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Słowem wstępu

Spis treści

Szanowni Państwo!

Słowem wstępu / Spis treści
Zaproszenie do udziału w misji handlowej 3,4
do Niemiec

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

•

Współpraca biznesowa

Zaproszenie do udziału w misji handlowej
do Niemiec ,
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.

- zapytania
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- 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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Zaproszenie na misję

handlową podlaskich firm z branży metalowo-maszynowej i
branż powiązanych do Niemiec, 20-23 kwietnia 2020 r.
Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz Klaster Obróbki
Metali zapraszają podlaskie firmy z branży metalowo-maszynowej i branż powiązanych zainteresowane nawiązaniem
współpracy z niemieckimi partnerami do udziału w misji handlowej do Niemiec w dniach 20-23 kwietnia 2020
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 1000 zł.
Warunki uczestnictwa w misji handlowej
Firmy zainteresowane udziałem w misji handlowej są zobowiązane:
• do 15 lutego 2020 r. wysłać zgłoszenie do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (formularz zgłoszeniowy dostępny na dole strony);
do 15 lutego 2020 r. zarejestrować się na oficjalnej stronie spotkań kooperacyjnych HANNOVER MESSE (udział w spotkaniach kooperacyjnych jest warunkiem koniecznym wyjazdu na misję): http://www.b2fair.com/hannovermesse2020

SPOTKANIA B2B (szybkie randki dla biznesu).
Udział w spotkaniach kooperacyjnych jest bezpłatny dla podlaskich firm, które dokonają rejestracji przed 15.02.2020
r. W celu utrzymania wysokiego poziomu wydarzenia i ograniczenia zjawiska nieodbywających się, a umówionych
spotkań, w przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniach B2B zarejestrowana firma obciążona zostanie opłatą 150
EUR.
Rejestracja po 15.02.2020 r. również będzie możliwa, jednak koszt udziału w wydarzeniu w takim przypadku wyniesie 119 EUR (+75 EUR za każdą kolejną osobę reprezentującą firmę).
Ośrodek Enterprise Europe Network pokryje koszt transportu, obsługi uczestników przed i w trakcie misji oraz uroczystej kolacji 21 kwietnia 2020 r. Uczestnik pokrywa koszty noclegu i wyżywienia we własnym zakresie. Dodatkowo,
w przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniach kooperacyjnych poniesie koszt w wysokości 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:
Magdalena Borys
kom: 502 325 267
e-mail: borys@pfrr.pl
Karolina Oblacewicz
kom: 515 826 333
e-mail: oblacewicz@pfrr.pl
Łukasz Sakowski
kom: 696 302 706
e-mail: sakowski@pfrr.pl

Ramowy program misji Ramowy program misji
• 20.04.2019 Wyjazd z Białegostoku
Przyjazd do Hanoweru w godzinach wieczornych, zakwaterowanie w hotelu
• 21.04.2019 Spotkania kooperacyjne i zwiedzanie targów HANNOVER MESSE
• Uroczysta kolacja dla uczestników misji
Nocleg w Niemczech
• 22.04.2019 Spotkania kooperacyjne i zwiedzanie targów HANNOVER MESSE
Nocleg w Niemczech
• 23.04.2019 Wyjazd z Hanoweru po śniadaniu
Przyjazd do Białegostoku w godzinach wieczornych
Link do rejestracji: https://pfrr.pl/misja-handlowa-podlaskich-firm-z-branzy-metalowo-maszynowej-i-branzpowiazanych-do-niemiec-2020/

Nr oferty

Skrócony opis oferty

BRSI20190724001

Słoweńska firma rozwijająca produkt w postaci urządzenia ułatwiającego zjazd
wózkiem inwalidzkim ze schodów i zboczy poszukuje producentów.
Słoweński start-up opracował urządzenie ułatwiające poruszanie się po
schodach i zboczach w postaci aktywnego hamulca do wózka inwalidzkiego,
który pozwala osobom niepełnosprawnym na samodzielne pokonanie przeszkód.
Firma poszukuje producenta doświadczonego w wytwarzaniu części
hamulcowych, który wyprodukuje elementy urządzenia z aluminium lub stali
nierdzewnej.

BRFR20191107001

Francuskie MŚP poszukuje dostawcy mleka i serwatki w proszku do produkcji
żywności dla młodych zwierząt. Francuska firma z sektora MŚP specjalizująca
się w produkcji zamienników mleka i żywności uzupełniającej dla młodych
zwierząt poszukuje dostawcy mleka w proszku, słodkiej serwatki oraz
natłuszczonego mleka w proszku dla cieląt. Produkty muszą być zgodne z
określoną specyfikacją techniczną dla wysokowydajnej żywności dla cieląt. Firma
oferuje współpracę na podstawie długoterminowych umów z dostawcami.

BRDE20190612001

Niemiecka firma poszukuje podwykonawcy projektów mebli w oprogramowaniu
IMOS
Niemiecka firma od ponad 20 lat produkuje wysokiej jakości meble, elementy i
ścianki działowe wykonywane z różnych materiałów. Przedsiębiorstwo poszukuje
podwykonawców w zakresie projektowania niektórych produktów meblarskich w
oprogramowaniu IMOS (oprogramowanie do projektowania mebli, wizualizacji i
realizacji projektów).

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

BORO20190801001

Rumuńska firma posiadająca własne linie odzieży dostępne w sklepach
internetowych, nawiąże współpracę w zakresie produkcji odzieży dla
partnerów zagranicznych: producentów lub projektantów. Rumuńska firma
oferuje swoje usługi produkcyjne w ramach umów produkcyjnych, w ramach
których partner zapewnia zamówienie, materiały i projekt odzieży, a rumuńska
firma je produkuje.

BOHU20190502001

Węgierska firma druku fleksograficznego z szeroką gamą rozwiązań w
zakresie drukowania etykiet, pakowania i folii termokurczliwych poszukuje
outsourcingu lub umowy produkcyjnej

BOFR20190716001

Francuska firma specjalizująca się w produkcji innowacyjnego urządzenia do
strzyżenia włosów chce eksportować swoje produkty na rynki zagraniczne i
poszukuje dystrybutorów szczególnie we Francji i krajach sąsiednich. To
urządzenie do strzyżenia pozwala szybko i łatwo uzyskać różnego rodzaju
strzyżenia, dedykowane zarówno profesjonalistom, jak i wszystkim innym
osobom.

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

TRIT20190702001

Włoska szkółka roślin poszukuje technologii umożliwiającej mikrorozmnażanie.
Jej wprowadzenie spowodowałoby, że firma byłaby w stanie produkować
rośliny wolne od chorób, o cechach genetycznych i zdrowotnych identycznych
z roślinami wykorzystywanymi do rozmnażania. Mikropropagacja umożliwiłaby
także skrócenie czasu i przestrzeni potrzebnej do procesu produkcyjnego.
Firma nawiąże współpracę w ramach licencji i umów handlowych z pomocą
techniczną.

TRDE20181115001

Niemiecka drukarnia specjalizująca się w produkcji banerów reklamowych,
głównie w branży wystaw i projektowania wnętrz, poszukuje producentów
elastycznych wyświetlaczy wideo (np. folii ekspozycyjnych), aby wspólnie
opracować technologię i scenariusze zastosowań. Firma nawiąże współpracę
handlową z asystą techniczną.

TRIE20180904001

Irlandzka firma opracowała metodę przekształcania odpadów i produktów
ubocznych z oliwy z oliwek w najwyższej jakości paszę dla zwierząt.
Poszukują partnerów badawczych, którzy pomogą w opracowaniu kolejnych
linii produktów.

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

TODE20190207002

Niemiecki wynalazca specjalizujący się w dziedzinie przetwarzania sygnałów i
obrazu opracował metodę określania częstości akcji serca bez fizycznego
kontaktu za pomocą kamery. To otwiera możliwość oceny tego istotnego
parametru w nienachalny sposób. Możliwymi polami docelowymi są: opieka
nad osobami starszymi, motoryzacja, e-rehabilitacja lub badania marketingowe.
Poszukiwani są partnerzy w zakresie umów badawczych i umów licencyjnych w
obszarach pojedynczej aplikacji.

TODE2019051300

Niemieckie MŚP działające w dziedzinie biogazowni oferuje swoją wiedzę
techniczną w zakresie zrównoważonej produkcji energii elektrycznej i dostępu
do technologii i urządzeń procesowych. Kompetencje międzynarodowe
obejmują między innymi przetwarzanie osadów przemysłowych i komunalnych,
odpadów organicznych i pozostałości rolniczych. Nowy nacisk położony jest na
obsługę obornika. Firma oferuje umowy licencyjne i poszukuje partnerów
zainteresowanych umową handlową z pomocą techniczną.

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 Oblacewicz
e-mail: oblacewicz@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 90

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

Magdalena Borys
e-mail: borys@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 81
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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