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Bezpłatne webinarium „Inwestycje w Indiach. Jak założyć spółkę?”, 11. luty 2021r. 

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami zagranicznymi, zachęcamy do udziału w bezpłatnym webinarium, które odbędzie 

się w dniu 11 lutego 2021r. a poświęcone zostanie tematyce m.in. zakładania działalności gospodarczej w Indiach, walorów inwestycyjnych 

tamtejszego rynku, itp. 

 

Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00. Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem. Liczba miejsc ograniczona. 

 

Szkolenie poprowadzą: 

Tomasz Bajon, Konsultant, Centrum Eksportu, PAIH, 

Ada Dyndo, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Mumbaju, 

Jayant Singh, Zastępca Wiceprezesa, Invest India, 

Dr Judyta Latymowicz, Adwokat, Partner, smart.lawyers group, 

Anubha Sital, Adwokat, Partner, Induslaw. 

 

Spotkanie zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu w Warszawie. 

 

Zapraszamy do udziału. 
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Polsko – Niemiecki Dzień Sektora Ochrony zdrowia” – konferencja i spotkania b2b online, 11.02.2021r. 

W ciągu ostatnich lat cyfryzacja systemu opieki zdrowotnej i wszystkich przyległych obszarów stała się szeroko omawianym tematem. Oba kraje 

– zarówno Polska, jak i Niemcy – posiadają obszary charakteryzujące się zdecentralizowaną i niewystarczającą infrastrukturą medyczną. 

Pandemia COVID-19 uwidoczniła problemy obu systemów opieki zdrowotnej, ale także stworzyła bezprecedensową szansę na usprawnienia, 

innowacje i współpracę transgraniczną. 
 

Polsko-niemieckie wydarzenie pn. „Polsko – Niemiecki Dzień Sektora Ochrony zdrowia” skupia firmy, instytucje, ośrodki badawcze, szpitale, 

specjalistów IT i dostawców rozwiązań w całym łańcuchu wartości sektora opieki zdrowotnej. Wydarzenie odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 

od konferencji online, w dalszej części przewidziane są wirtualne spotkania b2b. 
 

Agenda wydarzenia 

Katalog uczestników 
 

Konferencja pozwoli na zapoznanie się z aktualnym stanem sektora ochrony zdrowia w Polsce i Brandenburgii. Doświadczeni prelegenci 

przedstawią wyzwania, szanse oraz polityczne i społeczne ramy tego obszaru działalności. Przedsiębiorstwa z obu krajów zaprezentują 

potencjalne rozwiązania. Poprzez wcześniej umówione spotkania potencjalni partnerzy  

mają okazję do wzajemnego poznania się. 
 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy: 
 

laboratoria medyczne oraz technologów; 

specjalistów takich jak: optometryści, chiropraktycy, dentyści, ratownicy medyczni,  

farmaceuci; 

producentów  i dostawców sprzętu medycznego; 

użytkowników końcowych: szpitale, gabinety lekarskie, lekarzy itp.; 

dostawców aplikacji informatycznych i telematycznych; 

firmy rozpoczynające działalność w sektorze ochrony zdrowia; 

naukowców; 

towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych. 

 

Rejestracja na wydarzenie jest przewidziana do 10. lutego 2021. 
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Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconym tematowi: „Przyśpieszanie efektywności energetycznej MŚP” 

oraz w spotkaniach b2b z zagranicznymi firmami w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 25. lutego 2021r. w godz. 9.30 – 17.00. 

 

Bezpośrednie spotkania z firmami norweskimi odbędą się przed rozpoczęciem webinarium. W czasie spotkania przedsiębiorcy będą mieli 

możliwość zapoznać się m.in. z zagadnieniami roli efektywności energetycznej w przyśpieszaniu przejścia przedsiębiorstw na czystą energię. 

 

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i angielskim. 

 

Warunkiem udziału jest do dnia 24. lutego br. wypełnienie w języku angielskim formularza rejestracyjnego pod adresem: 

 

Accelerating energy efficiency in SMEs – Home (b2match.io)  

 

Organizatorami wydarzenia są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway. 

 

Webinarium na temat efektywności energetycznej MŚP oraz spotkania b2b z firmami norweskimi, 

25.02.2021r. 

ZOBACZ 
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Wirtualne spotkania biznesowe Spotkania biznesowe 

 SMART BUILDING LEVANTE – 19 – 20.02.2021r. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach biznesowych Enterprise Europe Network organizowanych pod hasłem SMART BUILDING 

LEVANTE, które odbędą się w dniach 19 – 20.02.2021r. 

 

Przedsięwzięcie dedykowane jest następującym sektorom: 

 

smart building 

bezpieczeństwo 

odnawialne źródła energii 

oszczędność energii 

audio/wideo 

 

Warunkiem udziału jest rejestracja na stronie https://smart-building-levante.b2match.io/ 

 

 

ZOBACZ 
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Spotkania polsko – indyjskie dla firm z branży IT – 23.02 – 24.02.2021r. 

Zachęcamy do udziału w spotkaniach polsko – indyjskich, które odbędą się w dniach 23 – 24.02.2021r. online. Przedsięwzięcie dedykowane jest 

przedsiębiorcom reprezentującym następujące branże: 

 

produkcja przemysłowa, 

motoryzacja, 

handel detaliczny, 

opieka zdrowotna & BFSI 

 

Kto może uczestniczyć z Europy: duże organizacje, MŚP i małe firm z branży motoryzacyjnej / mobilnej, energetycznej, morskiej, wodnej, 

spożywczej / rolniczej, lotniczej, przemysłowej, BFSI, farmaceutycznej, CPG, handlu detalicznego, opieki zdrowotnej, logistyki produkcji i innych 

powiązanych sektorów. 

 

Celem wydarzenia jest ułatwianie interakcji z ekspertami z wiodących indyjskich firm IT z przestrzeni cyfrowej poprzez spotkania B2B 

(przewidywanych jest 4-5 spotkań dla każdej z europejskich firm). 

 

Zainteresowane firmy proszone są o dokonanie rejestracji pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5efGb-

iKx6ei99XlF8ovnPNCy_OZfYRCiK8duxCXYPUi7qg/viewform 

 

W ciągu najbliższych 3 miesięcy będziemy organizować 3 sesje networkingowe. Najbliższa sesja odbędzie się 23 i 24 lutego 2021 roku. 

 

Zachęcamy do uczestnictwa. 
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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 marcu 2021r. 

Nazwa Termin i miejsce Branże 

International Matchmaking Event at the Free From Food Asia 

Virtual Summit 
10 – 12.03.2021 (online) spożywcza 

Japanese Food and Beverage Days 2021 11 – 16.03.2021 (online) spożywcza 

FoodExpo 2021 Company Mission 20 – 22.03.2021 (online) spożywcza 

TAVOLA 2020: NEW DATES ON 22-23 MARCH 2021 22 – 23.03.2021 (online) spożywcza 

 luty 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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Lubelska Fundacja Rozwoju w sieci 

Zachęcamy do odwiedzania Lubelskiej Fundacji Rozwoju w sieci. Będzie nam miło za polubienie naszego Fanpage’u       , udostępnianie 

publikowanych przez nas treści, korzystanie z naszych usług. 

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, gdzie publikujemy informacje z zakresu pożyczek, wspieramy w nawiązywaniu bądź rozwijaniu 

współpracy zagranicznej, publikujemy informacje na temat aktualnych webinariów, szkoleń, spotkań biznesowych, itp. 

 

 

 

www.lfr.lublin.pl 

http://www.lfr.lublin.pl/
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Facebook 

LinkedIn 

https://pl.linkedin.com/company/lubelskafundacjarozwoju
https://pl-pl.facebook.com/LubelskaFundacjaRozwoju/
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PROFILE FIRM ZAGRANICZNYCH ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ Z POLSKĄ 

POSZUKIWANA 

BRANŻA 

POSZUKIWANY:

DYSTRYBUTOR 

PRODUCENT 

OPIS NR REF. 

art. gosp. 

domowego 
dostawca 

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 

owoce/warzywa 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 

turystyka dystrybutor 

Bułgarski touroperator z wieloletnim doświadczeniem i dużą listą klientów poszukuje 

międzynarodowych partnerów do podpisania umowy agencyjnej i oferowania swoich pakietów 

turystycznych turystom w Bułgarii. Firma jest znana na bułgarskim rynku od wielu lat i posiada 

obszerną listę zadowolonych klientów, którzy już rozpoczęli poszukiwania informacji w sprawie 

przyszłych wakacji. 

BRBG20201208001 

elektronika producent 

Północnoniemieckie MŚP jest uznanym przedstawicielem i dystrybutorem aktywnych i pasywnych 

komponentów elektronicznych, a także komponentów i podzespołów elektromechanicznych dla 

różnych sektorów przemysłu. Uzupełniając portfolio, firma proponuje współpracę w formie umów 

agencyjnych i dystrybucyjnych obejmujących północną część Niemiec producentom elementów 

elektronicznych, takich jak czujniki, magnesy, przekaźniki, zaciski, wyłączniki i bezpieczniki. 

BRDE20201124002 

druk 3D 
producent/usługoda

wca 

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 

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/danish-spin-out-seeks-surplus-fruit-and-vegetables-long-term-supplier-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-tour-operator-getting-ready-post-covid-19-pandemic-rush-travel-and-looking-new
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-offers-representation-and-distribution-electronic-and-electromechanical
https://een.ec.europa.eu/partners/greek-start-company-seeking-partners-3d-printing-capacity-assemble-medical-device
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POSZUKIWANA  

BRANŻA 

DYSTRYBUTOR 

PRODUCENT 
OPIS NR REF. 

panele słoneczne producent 

Firma szwedzka z sektora budowlanego, oferująca innowacyjne produkty, szuka dostawcy 

cienkowarstwowych paneli słonecznych. Panele słoneczne powinny być produkowane zgodnie  

z europejskimi / szwedzkimi przepisami i spełniać odpowiednie wymagania, przy wymiarach  

LxW = minimum 3m x 0,42m, w technologii cienkowarstwowej. Preferowane są większe długości. 

Firma poszukuje umowy produkcyjnej. 

 

BRSE20201103001 

przechowywanie/ 

wysyłka 
usługodawca 

Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży przez Internet szerokiej gamy maszyn 

ogrodniczych i wózków ręcznych rozszerza swój rynek docelowy na Wielką Brytanię. Z tego 

powodu firma poszukuje umowy o świadczenie usług, takich jak przechowywanie i wysyłka, a także 

warsztaty konserwacji lub napraw w Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii Północnej. 

BRDE20201023001 

cięte włókna 

szklane 

producent/ 

dostawca 

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 

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 

 

profile aluminiowe 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 

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/sme-sweden-looking-manufacturer-solar-panels-using-thin-film-technology
https://een.ec.europa.eu/partners/german-producer-gardening-equipment-and-hand-carts-looking-service-agreement-provider
https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-company-looking-glass-fibre-producer-interested-distribution-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-women-clothing-seeks-international-textiles-suppliers-under
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-distributor-aluminium-profiles-looking-licence-agreements-and-distribution
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
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www.lfr.lublin.pl             www.een-polskawschodnia.pl            een.ec.europa.eu  

 

 

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 

 

 

 

https://www.facebook.com/LubelskaFundacjaRozwoju
https://www.youtube.com/user/enterpriseeurope
https://twitter.com/een_polska?lang=pl
https://www.linkedin.com/company/lubelskafundacjarozwoju/?viewAsMember=true
http://www.lfr.lublin.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://een.ec.europa.eu/
mailto:anna.krakowiak@lfr.lublin.pl
mailto:justyna.barska@lfr.lublin.pl
mailto:marta.puczyk@llfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
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