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Słowem wstępu

Spis treści

Szanowni Państwo!

Słowem wstępu / Spis treści

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

Informacje i zaproszenie do udziału w misji 3-5
handlowej firm z branży metalowej do
Niemiec

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w tym roku
numer Biuletynu projektu Enterprise Europe
Network, w którym publikujemy m.in.:
•

•

•

Współpraca biznesowa

Informacje i zaproszenie do udziału w misji
handlowej firm z branży metalowej do
Niemiec
Gros ofert i zapytań od kontrahentów
zagranicznych,
zainteresowanych
współpracą biznesową i technologiczną
z polskimi firmami,
Opis czym jest Enterprise Europe Network
i jak współpraca z nami przekłada się
na realne wyniki w biznesie.

- zapytania

6

- oferty
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Współpraca technologiczna

Owocnej lektury!
Zespół Enterprise Europe Network
przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
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Czym jest Enterprise Europe Network?
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Co zyskam dzięki waszemu wsparciu?
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Jak mogę nawiązać współpracę?
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Dane kontaktowe
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Misja handlowa podlaskich firm z branży metalowej
i branż powiązanych do Niemiec
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza podlaskie firmy z branży
metalowej i branż powiązanych zainteresowane nawiązaniem współpracy z
niemieckimi partnerami do udziału w misji handlowej do Niemiec w dniach
1-4 kwietnia 2019 r. Program misji obejmuje zwiedzanie targów
HANNOVER MESSE oraz udział w spotkaniach kooperacyjnych podczas
tych targów.
Dlaczego Niemcy?
W tym kraju, w Hanowerze, odbywają się co roku największe na świecie targi przemysłowe –
HANNOVER MESSE. Dla większości firm jest to punkt obowiązkowy planu wyjazdów zagranicznych,
pokaz ich siły i prestiżu oraz otwartości na nowe kontakty. Wiele firm, zwłaszcza mniejszych i
młodszych, nie może sobie pozwolić na taki wyjazd ze względu na koszty i brak doświadczenia.
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, dzięki współpracy międzynarodowej w ramach projektu
Enterprise Europe Network, ma możliwość zaoferowania podlaskim firmom bezpłatnego zwiedzania
targów i udziału w spotkaniach kooperacyjnych. W innym przypadku koszty udziału wyniosłyby
ponad 600 zł.
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Ramowy program misji
01.04.2019

02.04.2019

03.04.2019

04.04.2019

Wyjazd z Białegostoku około 7.00
Obiad w trasie
Dojazd do Hanoweru w godzinach wieczornych
Nocleg w Niemczech
Spotkania kooperacyjne i zwiedzanie targów HANNOVER MESSE
Uroczysta kolacja dla uczestników misji
Nocleg w Niemczech
Spotkania kooperacyjne i zwiedzanie targów HANNOVER MESSE
Nocleg w Niemczech
Wyjazd z Hanoweru po śniadaniu
Obiad w trasie
Przyjazd do Białegostoku w godzinach wieczornych
Warunki uczestnictwa w misji handlowej

Firmy zainteresowane udziałem w misji handlowej są zobowiązane:
• do 10 lutego 2019 r. wysłać zgłoszenie do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego dostępny
na stronie http://misja.pfrr.pl;
• do 15 lutego 2019 r. zarejestrować się na oficjalnej stronie spotkań kooperacyjnych
HANNOVER MESSE (udział w spotkaniach kooperacyjnych jest warunkiem koniecznym wyjazdu
na misję):
www.een-matchmaking.com/Registration/hannovermesse2018/regParticipant/edit/0?
partnerId=1501&tabs=1&landid=24
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Udział w spotkaniach kooperacyjnych jest bezpłatny dla podlaskich firm, które dokonają rejestracji przed
15.02.2019 r. Dodatkowo firmy te otrzymają wejściówkę na targi HANNOVER MESSE. W celu utrzymania
wysokiego poziomu wydarzenia i ograniczenia zjawiska nieodbywających się, a umówionych spotkań,
w przypadku rezygnacji z udziału zarejestrowana firma obciążona zostanie opłatą 150 EUR.
Rejestracja po 15.02.2019 r. również będzie możliwa, jednak koszt udziału w wydarzeniu w takim przypadku
wyniesie 150 EUR, która będzie rownież naliczona w przypadku nieobecności uczestnika na Targach.
Ośrodek Enterprise Europe Network pokryje koszt transportu, obsługi uczestników przed i w trakcie misji oraz
uroczystej kolacji 2 kwietnia 2019 r. Uczestnik pokrywa koszty noclegu i wyżywienia we własnym zakresie.
Dodatkowo, w przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniach kooperacyjnych poniesie koszt 150 EUR.
Co to są spotkania kooperacyjne
Giełdy kooperacyjne są dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą w jednym miejscu i w krótkim
czasie mieć dostęp do wielu partnerów z zagranicy i móc wybrać tylko tych, z którymi widzą możliwość
rzeczywistej współpracy. Giełda kooperacyjna jest właśnie tak skonstruowana – uczestnicy zamieszczają na
specjalnej platformie internetowej krótkie opisy swojej działalności i określają z góry, jaki typ współpracy ich
interesuje. Sami decydują, kogo zaprosić na spotkanie B2B, czyje zaproszenie przyjąć, a z którego zaproszenia
zrezygnować. Uczestnik, po otrzymaniu harmonogramu, wie, z kim, o której i przy którym stoliku odbędzie
spotkania i może się do nich przygotować. Rozmowy trwają maksymalnie pół godziny. Jest to wystarczający czas,
by zaprezentować swoją propozycję, wysłuchać propozycji rozmówcy i sprawdzić, czy ta „szybka randka” daje
nadzieję na dłuższy związek. Takie rozwiązanie pozwala zdecydowanie efektywniej zaplanować swój czas
podczas targów i umożliwia umówienie wielu spotkań z zagranicznymi przedsiębiorcami.
Wsparcie techniczne
W przypadku pytań lub problemów z rejestracją prosimy o kontakt z organizatorami misji:
Sylwia Gleń – tel. 504 125 332, e-mail glen@pfrr.pl
Karolina Anusiewicz – tel. 666 022 869, e-mail anusiewicz@pfrr.pl
Anna Wrzesińska- tel. 604 079 373, e-mail wrzesinska@pfrr.pl
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Współpraca biznesowa — zapytania
Nr oferty

Skrócony opis oferty

BRRO20170814001

Rumuński dystrybutor z doświadczeniem w dostarczaniu narzędzi maszynowych,
oprogramowania i usług z nimi związanych, trójwymiarowych maszyn
pomiarowych, poszukuje dostawców i producentów urządzeń pomiarowych i
kontrolnych w celu zawarcia porozumienia o usługach dystrybucyjnych.Dzięki
ponad 10-letniemu doświadczeniu na rynku rumuńskim, firma jest w stanie
zapewnić kompletne i zintegrowane rozwiązania techniczne dla swoich klientów.

BRFR20180109001

Francuska firma specjalizująca się w klockach grzewczych poszukuje nowych
podwykonawców w Europie

BRFR20171110001

Francuska firma, zajmująca się sprzedażą materiałów wykończeniowych do
dachów i rozwiązań zewnętrznych, poszukuje producenta płyt pęcherzykowych z
PCW, płyt PCV, łączeń desek powięziowych, boazerii, kratek wentylacyjnych i
pasujących akcesoriów zgodnie z umową produkcyjną

BRFR20170607001

Francuska firma zajmująca się projektowaniem silników elektrycznych i
generatorów poszukuje podwykonawców w tym samym sektorze w Europie.
Firma ta dostosowuje produkty z różnymi opcjami dostosowanymi do wymagań
klientów i chce poszerzać swoje rozwiązania i wiedzę.

BRUK20171216001

Brytyjska hurtownia poszukuje średniej wielkości producentów kurczaków w całej
UE, którzy spełniają wszystkie wymagane standardy. Firma zamierza zwiększyć
swój export i w związku z tym poszukuje dostawców mrożących kurzych
wątróbek i żołądków w opakowaniach po 1-1,5 kg.
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Współpraca biznesowa — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

BOPT20180611002

Portugalska firma jest projektantem i producentem bardzo innowacyjnego produktu
mającego na celu zrewolucjonizowanie użytkowania i interakcji z telewizją poprzez
nowy paradygmat interaktywności i personalizacji treści telewizyjnych. Obecnie
zamierza rozszerzyć swoją sprzedaż poprzez zwiększenie swojej sieci dystrybucji na
całym świecie poprzez umowy dystrybucyjne lub umowy agencyjne. Firma jest
również otwarta na umowy produkcyjne z firmami wymagającymi indywidualnej
obsługi.

BOUK20180529001

.Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii opracowała cyfrową aplikację edukacyjną dla
osób z dysleksją, która wykrywa charakter trudności z czytaniem, jakich dziecko
doświadcza w młodym wieku i proponuje najbardziej odpowiednie i dostosowane do
indywidualnych potrzeb interwencje. Firma zamierza obecnie współpracować z
platformami programistycznymi i edukacyjnymi w ramach umowy joint venture, aby
zintegrować swój produkt z platformą; lub firmy, które chcą zintegrować własność
intelektualną produktu ze swoimi produktami w ramach umowy licencyjnej.

BOCN20180412001

Chińska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji toreb i bagaży poszukuje
dystrybutorów

BOFR20180104001

Francuska firma projektuje, produkuje i dystrybuuje odzież sportową dla kobiet za
pośrednictwem sklepów koncepcyjnych, luksusowych hoteli luksusowych domów
towarowych, centrów fitness i Internetu. Francuska firma chciałaby się rozwijać na
rynku europejskim, dlatego poszukuje dystrybutorów.

BOBG20170616002

Bułgarska firma zajmująca się obróbką metali oferuje umowy o podwykonawstwo i
outsourcing.
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Współpraca technologiczna — zapytania
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TRIL20180719001

Izraelska firma chemiczna poszukuje technologii biobójczych i / lub produktów
o następujących cechach: 1. Materiały zapobiegające tworzeniu się i
powstawaniu biofilmu na powierzchniach mających kontakt z wodą. 2.
Bromowane biocydy lub materiały zwiększające biobójczą aktywność
bromowanych biocydów z dodatkową funkcjonalnością. Firma dąży do
podpisania umowy partnerskiej na podstawie JV / licencji / współpracy
badawczej. Zidentyfikowani partnerzy otrzymają fundusze na rozwój
technologii

TRIT20170705001

Włoska firma specjalizująca się w oprogramowaniu do marketingu
internetowego opracowała innowacyjną aplikację do przeglądania stron
internetowych i poszukuje kamery internetowej 360 ° zintegrowanej z
producentem telefonu komórkowego, aby zawrzeć umowę handlową z
pomocą techniczną lub umową licencyjną.

TRBE20170828001

Belgijska firma z sektora dóbr konsumenckich poszukuje produktu lub
technologii nietoksycznych wabików na owady, które są wdrożonych na rynek.
Produkt przeznaczony ma być do użytku domowego i być bezpiecznym dla
ludzi i zwierząt domowych. Poszukiwany jest partner przemysłowy lub z
jednostki naukowo badawczej, z którym zostanie nawiązana kooperacja
techniczna lub współpraca techniczna na dużą skalę.

TRGR20180220001 Niemiecka firma specjalizująca się w trójwymiarowej (3D) wizualizacji i
animacji anatomii człowieka oraz rozwiązań opartych na rozszerzonej i
wirtualnej rzeczywistości poszukuje partnerów do opracowania rynkowego
oprogramowania do celów medycznych i edukacyjnych. Firma poszukuje
współpracy w ramach joint venture i umów o współpracy badawczej.
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Współpraca technologiczna — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TODE20180817002

Niemiecki uniwersytet oferuje innowacyjny sposób optymalizacji morfologicznej
grzybów. Odbywa się to poprzez inżynierię podstawową dla procesów
biotechnologicznych. Nowy proces umożliwia łatwiejsze i bardziej stabilne procesy z
grzybami drożdżopodobnymi. Partnerzy przemysłowi z dziedziny biotechnologii są
poszukiwani w ramach umów licencyjnych.

TOKR20180129002

Koreański instytut opracował urządzenie do rozpraszania promieniowania. Wymyślili
technologię, ponieważ zdają sobie sprawę, że zarówno lekarze, jak i pacjenci są łatwo
narażeni na promieniowanie, podczas gdy działa fluoroskopia z ramieniem c.
Urządzenie otacza promieniowanie rentgenowskie i zmniejsza ilość promieniowania
docierającego do oczu, głowy i dłoni osoby o około 60% bez obniżania jakości
obrazów fluoroskopowych. Instytut szuka porozumienia handlowego z pomocą
techniczną.

TOES20170314001

Hiszpański Uniwersytet opracował nową metodę opartą na kodach QR dla uzyskiwania
poufnych informacji przy użyciu urządzeń przenośnych, aby specjaliści ds. Awaryjnej
mogli uzyskać dostęp do tych informacji i działać, gdy użytkownicy znajdą się w
sytuacji zagrożenia lub niebezpiecznych sytuacji. Faza pilota jest stosowana na
Majorce (Hiszpania). Grupa badawcza poszukuje instytucji państwowych i prywatnych,
o porozumienie o współpracy technicznej w celu wdrożenia tej technologii w dziedzinie
bezpieczeństwa i turystyki.
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Rozwiń swój pomysł
na biznes!

Otwórz swój biznes
na globalny rynek!

Nawiąż kontakt
z biznesem
z zagranicy!

Zwiększ szansę
swojej firmy
na rozwój!

Skorzystaj z wsparcia
wykwalifikowanych
konsultantów!

Zyskaj finansowo
na współpracy
międzynarodowej!

Nawiąż współpracę
z nowym
kontrahentem
zagranicznym!

Odnieś światowy
sukces!
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Czym jest Enterprise Europe Network?
Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć ośrodków wspierających małe i średnie
przedsiębiorstwa, oferująca kompleksowe usługi, które mają pomóc ambitnym MŚP w pełni
rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne poprzez powiązanie międzynarodowego
doświadczenia sieci ze znajomością lokalnych rynków.
Sieć tworzy ponad 3000 wykwalifikowanych konsultantów działających w 600 ośrodkach
afiliowanych przy instytucjach wspierających rozwój przedsiębiorczości w ponad 60 krajach na całym
świecie. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii
Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach MŚP.
Dzięki finansowaniu sieci ze środków publicznych, wsparcie oferowane przez ośrodki Enterprise
Europe Network jest dla MŚP nieodpłatne.
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Co zyskam dzięki waszemu wsparciu?
Zyskasz kontakt do partnera z zagranicy i:
•

Zaistniejesz w naszej wewnętrznej bazie kooperacyjnej, gdzie będziemy AKTYWNIE
PROMOWAĆ Twoje produkty i usługi, a także SZUKAĆ dla Ciebie potencjalnych partnerów do
współpracy.

•

Weźmiesz udział w giełdach kooperacyjnych, np. b2b matchmaking, brokerage event, w trakcie
których rozwiniesz sieć kontaktów międzynarodowych i rozszerzysz wachlarz możliwości dla
przyszłej współpracy.

•

Weźmiesz udział w misjach gospodarczych, gdzie bezpośrednio poznasz funkcjonowanie firm z
Twojej branży oraz nawiążesz cenne relacje z przedsiębiorcami z zagranicy.

Zyskasz dostęp do fachowej wiedzy ekspertów i dowiesz się:
•

Jak założyć działalność gospodarczą?

•

Jakie są prawno-administracyjne aspekty prowadzenia biznesu w innym kraju?

•

Jakie są dostępne programy pomocowe i finansowania zewnętrznego,
oraz jak uzyskać dofinansowanie?

•

Jak zabezpieczyć i chronić swoje prawa intelektualne i autorskie w Europie?

•

Jak wprowadzić innowacyjne rozwiązania w swojej firmie?
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Jak mogę nawiązać współpracę?
Jeżeli poszukujesz:
•
•
•
•
•
•

partnerów handlowych z Unii Europejskiej,
dostawców lub odbiorców innowacyjnych technologii,
doradztwa z zakresu funduszy unijnych,
informacji z zakresu prawa własności intelektualnej, standaryzacji i prawodawstwa UE,
finansowania innowacji, transferu technologii,
pomocy przy rozwoju nowych produktów lub przy dostępie do nowych rynków zbytu.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy już dziś.
Nie czekaj!
Im szybciej Twoja oferta/zapytanie pojawi się w naszej bazie,
tym szybciej i częściej będziemy mogli informować potencjalnych
kontrahentów z zagranicy o Twojej firmie, produktach i usługach!

Pobierz

Wystarczy skontaktować się z konsultantem projektu (lista dostępna na ostatniej stronie biuletynu) i
przesłać wypełniony formularz e-mailem bądź faksem - resztą zajmiemy się MY!
Przypominamy, że usługi świadczone w ramach projektu są bezpłatnie.
Serdecznie zapraszamy.
zespół Enterprise Europe Network
przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
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Konsultanci projektu Enterprise Europe Network
Białystok

Bielsk Podlaski

Karolina Anusiewicz
e-mail: anusiewicz@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 81

Krystyna Biełach
e-mail: bielach@pfrr.pl
tel.: 85 730 18 42

Anna Wrzesińska
e-mail: wrzesinska@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 77

Hajnówka

Sylwia Gleń
e-mail: glen@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 73
Łukasz Sakowski
e-mail: sakowski@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 89

Alicja Orzechowska
e-mail: orzechowska@pfrr.pl
tel.: 85 682 51 87

Łomża
Wojciech Szmit
e-mail: szmit@pfrr.pl
tel.: 86 215 16 90

Augustów
Podlaska Fundacja
Rozwoju Regionalnego

Agnieszka Karłowicz
e-mail: karlowicz@pfrr.pl
tel.: 87 643 29 05

15-073 Białystok
ul. Starobojarska 15
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