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Panel tematyczny sharing economy w ramach Międzynarodowej Konferencji & Expo 

„SMART ECOSYSTEMS”  

14-15 czerwca 2018, Lublin 

 

 

Zapraszamy na panel tematyczny dotyczący sharing economy, który odbędzie się 15 czerwca  
w godz. 13.30 – 15.30 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym 

w ramach Międzynarodowej Konferencji & Expo „SMART ECOSYSTEMS”.  

  

Głównym tematem wydarzenia jest inteligentny 

rozwój miast, a także współpraca z otoczeniem, 

które tworzą przedsiębiorcy, środowisko 

naukowe, a przede wszystkim mieszkańcy. 

Szczegóły dostępne na stronie 

https://www.smartecosystems.pl/ 

W programie panelu m.in.: 

-  dyskusja o trendach i społecznej wartości dodanej 

platform sharing economy w lokalnych ekosystemach  

- jak efektywnie prowadzić biznes - nowoczesne modele 

biznesowe dla startupów 
- success stories - case studies na przykładzie m.in. Uber 

Więcej informacji nt. panelu: 

shareen@lfr.lublin.pl  

tel.:  669 200 929  

https://www.smartecosystems.pl/
mailto:shareen@lfr.lublin.pl
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Szkolenie: „Ryzyko walutowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa” 

24 maja 2018, Lublin 

Lubelska Fundacja Rozwoju i Dom Maklerski TMS Brokers serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu 

poświęconym aspektom zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie.  

Transakcje dokonywane w walucie obcej powodują, że podmioty gospodarcze są narażone na występowanie ryzyka 

kursowego. Ryzykiem tym można nie tylko odpowiednio zarządzać, ale także niemal uniezależnić swój wynik finansowy 

od wpływu wahań rynku walutowego. Podczas spotkania eksperci i doradcy zajmujący się na co dzień współpracą  

z przedsiębiorstwami w zakresie minimalizowania ryzyka zaprezentują jak skutecznie identyfikować ryzyko i jak sobie  

z nim radzić za pomocą prostych metod i narzędzi analizy rynku.  

Najważniejsze zagadnienia: 

 

 analiza czynników ryzyka dla polskiej złotówki 

 sytuacja na rynku stóp procentowych oraz najbliższe decyzje monetarne 

głównych banków centralnych 

 instrumenty finansowe stosowane w zabezpieczaniu ryzyka walutowego 

 case study-praktyczne przykłady zastosowania instrumentów pochodnych 

na rynku złotego 

 konsultacje indywidualne 

 
Rejestracja https://lp.tms.pl/lp,ddk-lublin 

 

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz 

program dostępne są na naszej stronie internetowej. 

Data i miejsce spotkania: 

 

24 maja 2018 r. 

godz. 10.00 -14.15 

 

Lubelska Fundacja Rozwoju 

ul. Rynek 7, Lublin 

sala szkoleniowa GALERIA 

https://lp.tms.pl/lp,ddk-lublin
https://lp.tms.pl/lp,ddk-lublin
https://lp.tms.pl/lp,ddk-lublin
https://lp.tms.pl/lp,ddk-lublin
http://www.lfr.lublin.pl/szkolenie-ryzyko-walutowe-w-miedzynarodowej-dzialalnosci-przedsiebiorstwa-24-05-2018-lublin/
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Giełda kooperacyjna Future Match na targach teleinformatycznych CeBIT 

Future Match 2018 to 20. edycja jednej z największych międzynarodowych imprez brokerskich w branży 

teleinformatycznej. Od 1999 r. Future Match umożliwia wystawcom i odwiedzającym targi znalezienie partnerów  

do współpracy, m.in. w zakresie rozwoju produktów, projektów badawczo-rozwojowych, przedsięwzięć typu joint venture, 

umów produkcyjnych, marketingowych czy licencyjnych. To także możliwość pozyskiwania nowych technologii, koncepcji 

i rozwiązań. 

 

 

Dla kogo? 

 firmy, instytuty badawcze oraz inne podmioty działające w branży 

IT/ICT (big data, cloud computing, internet, aplikacje mobilne, 

business security, communication & network)  

 nabywcy usług ICT 

 przedstawicieli branży: motoryzacyjnej, transportowej i logistycznej, 

biotechnologicznej, farmaceutycznej, elektrycznej, ochrony 

środowiska, spożywczej, maszynowej, chemicznej i kosmicznej 

 

Koszty 

 

Udział w giełdzie kooperacyjnej Future Match 2018 wynosi 110 euro (+VAT) 

i obejmuje rejestrację firmy i wpisanie do katalogu uczestników giełdy,  

a także bilet wstępu na targi dla jednego przedstawiciela zarejestrowanej 

firmy. Transport i zakwaterowanie w trakcie trwania giełdy uczestnicy 

pokrywają we własnym zakresie. 

Opłata rejestracyjna dla firm które będą wystawcami w trakcie targów 

CeBIT 2018 wynosi 65 euro (+VAT) 
 

Data i miejsce 12-15 czerwca 2018, Hanower 

 

Rejestracja do 01 czerwca br. 

 

Szczegółowe informacje dostępne tutaj. 

 

https://futurematch2018.b2match.io/signup
https://futurematch2018.b2match.io/
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Feed Me - matchmaking event,  

12-13 czerwca 2018, Seinäjoki, Finlandia  

Feed Me - matching event to gielda kooperacyjna skierowana do ekspertów i profesjonalistów działających w sektorze 

spożywczym, systemów żywnościowych i gospodarki agrobio. Wydarzenie gromadzi przedsiębiorstwa, specjalistów, 

badaczy, konsultantów działających w systemach żywnościowych.  
 

 

W tym samym czasie odbędą się  

dwa odrębne wydarzenia towarzyszące: 

 

• Food Safety 2020  

• Food Business Summit 

  
 
    

Rejestracja trwa do 11  czerwca  

na stronie https://feed-me.b2match.io/   
 
   

 

   

   

Szczegółowe informacje dostępne są  

tutaj 
 
   

Miejsce wydarzenia: 

Kampusranta 11, Seinäjoki, Finland  

 

 

https://eriaff2018.seamk.fi/
http://www.foodsummit.fi/foodsummit/food-business-summit-english/
http://www.foodsummit.fi/foodsummit/food-business-summit-english/
https://feed-me.b2match.io/
https://feed-me.b2match.io/
https://feed-me.b2match.io/
https://feed-me.b2match.io/
https://feed-me.b2match.io/
https://feed-me.b2match.io/
https://feed-me.b2match.io/
https://feed-me.b2match.io/
https://feed-me.b2match.io/
https://feed-me.b2match.io/
https://feed-me.b2match.io/
https://feed-me.b2match.io/
https://feed-me.b2match.io/
https://feed-me.b2match.io/page-3321
https://feed-me.b2match.io/page-3321
https://feed-me.b2match.io/page-3321
https://feed-me.b2match.io/page-3321
https://feed-me.b2match.io/page-3321
https://feed-me.b2match.io/page-3321
https://feed-me.b2match.io/page-3321
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SportTechMatch , Nantes, 4-5 lipiec 2018  

SportTechMatch jest międzynarodowym wydarzeniem skupiającym się na tworzeniu współpracy międzynarodowej 

pomiędzy przedsiębiorstwami, pracownikami naukowymi a technologami. W tym roku jest organizowany w czasie trwania 

Tour de France jako część Science & Cycling conference. Udział w tym wydarzeniu pozwoli na poznanie potencjalnych 

partnerów aktywnie działających m.in. w branży kolarskiej i nawiązanie z nimi współpracy. 

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorstw, uczelni oraz 

instytutów badawczych. 
Rejestracja przez stronę internetową 

SportTechMatch trwa do 2 lipca.  

Liczba uczestników ograniczona. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych 

SportTechMatch oraz http://science-cycling.org/  

Link do rejestracji 

Ważna informacja: uczestnicy SportTechMatch muszą również 

zarejestrować się na konferencję Science & Cycling. Udział  

w konferencji jest płatny. 

https://sporttechmatch2018nantes.b2match.io/
https://sporttechmatch2018nantes.b2match.io/
http://science-cycling.org/
http://science-cycling.org/
http://science-cycling.org/
http://science-cycling.org/
http://science-cycling.org/
http://science-cycling.org/
http://science-cycling.org/
http://science-cycling.org/
https://sporttechmatch2018nantes.b2match.io/signup
http://science-cycling.org/?page_id=334.WvWFFYiFOUk
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Torino Fashion Match 2018 

Jesteś małym i średnim przedsiębiorcą działającym w branży mody, firmą produkcyjną z sektora odzieżowego lub 

projektantem mody?  

Zgłoś się do udziału w międzynarodowej imprezie matchmakingowej Torino Fashion Match 2018, która odbędzie się w dniach 

28 czerwca - 1 lipca 2018 r. w Turynie, we Włoszech. 

Miasto Turyn może przywoływać na myśl samochody Fiata i pyszne czekoladki Gianduiotto. Ale Turyn to także inkubator dla 

wschodzących projektantów mody, połączenie inspirującej mieszanki nowych trendów i innowacji zakorzenionych w silnej 

tradycji włoskich marek włókienniczych i przedsiębiorstw produkcyjnych. 

Tegoroczna edycja będzie poświęcona zagadnieniom: 

 

 odzież tekstylna i akcesoria 

 odzież damska i męska 

 tkaniny 

 usługi w zakresie mody i tekstyliów 

 odzież sportowa/ uliczna/ plażowa/ bielizna 

moda islamska 

 technologie włókiennicze 

Miejsce imprezy: LANIFICIO TORINO 

(Accessories and Garments Showroom) 

Via Bologna, 220, Turyn 

 

Rejestracja do 21 czerwca br. 

 

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj. 

http://www.lanificioditorino.it/
https://torino-fashionmatch-2018.b2match.io/signup
https://torino-fashionmatch-2018.b2match.io/
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INNO-4-AGRIFOOD- CZYLI WSPARCIE DLA TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 

 

 

 
Usługi 

 

Usługi platformy INNO-4-

AGRIFOOD dopasowane są  

do potrzeb małych i średnich 

przedsiębiorstw wspierając je  

w korzystaniu z korzyści 

płynących ze współpracy online.  

 

Szczegóły tutaj 

   

Narzędzia 

 

INNO-4-AGRIFOOD dysponuje 

zasobem informacji dot. przemysłu 

spożywczego, obejmujących 

najnowsze trendy i nowoczesne 

technologie, innowacyjne działanie 

i wiele innych.  

 

Zajrzyj na stronę internetową 
 

   

Szkolenia online 

 

Kursy online oferowane przez 

INNO-4-AGRIFOOD obejmują 13 

modułów tematycznych, których 

celem jest dostarczenie informacji 

i umiejętności do efektywnego 

wsparcia współpracy online  

w sektorze spożywczym.  

 

Otwórz link, zapisz się na  

szkolenie online i zdobądź  

cenne doświadczenie.   

Odkryj możliwości, jakie daje INNO-4-AGRIFOOD 

Inno-4-Agrifood jest projektem finansowanym przez UE mającym na celu wsparcie innowacji  i stymulacje współpracy  

wśród 11 milionów małych i średnich przedsiębiorstw aktywnie działających w branży rolno-spożywczej. Platforma ta 

oferuje innowacyjne i bezpłatne wsparcie, materiały i szkolenia online, które przyczyniają się do rozwoju potencjału 

małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.  

http://inno4agrifood.eu/services
http://inno4agrifood.eu/smart-tools
http://inno4agrifood.eu/smart-tools
http://inno4agrifood.eu/smart-tools
http://inno4agrifood.eu/e-training
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Kalendarz  spotkań kooperacyjnych  B2B  

Zachęcamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych dla różnych branż organizowanych przez Enterprise Europe 

Network. Poniżej znajdą Państwo wyselekcjonowane eventy odbywające się w czerwcu i lipcu 2018r. 

Sprawdź:  Kalendarz wszystkich eventów 

Nazwa Termin i miejsce Branże 

Matchmaking event at BIONNALE 2018 20.06.2018, Berlin (Niemcy) biomedyczna 

             Brokerage event during Global Forum for 

Innovations in Agriculture 
 20-21.06.2018, Utrecht (Holandia) rolnicza 

NANOTEXNOLOGY 2018 Matchmaking Event 04.07.2018, Saloniki (Grecja) nanotechnologia 

COSM'ING 2018 - International Cosmetic and 

Biotechnology Brokerage Event 
04-06.07.2018 Saint Malo (Francja) kosmetyczna/biotechnologia 

Future tech of mobility Brokerage Event at Formula 

Student Netherlands 2018 
10.07.2018, Assen (Holandia) motoryzacyjna 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0e0608ee-2e16-44a4-98a2-b5cc2dcd4ea5?&nolayout=true
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/e8e89f68-90aa-4c11-8ff9-ebd03ea32e3c?&nolayout=true
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/e8e89f68-90aa-4c11-8ff9-ebd03ea32e3c?&nolayout=true
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/e8e89f68-90aa-4c11-8ff9-ebd03ea32e3c?&nolayout=true
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/abef3984-3d4b-4a23-a721-23a485391478?&nolayout=true
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/42b4de80-67c9-41af-81e4-c658f4b1dd51?&nolayout=true
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/42b4de80-67c9-41af-81e4-c658f4b1dd51?&nolayout=true
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/42b4de80-67c9-41af-81e4-c658f4b1dd51?&nolayout=true
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/42b4de80-67c9-41af-81e4-c658f4b1dd51?&nolayout=true
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/42b4de80-67c9-41af-81e4-c658f4b1dd51?&nolayout=true
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/6b29c7a5-8e2a-4722-b974-ce5ccbc2bda1?&nolayout=true
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/6b29c7a5-8e2a-4722-b974-ce5ccbc2bda1?&nolayout=true
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PROFILE FIRM ZAGRANICZNYCH ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ Z POLSKĄ 

BRANŻA OPIS NR REF. 

budowlana 
Rosyjska firma  budowlano- handlowa posiadająca 10-letnie doświadczenia w sprzedaży materiałów budowlanych 

poszukuje dostawców płyt chodnikowych w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.  
BRRU20171221022 

obuwnicza 
Holenderskie MŚP projektuje, produkuje i sprzedaje ręcznie robione skórzane torebki damskie, paski i akcesoria  

z najwyższej jakości produktów. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na nową linię produktów, tzw. sandały rzymianki, 

firma poszukuje producentów wspomnianego obuwia zainteresowanych współpracą w ramach umowy produkcyjnej.  

BRNL20180215001 

narzędzia i części 
Duńska firma specjalizująca się w druku/druku offsetowym poszukuje dostawców metalowych przyrządów  

do wycinania.  Narzędzia powinny być odpowiednie do pudełek kartonowych, wizytówek, zawieszek, kopert, itp. 

Oferowany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.  

BRDK20180322004 

   spożywcza 
Francuska destylarnia rzemieślnicza szuka dostawców rumu i whisky w ramach umowy outsourcingowej. Firma 

chciałaby stosować własne metody leżakowania spirytusu oraz produkować produkty premium.  
BRFR20180403001 

tekstylia 
Szwedzki projektant wnętrz  zamierza zawrzeć umowę produkcyjną z dostawcami/ producentami tkanin ze skóry 

modyfikowanej Bonded Leather. Potencjalni współpracownicy powinni umieć skrajać tkaniny zgodnie z instrukcjami 

projektanta. Szycie lub inny rodzaj składania tkanin nie jest wymagane.  

BRSE20180322001 

spożywcza 
Szwedzkie MŚP szuka producentów gotowych owsianek. Produkt powinien być wysokoproteinowy, posiadać niską 

zawartość cukru, być w pełni wegański i bezlaktozowy. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna. 

Początkowa miesięczna ilość to 10 000 jednostek po 250 g. 

BRSE20180329001 

spożywcza 

Francuska destylarnia rzemieślnicza specjalizująca się w technikach leżakowania spirytusu i wina poszukuje 

dostawców beczek dębowych. Istotne jest, aby dystrybuowane beczki mogły być używane do leżakowania wina 

premium lub bourbonu w specjalnych warunkach. Firma zainteresowana jest zawarciem umowy outsourcingowej, aby 

mogła używać beczek dla własnych celów zw. z leżakowaniem 

BRFR20180403002 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d4df0bea-526a-4618-8619-75481c8303fc?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e6536a2-d690-4f5d-980d-4a8d32409777?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db410c8b-4054-414b-bb27-5f5cd42ebcf2?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44368dbd-b7f5-41aa-9b03-08b4a2a8521a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/df96dd7e-43fd-4dda-872d-2c65ee765865?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/87aa3709-f161-4b26-81f7-6a56afa47017?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8fea1456-41e9-463a-bb04-320e65fb96f2?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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BRANŻA OPIS NR REF. 

medycyna 
Belgijski producent i dystrybutor pościeli specjalizujący się w  zaopatrzeniu medycznym poszukuje nowych 

 i innowacyjnych produktów mających na celu poprawę jakości snu. W ramach współpracy przejąłby rolę 

dystrybutora do klientów sektora medycznego i opieki zdrowotnej.  

BRBE20180308001 

różne inne 

produkty 

Słowacki sklep internetowy poszukuje dostawców tapet w państwach europejskich (zarówno producentów, jak 

 i dystrybutorów) w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
BRSK20180327001 

środki czystości 
Turecka firma produkująca i dystrybuująca środki czystości i kosmetyki poszukuje partnerów do exportu środków 

czystości opartych o nanotechnologię w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.  
BRTR20180417003 

tekstylia 

Holenderski start up specjalizujący się w projektowaniu towaru konsumpcyjnego opracował podgrzewane rękawice 

posiadające właściwości termoregulacji. Rękawice mogą być produkowane z różnego rodzaju tkanin, np. tkaniny 

trwałe, wełna z recyklingu, elastomer nylonowy, włóknina lub sztuczna skóra. MŚP poszukuje partnerów w ramach 

umowy produkcyjnej.  

BRNL20180321001 

tekstylia 

Nowatorski start up z Austrii opracował trzy różne rodzaje poduszek wypełnianych granulatem drzewnym (sosna 

pinia). Wraz ze wzrostem zamówień firma poszukuje europejskich partnerów produkcyjnych do szycia, wyszywania 

i wypełniania poduszek wykonanych z wełny merino (wypełnionych granulatem drzewnym). Zawarcie umowy 

produkcyjnej ma na celu zwiększenie produkcji oraz redukcję kosztów.  

BRAT20180223001 

sprzęt 

elektroniczny 

 i elektryczny 

Holenderskie MŚP posiadające wiedzę specjalistyczną w zakresie inżynierii mechanicznej i mechatronicznej 

specjalizuje się w rozwoju i realizacji systemów i instrumentów high tech. Firma poszukuje producentów prototypów 

zainteresowanych zawarciem umowy produkcyjnej. 3-tygodniowy okres przygotowania jest istotny dla współpracy  

w przyszłości. 

BRNL20180327001 

inne usługi 

Holenderska agencja produkcyjna z branży odzieżowej poszukuje firm świadczących usługi finansowe, które 

posiadają doświadczenie w transakcjach międzynarodowych i komercyjnych źródłach finansowania (factoring). 

Potencjalni partnerzy muszą mieć zdolność pokrycia co najmniej 80% wartości faktur, które wysyłają do swoich 

klientów oraz przetwarzania płatności przy użyciu dolarów amerykańskich. Oferowany rodzaj współpracy to umowa 

finansowa lub o świadczenie usług.  

BRNL20180412001 

sprzęt elektroniczny 

i elektryczny 

Niemiecki przedstawiciel handlowy z okolic Frankfurtu specjalizujący się w przemyśle kablowym od ponad 25 lat 

poszukuje producentów kabli miedzianych w krajach europejskich. Oferuje on również doradztwo i wsparcie  

w negocjacjach z niemieckimi użytkownikami wyrobów przemysłowych i z hurtownikami. Uwzględniając 

wcześniejsze doświadczenie we współpracy z producentami z Hiszpanii są oni szczególnie zachęcani do  zawarcia 

umowy przedstawicielstwa handlowego.  

BRDE20180308001 

narzędzia i części 
Szwedzki projektant wnętrz chciałby zawrzeć umowę produkcyjną z producentami niestandardowych złączy, 

oferujących śruby metalowe, które mogą być używane zarówno do łączenia elementów projektu, jak również  

w celach ozdobnych.   

BRSE20180426001 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bb7be71-5545-4260-ad14-75ea273e01d7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be6976b5-de73-4e2d-9211-882f42ce0609?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b8ddfb3-d13e-442b-9108-8f81cd73b95e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/686a31fc-d4f1-44c0-a39a-3d3de09beb84?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ca08e8f-900b-4c6f-b6e9-0f3f4f04aced?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3bb24877-4ca4-4bf9-bd6d-3f1419aeb10c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8fe0ecee-75bb-4d26-9474-22b52b2c3a91?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1ca7c4d9-6c2e-46f3-a4c9-49765f45bf3e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3925de6f-c063-45a6-bcea-6d2fa87427fe?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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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  

Dorota Sałata-Czaplińska – Starszy Specjalista: dorota.salata@lfr.lublin.pl, tel. 81 528 53 12 

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

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