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Słowem wstępu

Spis treści

Szanowni Państwo!

Słowem wstępu / Spis treści
Współpraca biznesowa

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

•

- zapytania

3

- oferty

4

Współpraca technologiczna

Oferty i zapytania 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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- zapytania
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- oferty
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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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Nr oferty

Skrócony opis oferty

BRDE20180712002

Niemiecka firma produkuje oleje tłuszczowe i poszukuje dostawców nasion
oleistych

BRQA20190513001

Katarski producent unikalnych mebli i akcesoriów wykonanych z autentycznych
naturalnych materiałów szuka dostawców litego drewna, płyt MDF, zawiasów i
akcesoriów stolarskich na podstawie umowy z dostawcą.

BRFR20190718001

Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji stolarki
wewnętrznej na zamówienie poszukuje nowych dostawców drewna, którzy
mogliby dostarczyć jej drewno bukowe i sosnowe. Współpraca długoterminowa
jest preferowana w ramach umowy z dostawcą.

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

BODE20190729001

Niemiecki producent wysokiej jakości olejów organicznych, białek, węglowodanów,
włókien, mąki roślinnej, ekstraktów aroma i innych ekstraktów poszukuje
dystrybutorów

BOPT20190730001

Portugalski producent akcesoriów do pielęgnacji dla niemowląt poszukuje agentów
lub dystrybutorów

BOBG20190619002

Bułgarska firma oferuje projektowanie i produkcję form wtryskowych w całkowicie
zamkniętym procesie - od projektowania form, przez wtryskiwanie i galwanizację, po
montaż i pakowanie gotowych produktów. Jedna z niewielu firm w Europie
Wschodniej, która ma w pełni zautomatyzowane linie galwaniczne. Firma poszukuje
nowych partnerów do oferowania swoich usług w zakresie produkcji narzędzi (form)
poprzez umowy produkcyjne lub podwykonawcze.

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.

BORU20190110002

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji okien z tworzyw sztucznych (okna
dowolnego formatu dla dowolnych obiektów, od apartamentów i domów prywatnych
po fabryki i fabryki) i poszukuje partnerów zagranicznych do podpisania umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
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Współpraca technologiczna — zapytania
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TRNL20190513001

Holenderski producent produktów spożywczych poszukuje partnerów do
produkcji automatycznej przemysłowej linii piekarniczej.

TRUK20190529001

Brytyjska firma opracowująca rozwiązania do obrazowania 3D na potrzeby
opieki zdrowotnej, edukacji i rynków energetycznych poszukuje
międzynarodowych partnerów i współpracowników, aby pomóc w
wprowadzeniu ich robotyki na rynek, zwłaszcza wewnętrznego, powietrznego
asystenta robotycznego. Przewiduje się współpracę w formie umowy
handlowej z pomocą techniczną, licencją lub umową o współpracy badawczej.

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

TOHR20170626001

Chorwacka firma specjalizująca się w programowaniu, opracowywaniu
rozwiązań technicznych dla różnych dziedzin elektrotechniki, rozwoju
mikrokontrolerów, projektowaniu i uruchamianiu systemów automatyki
przemysłowej, oferuje innowacyjny przenośny system monitorowania spawania
łukowego. Firma poszukuje partnerów, którzy potrzebują kontroli i analizy
jakości spawania, gdy jakość szwu spawalniczego musi być bardzo wysoka,
bez żadnych defektów lub błędów, na przykład w elektrowniach jądrowych,
podwodnych rurociągach itp. Firma chciałaby rozszerzyć działalność i
poszukuje partnerów, którzy są związani z branżą spawalniczą i potrzebują
kontroli i analizy jakości spawania.

TORS20161024002

Serbski producent urządzeń elektro-medycznych oferuje innowacyjne
urządzenie do liposukcji ultradźwiękowej. Urządzenie umożliwia efektywną
miejscową redukcję tkanki tłuszczowej za pomocą procesu ulepszonej lipolizy
ultradźwiękowej. Kluczową innowacją jest dedykowane oprogramowanie
medyczne, które zwiększa bezpieczeństwo poprzez kontrolę biochemicznych
parametrów krwi i przechowywanie odpowiednich danych dotyczących
leczenia.

TODE20180910001

Niemiecki uniwersytet opracował nowy proces oczyszczania aminokwasu Ltryptofanu, dodatku w przemyśle paszowym i suplementach diety lub surowca
dla przemysłu farmaceutycznego. W procesie tym unika się stosowania
kwasów i zasad, a zamiast tego stosuje się specyficzne alkohole w procesie
chłodzenia. Uczelnia oferuje licencję i / lub umowę o współpracy technicznej.
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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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