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Współpraca technologiczna

Propozycje
zapytań
i
ofert
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.

Owocnej lektury!
Zespół Enterprise Europe Network
przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
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Współpraca biznesowa — zapytania
Nr oferty

Skrócony opis oferty

BRDK20180208001

Młody duński start-up chce wprowadzić linię męskiej i damskiej bielizny z
ekologicznej bawełny, z recyklingu PET i tkaniny Lenzing MicroModal.
Firma poszukuje producentów, którzy pomogą im w stworzeniu pierwszej
kolekcji

BRDE20180427001

Niemieckie MŚP specjalizujące się w produktach do pielęgnacji domowej
zamierza rozszerzyć swoje portfolio o produkty do pielęgnacji domowej,
pomocy w zakresie mobilności, rehabilitacji, diabetyków,
przeciwodleżynowych i innych powiązanych produktów. MŚP prowadzi
sklep internetowy B2C w celu sprzedaży tego rodzaju produktów. Firma
poszukuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BRUK20180427001

Brytyjska firma produkuje zarówno meble biurowe, jak i szereg
metalowych skrzyń i mebli z metalu do użytku zewnętrznego. Aby
rozszerzyć swoją ofertę i zwiększyć penetrację rynku, firma poszukuje
partnerów do wytworzenia ich wyrobów w obiektach partnerów, którzy
sprzedawaliby je na własnym rynku. Najlepszym rozwiązaniem byłyby
umowy dotyczące produkcji, licencji lub umów joint venture, ale brytyjska
firma rozważyłaby również podwykonawstwo.

BRNL20180102001

Firma z siedzibą w Holandii ma silną sieć użytkowników końcowych w
postaci mikrobiologów, specjalistów od profilaktyki zakażeń i sprzątania
oraz specjalistów od obiektów, a ich klientami są głównie zatrudnieni w
placówkach opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej. Firma poszukuje
innowacyjnych produktów, które poszerzą ich obecny katalog produktowy
w zakresie higieny i dezynfekcji. Firma oferuje swoje usługi w ramach
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BRNL20171201001

Firma z siedzibą w Holandii i specjalizująca się w projektowaniu tekstyliów
domowych ze względu na rosnące zapotrzebowanie poszukuje fabryk
wyspecjalizowanych w produkcji ręczników Hamman. Ręczniki Hamman
muszą mieć frędzle, kolorowy nadruk i być wykonane ze 100% bawełny.
MŚP szuka partnera produkcyjnego, zainteresowanego współpracą w
ramach umowy produkcyjnej.
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Współpraca biznesowa — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

BOES20180319001 Hiszpańska firma zajmująca się bezpieczeństwem cybernetycznym
posiadająca certyfikat CERT (Certified Computer Security Incident
Handler) i własny SOC (centrum operacji bezpieczeństwa) poszukuje
partnerów handlowych w całej Europie do stworzenia sieci handlowej.
Szukana współpraca ma formę umów handlowych i usługowych.
BORU20180226001 Rosyjska firma zajmująca się produkcją i butelkowaniem naturalnej wody
mineralnej własnej marki poszukuje partnerów w innych krajach do
współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BORO20171026003 Rumuński producent urządzeń energoelektronicznych do pojazdów
elektrycznych, produkcji przemysłowej oraz systemów ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji pojazdów szynowych i autokarów chciałaby
współpracować z agentami, którzy mogą reprezentować produkty firmy na
rynkach zagranicznych w ramach umowy agencyjnej. Firma poszukuje
tylko europejskich partnerów.
BODE20170713002 Niemiecka firma, założona w 2003 roku, specjalizuje się w produkcji i
rozwoju systemów hydroizolacji i oferuje profesjonalne systemy
uszczelniające dla nowych i starych budynków. Firma poszukuje partnerów
handlowych w Europie, posiadających doświadczenie w zabezpieczaniu
przed wilgocią, remediacji wtrysku, tunelach i uszczelnieniach, gotowych
do zawarcia umowy agencyjnej lub umowy dystrybucyjnej.
BODE20171127001 Niemiecka firma oferuje unikalny opatentowany system działający przeciw
korozji w przewodach wody pitnej na bazie galwanicznej / elektrolitycznej
bez zewnętrznego źródła energii elektrycznej i chemikaliów. Zastosowania
obejmują np. budynki mieszkalne, szpitale i budynki biurowe. System nie
zmiękcza wody, ale neutralizuje korozję i obniża koszty. Chroni
powierzchnie metalowe, prowadząc do lepszej wydajności i dłuższej
żywotności. Dystrybutorzy są poszukiwani we Włoszech i w Polsce.
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Współpraca technologiczna — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TOBY20180411001 Białoruski instytut badawczy oferuje nową metodę i sprzęt do syntezy proszku
metalicznego wykorzystywanego do produkcji miękkich materiałów
magnetycznych o lepszych właściwościach. Technologia zmniejsza koszty
produkcji miękkich materiałów magnetycznych w 1,5-2 razy w porównaniu do
istniejących metod. Instytut dąży do współpracy z partnerami przemysłowymi w
zakresie umowy licencyjnej, umowy handlowej z pomocą techniczną lub umowy
joint venture oraz instytucji badawczo-rozwojowych na rzecz umowy o
współpracy badawczej.
TOCZ20180606001 Czeskie przedsiębiorstwo rodzinne, producent i producent opatentowanych
rozwiązań, opracowuje jednostki sterujące zdecentralizowanych oczyszczalni
ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych technologii. Firma
oferuje możliwości rozwoju i produkcji firmom, które potrzebują inteligentnych,
elektronicznych i mechatronicznych urządzeń. Umowa handlowa z pomocą
TOUK20180215001 Mające siedzibę w Wielkiej Brytanii MŚP specjalizujące się w projektowaniu i
opracowywaniu produktów inżynieryjnych oferują swoje narzędzia i wiedzę
specjalistyczną firmom, instytucjom badawczym i uniwersytetom, aby pomóc im
opracować, udoskonalić i zoptymalizować projekty swoich produktów lub w
ramach ich projektów, aby poprawić wydajność przed rozpoczęciem produkcji.
MŚP będą oczekiwać informacji zwrotnej na temat procesu, aby dalej rozwijać
swoje możliwości. Przewiduje się, że partnerstwo będzie umową o współpracy
technicznej lub umową o świadczenie usług
TOES20151015001 Hiszpańska firma opracowała kompletne, inteligentne rozwiązanie dla
przystanków autobusowych, które świadczy dodatkowe usługi dla pasażerów
autobusowych. Wyświetla takie informacje, jak lokalizacja autobusu na
interaktywnej mapie, prognoza pogody, reklamy, itp. a także informuje obywateli
o sytuacjach nadzwyczajnych lub innych ważnych sprawach. Firma poszukuje
partnerów do współpracy w ramach umowy handlowej z pomocą techniczną.
TOAT20180219001 Austriacka firma TIK uruchomiła oparte na chmurze rozwiązanie do dokumentacji
budowy, zarządzania zadaniami i usterkami. Składa się z aplikacji internetowej i
natywnych aplikacji dla wszystkich rodzajów smartfonów i tabletów, aby
rejestrować zadania i wady na stronie i poza nią, oszczędzając czas i pieniądze.
System jest łatwy w użyciu, dostępny dla wszystkich platform mobilnych i
przeglądarek, a jego zwrot z inwestycji wynosi ponad 900%. Szukają umowy
handlowej z pomocą techniczną. Firma poszukuje firm programistycznych,
medycznych (urządzenia), firm farmaceutycznych, instytucji badawczorozwojowych i uniwersytetów.
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Współpraca technologiczna — zapytania
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TRDE20171130002 Duża niemiecka firma przemysłowa jest zainteresowana wykorzystaniem
narzędzi obliczeniowych do badania procesu krystalizacji w obecności
inhibitorów wzrostu kryształów. Poszukiwane są modele możliwe do
zastosowania w przemyśle. Tematyka to modyfikatory molekularne,
systemy wielofazowe, badania przesiewowe związków. Możliwe formy
współpracy to joint venture, umowa licencyjna i umowa o współpracy
badawczej.
TRDE20170901001 Niemiecka firma poszukuje zaawansowanych metod i technologii analizy
żywności, np. do mierzenia zawartości cukru lub alkoholu lub wykrywania
mikotoksyn. Metody powinny być szybsze i tańsze niż metody
konwencjonalne. Transfer rozwiązań z innych sektorów może być
interesujący. Firma jest otwarta na umowy technologiczne, badawcze,
licencyjne lub handlowe z pomocą techniczną.
TRDE20171013001 Niemiecka firma chemiczna poszukuje dostawcy rozwiązań do
kalcynowania materiałów nieorganicznych, tj. ceramiki / szkła pod parą w
temperaturze około 700 ° C, utworzonego z materiałów nieorganicznych, w
celu usunięcia zawartego w nich organicznego materiału matrycowego i
znacznych ilości chlorków (uwalnianych w postaci chlorowodoru). Projekt
może być realizowany jako umowa joint-venture, produkcja lub usługa i
oczekuje się, że będzie skalowany do setek ton rocznie. Firma poszukuje
dobrze przetestowanego procesu.
TRES20180115001 Hiszpański start-up opracował innowacyjną cyfrową platformę logistyczną,
która optymalizuje dostawy do klientów na końcowym etapie procesu
(ostatnia mila). Aby ulepszyć swoją technologię, firma poszukuje integracji
innowacyjnych uzupełniających dodatków IT: konstruktorów macierzy
dystansowych, optymalizatorów tras, AI (sztucznej inteligencji), dużych
zbiorów danych i aplikacji IoT. Rodzaj poszukiwanego partnerstwa to
umowa licencyjna.
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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
Sylwia Gleń
e-mail: glen@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 73
Karolina Oblacewicz
e-mail: oblacewicz@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 90
Łukasz Sakowski
e-mail: sakowski@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 89
Anna Wrzesińska
e-mail: wrzesinska@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 77

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

Hajnówka
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

Suwałki
Augustów
Agnieszka Karłowicz
e-mail: karlowicz@pfrr.pl
tel.: +48 504 125 001

Podlaska Fundacja
Rozwoju Regionalnego
15-073 Białystok, ul. Starobojarska 15
tel.: 85 740 86 83, fax: 85 740 86 85

www.pfrr.pl, een@pfrr.pl
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