Armenia EXPO”, 15-17 września 2016 r, Erywań 

więcej 

 
Polagra Food 2016, 27.09.2016r., Poznań, Polska 
 

więcej 
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Forum Polska-Portugalia-Angola-Brazylia-Mozambik, 17 czerwca 2016 r. Warszawa 
 

więcej 

Firmy z Polski Wschodniej stawiają na wzornictwo więcej 

      informacje 

http://een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-mobile-world-congress-2-4-marca-2015-r-barcelona.html
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-miedzynarodowych-targach-gier-komputerowych-gamescom-2016-17-19-sierpnia-2016-r-kolonia-niemcy.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1011,made-in-armenia-expo-15-17-wrzesnia-2016-r-erywan.html
http://www.eenep.pl/aktualnosci/art1012,spotkania-biznesowe-z-firmami-zagranicznymi-polagra-27-09-2016r-poznan.html
http://www.een.org.pl/index.php/Szkolenia/articles/forum-polska-portugalia-angola-brazylia-mozambik-17-czerwca-2016-r-warszawa.html
https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/firmy-z-polski-wschodniej-stawiaja-na-wzornictwo/
http://www.pfrr.pl/
een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://www.pfrr.pl/
http://een.pollub.pl/


      oferty zagraniczne biznesowe 

KRAJ OPIS NR REF. 

Główny brytyjski producent i dystrybutor produktów ogrodowych zamierza zwiększyć liczbę dostawców drewnianych produktów ogrodowych, w tym 
ogrodzeń ozdobnych, altan, płotów i mebli z Europy i spoza niej. 

BRUK20150925001 

Węgierska firma zajmująca się produkcją i sprzedażą suplementów diety zgodnie z prawem węgierskim i regulacjami węgierskimi, poszukuje 
producentów wytłaczanego na zimno oleju dla swojej produkcji w oparciu o umowę produkcyjną. 
 

BRHU20150714001 

Rumuński dystrybutor naturalnych suplementów oferuje swoje usługi europejskim producentom. 
BRRO20151120001 

Izraelska firma z sektora MŚP zajmująca się opracowaniem, produkcją, dystrybucją i sprzedażą leków, suplementów i urządzeń medycznych oferuje 
swoje usługi zagranicznym producentom podobnych produktów. Możliwa umowa licencyjna lub dystrybucyjna. 

BRIL20140827001 

Baskijska firma z północy Hiszpanii specjalizująca się w suplementach diety i żywności wzbogaconej (dla kontroli wagi, zdrowotna, odżywki sportowe, 
jedzenie wegetariańskie itp.) oferuje usługi dystrybucyjne dla podobnych oraz uzupełniających produktów na rynku hiszpańskim i portugalskim. 

BRES20150618001 

Belgijska firma wodociągowa szuka partnerów do H2020 Efektywność energetyczna (EE-01-2017: Poprawa utraty ciepła z obiektów miejskich). Celem 
jest pokazanie innowacyjnego systemu odzyskiwania ciepła ze ścieków w kontekście miejskim. Belgijska firma poszukuje innych firm wodociągowych 
i miast zainteresowanych systemem odzyskiwania ciepła ze ścieków oraz uczelni wyższych lub MŚP do monitorowania energii i zmniejszania emisji 
gazów cieplarnianych. 

RDBE20151214001 

Niemiecka firma produkująca małe łodzie kabinowe (4,5-7m) do zastosowań rekreacyjnych poszukuje dystrybutorów (importerzy, handlowcy, 
przedstawiciele) na terenie UE. Firma nawiąże współpracę w ramach umowy dystrybucyjnej.  

BODE20160412002 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d767fa8e-6b5f-4a55-9e21-d18498dfc4ce?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/175395c3-216b-4ffa-bf99-2b71a8272303?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59420514-b388-4626-af3f-b77390da1193?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ce38715f-d9f5-4ed1-9e97-ac720f896649?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0514f8d3-1114-4677-94ad-289966fda849?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6e092d7-1ded-4557-9fc5-22ef34675f92?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://www.pfrr.pl/
http://een.pollub.pl/


KRAJ OPIS NR REF. 

5 

 
 
Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji ekologicznych nawozów wykorzystywanych do produkcji rolnej, upraw winorośli, leśnictwa  
i ogrodnictwa. Produkty przedsiębiorstwa stosowane są również przy odladzaniu lotnisk, autostrad i innych obiektów.  
Firma poszukuje dostawców monofosforanu, azotanu potasu i mocznika  w proszku do wykorzystania w procesie produkcyjnym.  

BRRO20160316001 

  
Chorwacki sklep internetowy działający w branży gier komputerowych i produktów powiązanych oferuje usługi dystrybucyjne. Firma poszukuje 
partnerów z branży IT planujących wejście na rynek chorwacki. Potencjalny partner to producent gier komputerowych, dystrybutor lub wydawca.  

BRHR20160222001 

Szwedzka firma  reklamowa kierująca swoje produkty do  wydawców specjalizuje się w rozwoju wiodących na świecie rozwiązań, które obsługują 
reklamy internetowe, mobilne i drukowane. Firma  poszukuje przedstawicieli handlowych. 

BOSE20160414001 

Szwedzka firma sprzedająca buty i akcesoria w Internecie, stworzyła swoją własną kolekcję wysokiej jakości obuwia i toreb projektowych. Firma 
poszukuje producenta obuwia i toreb skórzanych. Produkcja i materiały powinny być jak najbardziej trwałe. Firma poszukuje  partnerów do 
współpracy produkcyjnej, głównie z Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Polsce, Węgier i  Włoch. 

BOSE20160414001 

Szwedzka firma działająca w  sprzedaży i marketingu produktów ekologicznych  poszukuje producenta kontraktowego specjalizującego się w 
ekologicznej żywności naturalnej (surowej).  Poszukiwany producent  powinien być w stanie wyprodukować 100% organiczne i naturalne przekąski  
i będzie w stanie dostarczać je w  dużej ilości. 

BRSE20160211002 

Fiński sprzedawca rękodzieła i wyrobów rzemieślniczych poszukuje dostawców materiałów (filcu, guzików, wstążek, pereł, nici, włóczki, uchwytów do 
toreb itp.) do różnych zestawów typu "zrób to sam". Firma proponuje współpracę na podstawie umowy dystrybucji. Materiały są poszukiwane  
w krajach Europy i Azji. Typowymi klientami firmy są osoby, które majsterkują lub wykonują robótki ręczne i ciągle szukają czegoś nowego  
i ciekawego do samodzielnego wykonania. 

BRFI20151104001 

Fińska firma specjalizująca się w zarządzaniu jakością, oprogramowaniu dla firm i szkoleniach poszukuje dystrybutorów dla swoich dwóch programów 
w Norwegii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce. Pierwszym produktem jest platforma do zarządzania systemami zarządzania jakością (SZJ). Drugim 
produktem jest narzędzie do planowania, wizualizacji i rozwoju architektury korporacyjnej (EA). Oba produkty są dostosowane do przedsiębiorstw 
różnej wielkości i z różnych branż. 

BOFI20160202001 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f587e028-fb04-479c-9cc9-13a84d408a39?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/60bae4bf-229d-4155-a5d4-21ed718ad1ec?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9c124c7-d127-4c40-a3d5-c0fe8b59ce13?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9c124c7-d127-4c40-a3d5-c0fe8b59ce13?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/13d62d33-8501-49bf-92ae-8bedcce35e10?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b315fe36-2475-4bfe-96a7-18dd24e40c4c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4ace50a-29b5-4a5b-8af2-66a1ca9b85f5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://www.pfrr.pl/
http://een.pollub.pl/
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Niewielka fińska firma produkująca konstrukcje drewniane chce sprzedać swoje wyposażenie do produkcji wysokiej jakości bali drewnianych o małej 
średnicy i mebli ogrodowych na podstawie umowy przejęcia.  

BOFI20160310001 

  
Fińska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji systemów zarządzania kluczami poszukuje dystrybutorów w Skandynawii, Niemczech, 
Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji. System składa się z szafki na klucze i doku. System dostępny jest dla różnych typów pojazdów i innych celów. 
System może być zamontowany pod stopami kierowcy lub pasażera, w bagażniku samochodu osobowego lub vana lub w przestrzeni bagażowej 
furgonetki lub na ścianie w biurze. 

BOFI20160506001 

  
Fińska firma opracowała innowacyjny i efektywny kosztowo sposób, aby zwykłą przestrzeń zamienić w interaktywne miejsce. Rozwiązania firmy są 
idealne do organizacji imprez, wystaw, instalacji i wyświetlaczy publicznych. Firma poszukuje producentów zdarzeń i imprez, którzy są 
zainteresowani wypróbowaniem sposobu organizacji, który zapewni innowacyjne i interaktywne doświadczenia dla klientów. Proponowana 
współpraca na podstawie umowy świadczenia usług lub podwykonawstwa. 

BOFI20160210002 

Firma z Finlandii z 20-letnim doświadczeniem na rynku specjalizująca się w produkcji organicznych kosmetyków na bazie torfu poszukuje 
dystrybutorów w Europie. Ofertę swą kieruje do: dealerów kosmetyków, salonów kosmetycznych, salonów piękności, SPA itp. Główne produkty to: 
maski, szampony, mydła, produkty do pielęgnacji skóry. Firma posiada swój sklep internetowy. W razie zapotrzebowania może zorganizować 
szkolenie na temat ich produktów i zabiegów. 

BOFI20160323001 

 
Fińska firma rodzinna, istniejąca na rynku od 1973 roku z dużym doświadczenie w zakresie przetwórstwa jagód poszukuje firm, które byłyby 
zainteresowane wykorzystaniem jagód (borówki brusznicy, borówki czernicy , żurawina, rokitnik, maliny moroszki, czarnej porzeczki, czerwonej 
porzeczki i aronii) w swojej produkcji. Mogą być one wykorzystane w róznych gałęziach przemysłu np.: żywności, napojów, kosmetykach. Firma 
oferuje głęboko mrożone jagody, koncentraty soków, syropy, przeciery, proszki, rozdrobnione owoce, suszone owoce, nasiona. Spółka została 
zarejestrowana jako producent produktów ekologicznych od 1999 roku i ma prawo do korzystania z ekologicznego logo UE w swoich produktach 
ekologicznych. 

BOFI20151112001 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae8d86b0-3aa6-4721-af03-8fc302c270b1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1ce6091-3cd0-49d7-950b-dd1d0c3b1a68?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/df8a503e-b730-4d0b-a630-4bf673d8cf6e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3bb486da-d4ec-4c04-ad65-69c4601ee566?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://www.pfrr.pl/
http://een.pollub.pl/


      oferty zagraniczne biznesowe 
Fińska firma założona w 1910 roku specjalizuje się w produkcji artykułów spożywczych, koktajli smoothie głównie z jagód borówki, rokitnika. Mogą 
być one spożywana przez osoby z różnymi wymaganiami żywieniowymi, alergików, są bezpieczne dla osób na diecie bezglutenowej i bezmlecznej. Są 
one w 100% na bazie roślin i cała słodycz pochodzi z jagód i owoców. Zostały one uznane za innowacyjny produkt na wielu renomowanych 
wystawach: Anuga, PLMA, SIAL. Fińska firma chciałaby poszerzyć swoją bieżącą działalność o inne kraje Europy. 

BOFI20150607001 

Fińska firma produkująca biżuterię z włosia końskiego w połączeniu z metalami szlachetnymi (złoto, srebro, złoto białe) oraz kamieniami (diamenty, 
cyrkonie) poszukuje współpracy w formie umowy agencyjnej. Każdy element biżuterii jest wyjątkowy, ponieważ robiony jest na zamówienie klienta. 
Klientami firmy są miłośnicy koni, właściciele koni z całego świata. 

BOFI20160210001 

Mała, duńska firma handlowa, inspirowana czystymi, nordyckimi projektami, sprzedaje przedmioty gospodarstwa domowego w Skandynawii. Aby 
utrzymać konkurencyjność, poszukują firmy w Europie mogącej wyprodukować młynki do soli i pieprzu z jasnego i ciemnego drewna. Umowa  
o produkcji. 

BRDK20160513001 

 
Francuska firma, dystrybuująca francuskie wina i alkohole poszukuje nowych dystrybutorów w Europie, Azji i USA. Firma ta posiada duże, 
międzynarodowe doświadczenie w komercjalizacji i promocji win francuskich. 

BOFR20151002001 

Włoska firma chciałaby zainwestować w zautomatyzowaną linię produkcyjną dla nowego systemu paneli drewnianych. Potrzebny wstępny etap 
automatyzacyjny to mielenie paneli. Firma posiada patent na specjalne panele drewniane które mają tę właściwość że nie trzeba ich kleić i poszukuje 
partnerów z automatyzacyjną wiedzą ekspercką do przemysłowych procesów przeróbki drewna aby opracować i wyprodukować precyzyjną  
i wydajną maszynę. 

BOLT20160513001 

Rumuńska firma specjalizująca się w dużej produkcji konwencjonalnych zbóż oraz nasion oleistych chciałaby eksportować produkcję do Europy  
i w tym celu poszukuje dystrybutorów. 

BORO20151216002 

Francuska firma poszukuje europejskich dostawców drewna z buku na opał. Firma chciałaby podpisać długofalową umowę dystrybucyjną  
z zagranicznym dostawcą. 

BRFR20160415001 

Francuska firma odzieżowa która projektuje i sprzedaje kobiece ubrania przez internet poszukuje dostawcy eleganckiej koronki, koronkowych 
wstążek, obszyć, falban ze Wschodniej Europy aby podpisać z nim umowę o podwykonawstwie lub produkcji.  

BRFR20160404003 

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, Nr 6/2016 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d7a6c39-3eb6-4268-a080-75b117926e64?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a989463c-c186-445e-9562-4854c1e912e8?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c38a08ec-42d3-466d-bf8e-22f8b6e80f38?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1417e4f6-0039-4e89-bb69-0d3a40e9c703?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f50f1d1d-3176-48fb-93d8-022372243dfa?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d44602a-96cc-4937-a7aa-0ec129905810?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d70b6a7-c5be-4bc6-961a-2802667def47?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3aef5330-f965-4ce5-9cbb-2b1ab6a117f1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://www.pfrr.pl/
http://een.pollub.pl/


Cypryjska firma, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości konstrukcji aluminiowych, poszukuje agentów i dystrybutorów za granicą, którzy 
reprezentowaliby i rozprowadzali jej produkty na terenie swoich krajów. 

BOCY20150302001 

Portugalska firma z miasta Viseu produkuje wędliny, a także produkty wędzone, wina, sery i dżemy. Do produkcji swoich wyrobów firma używa 
wysokiej jakości wieprzowiny i innych wyselekcjonowanych składników. Wędliny są bardzo smaczne i wędzone tradycyjnie. Firma poszukuje 
partnerów handlowych w Europie, chętnych do dystrybucji i komercjalizacji jej produktów wędliniarskich poprzez zawarcie umowy o świadczeniu 
usług dystrybucji lub umowy pośrednictwa handlowego. 

BOPT20160222001 

Nagradzana brytyjska firma specjalizująca się w produkcji zdrowych produktów żywnościowych stworzyła naturalny baton energetyczny, zawierający 
mąkę ze świerszczy, produkt po raz pierwszy wprowadzony na rynek w Wielkiej Brytanii. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych  
w Niemczech, Holandii, Belgii, Danii. 

BOUK20160405002 

Słowacki producent ekskluzywnych dżemów i sosów z alkoholem jest zainteresowany zawarciem umowy z dystrybutorami. Firma poszukuje 
możliwości dystrybucji produktów w ekskluzywnych delikatesach, sklepach monopolowych, firmach cateringowych, hotelach i restauracjach. 
Atrakcyjny wygląd sprawia, że produkty te są odpowiednie do butików odzieżowych lub jako upominki dla lojalnych partnerów, klientów  
i pracowników. 

BOSK20160311002 

Turecka firma, założona w 1987 roku, jest producentem dodatków paszowych i premiksów dla zwierząt, działającym na rynku krajowym  
i zagranicznym. Firma poszukuje dystrybutorów swoich produktów. 

BOTR20160308003 

Brytyjska firma produkująca cydr z jabłek pozyskiwanych z własnych sadów poszukuje dystrybutorów. Firma oferuje szeroką gamę produktów, m.in. 
sok z jabłek oraz ocet z jabłek. 

BOUK20160126002 
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Firma z Łotwy zajmująca się produkcją ekologicznych materiałów oraz szyciem, opracowała i opatentowała wielofunkcyjny śpiworek dla dzieci. 
Śpiwór zawiera prześcieradło, narzutę, poduszkę i kocyk – wszystko łatwe do złożenia i rozłożenia do prania. Firma poszukuje partnera do spółki lub 
podpisania umowy licencyjnej. 

TOLV20151208001 

Firma z Łotwy zajmująca się transportem ładunków poszukuje technologii do niszczenia opon. Poszukiwana technologia powinna niszczyć opony 
ciężarówek w celu poddania ich dalszej obróbce i powinno to odbywać się z łatwością. Technologia będzie używana do zużytych opon po to aby 
spłaszczyć materiały przed transportem. Firma chciałaby podpisać umowę handlową ze wsparciem technologicznym. 

TRLV20160419001 

Czeski hotel golfowy poszukuje technologii lub urządzenia będącego w stanie zebrać pływające piłki golfowe z hotelowego stawu. Obecnie zbieranie 
odbywa się w sposób powolny, kosztowny i pracochłonny. Zbieranie piłek musi zostać zmechanizowane lub zautomatyzowane poprzez dostępną na 
rynku i gotową do użycia technologię. Umowa handlowa ze wsparciem technologicznym. 

TRCZ20160427001 

Firma z Singapuru poszukuje partnerów do opracowania / dostarczenia zautomatyzowanego, samoobsługowego kiosku do wypożyczania sprzętu 
sportowego który miałby zostać ulokowany przed końcem 2016r. Rozwiązanie powinno składać się z samoobsługowego terminala oraz 
elektronicznego stojaka który utrzymywałby 10 zestawów sprzętu i byłby wyposażony w elektromechanicznie kontrolowany mechanizm zamkowy. 
Umowy: Licencyjna, Wytwórcza, Technologiczna. 

TRSG20160519001 

Węgierska firma opracowała nowoczesny, antybakteryjny polimerowy beton który może być używany do produkowania podajników do pożywienia 
dla żywca oraz poideł. Firma poszukuje partnerów do szerokiej współpracy, szczególnie w branży wytwórców podajników pożywienia dla świń i 
bydła. Firma jest zainteresowana licencjonowaniem technologii oraz produkcją antybakteryjnych podajników pożywienia dla żywca. 

TOHU20160323002 

Grupa badawcza z katalońskiego uniwersytetu opracowała nową, niedrogą i przyjazną środowisku metodę regeneracji absorpcyjnych filtrów do 
usuwania arszeniku z zanieczyszczonych wód. Regeneracja filtru polega na użyciu wysokiej temperatury do procesu który pozwala na desorpcję 
arszeniku bez używania chemicznych odczynników. Grupa badawcza poszukuje partnerów przemysłowych zainteresowanych podpisaniem umowy 
licencyjnej lub umowy o współpracy technologicznej. 

TOES20160414001 

Dwa hiszpańskie uniwersytety opracowały i opatentowały system sztucznej wizji który służy do wykrywania i wcześniejszego powiadamiania o 
obecności nieprawidłowych obiektów na drogach i autostradach, takich jak: piesi, zwierzęta, stałe przeszkody; które mogłyby narazić na 
niebezpieczeństwo kierowców. Ten system pomógłby władzom i użytkownikom uniknąć lub zredukować liczbę wypadków na drogach. Oczekiwany 
typ umowy: licencja lub umowa handlowa ze wsparciem technologicznym. 

TOES20160411001 
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Niemiecki uniwersytet opracował pułapkę na owady pełzające, która do odstraszania używa energii elektrycznej zamiast substancji chemicznych. 
Urządzenie może mieć zastosowanie w takich miejscach jak kuchnie, piekarnie i sady, gdzie zalecana jest ochrona żywności pod kątem 
zanieczyszczeń chemicznych. Koszty produkcji pułapek są niskie, a ich instalacja łatwa. Firma poszukuje przemysłowych licencjobiorców.  

TODE20160407001 

Litewska firma specjalizująca się w produkcji kominów oraz innych wyrobów ze stali poszukuje technologii ciecia blach metalowych laserem. 
Technologia powinna pomóc w zwiększeniu precyzji cięcia takich metali jak: stopy metalowe, stopy aluminium, mosiądz, stal węglowa, stal 
nierdzewna, tytan i stal narzędziowa. 

TRLT20160411006 

Fińska firma  poszukuje dostawcy  łożysk smarowanych olejem silikonowym dla swojego nowego produktu, który jest w fazie rozwoju. Firma chce 
współpracować z potencjalnym partnerem na zasadzie umowy handlowej z pomocą techniczną, umowy produkcyjnej lub porozumienia o współpracy 
technicznej. Partner ma możliwość uczestniczenia w fazie  rozwoju produktów, związanej z roztworem łożyska. 

TRFI20150709001 

Fińska firma oferuje ekspertyzy w zakresie efektywnego i sprawnego wykorzystania wyników badań i pomysłów biznesowych poprzez innowacje, 
współtworzenie, transfer wiedzy oraz współpracę na rzecz projektu Horyzont 2020. Fińska firma jest szczególnie zainteresowana współpracą  
w ramach programu Horyzont 2020 w latach 2016-2017. 

TOFI20150918001 

Fińska firma konsultingowa opracowała wszechstronne narzędzie dla producentów systemów satelitarnych, operatorów i organizacji badawczych do 
wykonywania w symulacji sieci w celach badawczo-rozwojowych. Firma poszukuje współpracy badawczo-technicznej z innymi firmami lub R&D, 
które zajmują się systemami satelitarnymi. 

TOFI20151211001 

Fińska firma opracowała wynalazek, który poprawia przyczepność podeszew butów do piłki nożnej. Wynalazca zainteresowany jest podpisaniem 
umowy licencyjnej z producentem lub znalezieniem inwestorów w celu podjęcia produkcji innowacyjnych butów piłkarskich. 

TOFI20151202001 

Fińska firma poszukuje dostawcy łożysk smarowanych olejem silikonowym dla swojego nowego produktu, który znajduje się w fazie rozwoju. Firma 
chce współpracować z potencjalnym partnerem w formie umowy handlowej z pomocą techniczną, umowy producenckiej lub umowy o współpracy 
technicznej.  

TRFI20150709001 

Fińska firma specjalizująca się w zwiększaniu efektywności energetycznej przemysłowych systemów pneumatycznych opracowała zamknięty układ 
pneumatyczny (CPS) w oparciu o recyklingu sprężonego powietrza. Technologia ta może być stosowana w różnych układach sprężonego powietrza. 
Firma jest zainteresowana sprzedażą licencji lub patentu oraz zawarciem umów o współpracy z pomocą techniczną. 

TOFI20160108001 

      oferty zagraniczne technologiczne 

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, Nr 6/2016 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca5f708b-c2cf-4bbb-b1aa-66387b12ac2c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/16c79680-3ffd-435f-adec-32fcca71efd3?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799http://een.ec.europa.eu/tools/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d82c1651-d551-4efb-aca8-ff7745cee452?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/41bd9720-4c35-468a-8c91-b80470a5a626?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7955133e-55f6-43fd-8e3f-1c4b534a22b6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/16c79680-3ffd-435f-adec-32fcca71efd3?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799http://een.ec.europa.eu/tools/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2b39fd1-8a9b-4633-bf6c-6a29004ce6fb?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://www.pfrr.pl/
http://een.pollub.pl/

