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Bezpłatne webinarium „Współpraca z Wielką Brytanią po Brexit”, 21. stycznia 2021r. 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium organizowanym w ramach sieci Enterprise Europe Network w dniu 21. stycznia 2021r. przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Wydarzenie poświęcone będzie zagadnieniom związanym  

z prowadzeniem relacji biznesowych z partnerami brytyjskimi po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Główne tematy to: 

 

• Kluczowe zmiany w wymianie towarowej z Wielką Brytanią dot. ceł oraz barier pozataryfowych – norm i standardów, certyfikacji  

i oznaczenia, reguł pochodzenia. 

• Główne postanowienia i zmiany w świadczeniu usług w Wielkiej Brytanii po okresie przejściowym, w tym ograniczenia, akceptowanie 

certyfikatów oraz zasady delegowania pracowników. 

• Podatki. 

 

Spotkanie odbędzie się w godzinach 11.30 – 13.00 a poprowadzi je Marek Wąsiński, ekspert z wieloletnim doświadczeniem  

w pracy analityczno-badawczej m.in. w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz w centrum analitycznym Polityka Insight – autor i 

współautor licznych publikacji nt. amerykańskiej i europejskiej polityki handlowej, negocjacji umów międzynarodowych, a także amerykańsko-

chińskiego sporu handlowego oraz polityki klimatycznej. 

  

Webinarium jest otwarte i nie wymaga rejestracji. W dniu transmisji na stronie Enterprise Europe Network Polska Wschodnia uaktywni się 

player, w którym będzie można obejrzeć materiał. 
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Spotkania wirtualne dla branży medycznej i biotechnologicznej, 28 – 29. stycznia 2021r. 

Zachęcamy do udziału w spotkaniach biznesowych skierowanych do branży medycznej i biotechnologicznej, które odbędą się 28. stycznia 

2021r. 

Przedsięwzięcie zaplanowano w przestrzeni online. Zaproszeni są przedsiębiorcy, start-upy z powyższych sektorów, podmioty z podanych 

branż, inwestorzy, eksperci związani ze środowiskiem medycznym/biotechnologicznym.  

 

Wydarzenie zorganizowane zostanie pod hasłem: Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2021. 

 

 

Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniach zachęcamy do rejestracji bezpłatnej poprzez stronę wydarzenia.  

 

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 

 

Termin rejestracji na spotkania upływa 27 stycznia 2021r. 
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W imieniu sieci Enterprise Europe Network zachęcamy do udziału w wirtualnych spotkaniach biznesowych dedykowanych branży modowej, 

które odbędą się pod hasłem EU FASHION MATCH AMSTERDAM 10. MODEFABRIEK w dniach 25 – 26. stycznia 2021r.  

 

Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie spotkań pod adresem:  https://fashionmatch-

10thedition.b2match.io/signup 

 

Spotkania adresowane są: 

 

• Projektantów mody/stylistów; 

• Startupów i firm reprezentujących nowoczesne marki i marki odzieżowe  

(ubrania/akcesoria odzieżowe); 

• Przedsiębiorstw zajmujących się produkcją wyrobów włókienniczych i akcesoriów; 

• Detalistów, dystrybutorów, agentów handlowych, sklepów z modą; 

• Platform handlu elektronicznego; 

• Konsultantów biznesowych; 

• Kupujących i przedstawicieli handlowych; 

• Instytucji poszukujących nowych partnerstw 

 

Językiem spotkań jest język angielski.  

 

Zachęcamy do zapoznania się z agendą wydarzenia. 

 

Zainteresowane firmy prosimy o uprzedni kontakt z ośrodkiem Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju. 

 

Spotkania biznesowe dla firm modowych/odzieżowych w czasie EU FASHION MATCH 

AMSTERDAM, 25 – 26. stycznia 2021r.  
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Wirtualne spotkania biznesowe Klimahouse Business Match, 28. stycznia 2021r. 

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach online w ramach spotkań biznesowych pod nazwą KLIMAHOUSE BUSINESS MATCH, które 

odbędą się w dniach 28 – 29 stycznia 2021r. 

 

Wszystkie podmioty związane z powyższym sektorem: 

• architekci 

• inżynierowie 

• naukowcy 

• artyści 

• konsultanci ds. energii 

• firmy konstrukcyjne 

• producenci 

• inne podmioty zainteresowane tematyką 

 

zaproszeni są do rejestracji na spotkania pod adresem: https://klimahouse-business-match-2021.b2match.io/ 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia znajdują się na stronie dedykowanej spotkaniom: https://klimahouse-business-match-

2021.b2match.io/how-it-works 
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Kalendarz  spotkań kooperacyjnych  B2B  

Zachęcamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych dla różnych branż organizowanych przez sieć  

Enterprise Europe Network. Poniżej przedstawiamy wyselekcjonowane eventy odbywające się  

w lutym 2021r. 

Nazwa Termin i miejsce Branże 

Smart Building Levante 19 – 20.02.2021, Włochy (online) smart home, itp. 

Fashion Fair 23 – 25.02.2021, Polska (online) modowa 

Life-on-Chip Conference - Exploring the Convergence in 

Health Technologies 
23 – 25.02.2021, Belgia (online) medycyna 

Virtual B2B Event-Construction-2021 23.01 – 24.02.2021, Serbia (online) konstrukcje 

 styczeń 2021 
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Wsparcie sieci Enterprise Europe Network w zawiązywaniu nowych, międzynarodowych  

kontaktów biznesowych 

Zachęcamy do korzystania z usług sieci Enterprise Europe Network, która w wymierny sposób przyczynia się do wsparcia polskich 

przedsiębiorców w nawiązywaniu relacji międzynarodowych. Szczególnie w trudnym okresie, w jakim znalazło się wiele firm w obecnym czasie, 

sieć oferuje możliwość dotarcia do nowych kontrahentów biznesowych, do nowych dostawców surowców. Usługi oferowane przez sieć 

Enterprise Europe Network są oferowane przedsiębiorcom bezpłatnie (finansowane w ramach projektu unijnego). 

 

Aby zrobić pierwszy krok – należy skontaktować się z ośrodkiem sieci Enterprise Europe Network w swoim regionie. Pełna lista ośrodków 

działających w Polsce znajduje się chociażby na stronie een.org.pl.  

 

Następnie należy mailowo określić, jakiego rodzaju partnera biznesowego poszukuje  

firma (dystrybutor, przedstawiciel handlowy, umowa w oparciu o licencję, produkcję,  

podwykonawstwo, itp.) oraz kraje (bądź regiony w konkretnym państwie), w których są  

poszukuje współpracy. 

 

Zapytanie zostanie skierowane do ośrodków Enterprise Europe Network działających  

w danym państwie lub kilku krajach (całej sieci), z prośbą o przekazanie danych  

kontaktowych do konkretnych firm zainteresowanych współpracą. 

 

Po otrzymaniu danych do firm zagranicznych istnieje możliwość bezpośredniego  

kontaktu, przesłania oferty, negocjacji. 

 

Korzystając z usług sieci Enterprise Europe Network firmy otrzymują także dostęp do  

informacji o organizowanych przez sieć EEN spotkaniach brokerskich w kraju i na świecie  

(w chwili obecnej online), dofinansowanych misjach handlowych, czy też szkoleniach,  

webinariach.  

 

Jeśli firma chciałaby dotrzeć do nowych rynków zbytu, powiększyć katalog zagranicznych dostawców, zachęcamy do kontaktu z naszym 

ośrodkiem. 
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PROFILE FIRM ZAGRANICZNYCH ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ Z POLSKĄ 

POSZUKIWANA 

BRANŻA 

POSZUKIWANY:

DYSTRYBUTOR 

PRODUCENT 

OPIS NR REF. 

profile alu dystrybutor 

Włoska firma z siedzibą w Palermo (Sycylia), dystrybutor profili aluminiowych i profili PCV, 

poszukuje umów licencyjnych i umów dystrybucyjnych na wschodzie Europy, w Chinach, na 

Bliskim Wschodzie, w Indiach i Turcji. 

BRIT20201209001 

tekstylia producent 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji odzieży damskiej, w tym sukienek, bluzek, spódnic, 

spodni i T-shirtów. Produkty są wytwarzane z bawełny, sztruksu, wiskozy i lnu. Firma jest 

zainteresowana rozszerzeniem swojej obecnej sieci współpracowników poprzez identyfikację 

międzynarodowych partnerów biznesowych, którzy mogą dostarczać tekstylia w ramach umów 

produkcyjnych. 

BRRO20201028001 

cięte włókna 

szklane 
producent 

Firma z siedzibą we Flandrii Wschodniej (Belgia) specjalizująca się w posadzkach przemysłowych 

dla klientów biznesowych i prywatnych poszukuje dostawcy ciętych włókien szklanych w celu 

zawarcia umowy dystrybucyjnej i rozszerzenia własnego asortymentu produktów. 

BRBE20201201001 

druk 3D, montaż 

elektroniki 
usługodawca 

Grecki start-up działający w sektorze instrumentów medycznych opracował nowatorskie 

urządzenie. Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów z Europy do produkcji przy 

wykorzystaniu druku 3D. Poszukiwani partnerzy powinni być aktywni w sektorze druku 3D  

i opcjonalnie mieć możliwość montażu elektroniki. Grecka firma poszukuje firm zajmujących się 

drukiem 3D celem zawarcia umowy produkcyjnej. 

BRGR20201211001 

nadwyżki owoców, 

warzyw 
producent 

Firma spin-out duńskiego uniwersytetu opracowała opatentowaną technologię przetwarzania 

niesprzedanych owoców i warzyw na przecier, nadający się do wykorzystania w przemyśle 

spożywczym. W celu dalszej ekspansji poszukują umów dostawy z producentami owoców  

i warzyw, które regularnie dysponują dużymi ilościami nadwyżek, niesprzedawalnych, w tym 

owoców miękkich, jagód, jabłek, gruszek, marchwi i buraków. 

BRDK20201216001 

https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-distributor-aluminium-profiles-looking-licence-agreements-and-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-women-clothing-seeks-international-textiles-suppliers-under
https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-company-looking-glass-fibre-producer-interested-distribution-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-company-looking-glass-fibre-producer-interested-distribution-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/danish-spin-out-seeks-surplus-fruit-and-vegetables-long-term-supplier-agreement
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POSZUKIWANA  

BRANŻA 

DYSTRYBUTOR 

PRODUCENT 
OPIS NR REF. 

art. gospodarstwa 

domowego 
producent 

Szwedzki sklep internetowy poszukuje dostawców na terenie UE, którzy produkują artykuły 

gospodarstwa domowego i inne akcesoria wykonane z materiałów / odpadów pochodzących  

z recyklingu: produkty do pielęgnacji skóry i włosów, środki czystości, dekoracje do domu, ozdoby  

i / lub drobne produkty do wyposażenia wnętrz oraz niektóre ubrania. Jako pierwsza firma  

w Szwecji planuje zaoferować swojemu klientowi zwrot plastikowego opakowania, a klient otrzyma 

premię za zwrot opakowania. Model biznesowy firmy przewiduje wiele pozytywnych skutków. 

BRSE20201110001 

maszyny dla 

przemysłu 

spożywczego 
dystrybutor 

Dobrze prosperująca firma włoska rozwija i produkuje gotowe maszyny na specjalne zamówienie 

do przetwórstwa i pakowania świeżych owoców i warzyw. Przedsiębiorstwo może także oferować 

produkcję opakowań dla innych produktów z sektora spożywczego. Firma poszukuje partnera do 

dystrybucji w Polsce, aby rozszerzyć swoją międzynarodową sieć sprzedaży. 

BOIT20201020007 

meble dystrybutor 

Renomowany macedoński producent nowoczesnych i innowacyjnych mebli, posiadający ponad  

15-letnie doświadczenie na rynku, poszukuje możliwości wejścia na nowe rynki poprzez 

podpisywanie długoterminowych umów partnerskich w oparciu o umowę o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

BOMK20201225001 

akcesoria 

myśliwskie, 

wędkarskie 
dystrybutor 

Ukraiński producent z siedzibą we Lwowie oferuje akcesoria myśliwskie, wędkarskie, akcesoria 

taktyczne, etui na okulary, torby na sprzęt foto i video, torby na laptopy, futerały na 

instrumenty muzyczne, wszelkie inne torby i futerały wykonane ze skóry i tekstyliów. Firma 

poszukuje dystrybutorów w USA, Francji, Hiszpanii i Polsce, prowadzących sprzedaż za 

pośrednictwem detalistów, bezpośrednio do konsumentów lub obu. 

BOUA20201127001 

 

nowatorskie 

produkty roślinne 
dystrybutor 

Fiński Instytut Badawczy specjalizujący się w systemach żywnościowych i alternatywnych źródłach 

białka poszukuje partnerów z branży spożywczej do zawarcia umowy licencyjnej, którzy byliby 

zainteresowani nowatorskimi produktami spożywczymi pochodzenia roślinnego  

w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Polsce. Celem jest komercjalizacja 

opracowanej przekąski lub całej rodziny tego typu produktów przy użyciu modelu licencjonowania. 

BOFI20201218001 

Firmy zainteresowane otrzymywaniem zapytań/ofert firm zagranicznych dedykowanych pod konkretną działalność, zapraszamy do kontaktu  

z ośrodkiem Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju.   

https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-web-shop-sell-home-products-and-other-accessories-made-out-recycled-material-waste
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-producer-automatic-machines-food-processing-and-packaging-looks-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/macedonian-modern-furniture-producer-looking-new-partners-based-distribution-services
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-specialising-manufacturing-hunting-fishing-and-tactical-accessories-seeks
https://een.ec.europa.eu/partners/finnish-research-institute-looking-partners-interested-novel-plant-based-food-products
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Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem: 

 

Ośrodek Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju: 

ul. Rynek 7, 20 – 111 Lublin 

 

Osoby do kontaktu: 

Anna Krakowiak – Dyrektor: anna.krakowiak@lfr.lublin.pl 

Justyna Barska – Starszy Specjalista: justyna.barska@lfr.lublin.pl, tel. 81 528 53 31 

Marta Puczyk – Starszy Specjalista: marta.puczyk@llfr.lublin.pl , te. 81 528 53 11  

Jerzy Nazaruk – Ekspert:  een@lfr.lublin.pl  

Cezary Pasternak – Starszy Specjalista: cezary.pasternak@lfr.lublin.pl, tel. 669 200 929 
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