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Biuletynu projektu Enterprise Europe Network,
w którym publikujemy m.in.:
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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

BRSE20171102001

Szwedzka firma poszukuje producenta ekologicznych tkanin z możliwością
nadruku

BRES20161216002

Hiszpańska firma poszukuje instalatorów fontann do podwykonawstwa

BRSE20180103001

Szwedzka firma poszukuje producenta w Polsce, Włoszech lub Portugalii
do produkcji wysokiej klasy lamp. Producent musi być w stanie obsłużyć
mniejsze zamówienia o wartości ok. 100 sztuk łącznie z opakowaniem.
Większość lamp jest wykonana ze stali i / lub szkła, preferowane jest
doświadczenie w podobnych projektach. Producent musi być w stanie
obsłużyć:
- szkło (cios i odlew)
- Cięcie 2D i 3D w stali
- znajomość oznakowania CE i testów UL jest zaletą.

BRIE20170323001

Irlandzka firma rzemieślnicza wytwarzająca mydła ręcznie poszukuje
nowych dostawców olejów do produkcji mydeł, olejków eterycznych i
urządzeń do produkcji mydła w ramach umowy dystrybucyjnej lub
produkcyjnej.

BRUK20170512001

Firma z Wielkiej Brytanii dostarczająca meble do różnego rodzaju
specjalistycznych obiektów poszukuje partnerów do produkcji szafek z
MDF i MFC, którzy produkują również fronty do szuflad w technologii
okleiny winylowej
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Współpraca biznesowa — oferty
Nr oferty

BOIT20180531001

Skrócony opis oferty
Włoska winnica z dużym doświadczeniem w regionie Emilia-Romagna poszukuje
dystrybutora wina czerwonego i białego.
Firma ma niewielką produkcję w ilości, ale jest w stanie produkować wiele
różnych win.Firma chciałaby zawrzeć umowę o świadczenie usług
dystrybucyjnych z dystrybutorem specjalizującym się w sektorze wina.

BOTR20180620001 Turecka firma przetwarzająca kamienie naturalne dla sektora budowlanego
poszukuje dystrybutorów na podstawie umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

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.

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.

BODE20171017001 Niemiecki producent wysokiej jakości skórzanych toreb i akcesoriów męskich i

damskich, dobrze znany lokalnie i na arenie międzynarodowej, planuje
rozszerzyć swoją działalność. Firma poszukuje lokalnych partnerów handlowych
w Skandynawii, Polsce i Wielkiej Brytanii, posiadających doskonałą znajomość
rynku wyrobów skórzanych i modowych oraz zatwierdzonych powiązań z
detalistami, domami towarowymi itp. Poszukiwani są partnerzy do współpracy w
ramach agencji handlowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
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Współpraca technologiczna — oferty
Nr oferty
TODE20170831003

Skrócony opis oferty
Niemiecka firma działające w branży włókienniczej we współpracy z innym
przedsiębiorstwem opracowała wytwarzającą ciepło imitację skóry, składającą się
z przewodzącej prąd tekstylnej warstwy nośnej i wytrzymałej powłoki z tworzywa
sztucznego. Materiał nadaje się jako samorozgrzewające się pokrycie do wielu
różnych zastosowań.
Firmy poszukują partnerów zainteresowanych umowami handlowymi z pomocą
techniczną i/lub umowami o współpracy technicznej.

TOBG20171121001

Francuskie TTO (Biuro Transferu Technologii) działa w imieniu uznanego
publicznego laboratorium w regionie paryskim, które opracowało nowy szybszy i
tanszy proces tworzenia monokrystalicznego kwarcu. Ten rodzaj kwarcu jest
stosowany do oscylatorów i czujników w urządzeniach elektronicznych
stosowanych w chemii i biologii. Skuteczność procesu została zademonstrowana.
Francuskie publiczne centrum badawcze poszukuje partnerów do współpracy

TODE20160616001

Niemiecki uniwersytet opracował platformę, która usprawnia detekcję mutacji
genowych, a dzięki temu diagnostykę i planowanie terapii. Jest to metoda
nieinwazyjna, alternatywa dla wielokrotnych biopsji. Opiera się na analizie próbek
krwi. Oferowana forma współpracy to umowa licencyjna, możliwa jest również
współraca badawcza z innymi podmiotami aktywnymi na polu biotechnologii.

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.

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

TRDE20171211001 Niemiecka firma z branży chemicznej zaprasza do składania propozycji
dodatków, które mogą zapobiegać zatykaniu płynów na bazie oleju w liniach
przepływu przez stałe osady poprzez hamowanie aglomeracji,
rozpuszczanie stałych osadów lub hamowanie tworzenia się osadów.
Potencjalna współpraca może być podjęta w ramach umowy joint venture,
TRDE20170901001 Brytyjski deweloper funkcjonalnych i inteligentnych powłok dla producentów
elektroniki poszukuje podobnych twórców, w ramach współpracy
technicznej, umów licencyjnych i finansowych. Firma przewiduje mozliwośc
rozwijania i komercjalizacji nowości w tej dziedzinie w skali globalnej.

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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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?

9

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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