
 

 

Wielobranżowa misja przyjazdowa firm ze Szwecji – profile firm szwedzkich 

oraz poszukiwani partnerzy biznesowi w Polsce 

 

1. ALTI AB 

Oferta firmy: 

Szwedzka firma oferuje unikatową, ekskluzywną i spersonalizowaną biżuterię. Biżuteria 

dedykowana jest do wszystkich, bez względu na wiek i okazję. Tworzona jest z idei, serca i duszy. 

Firma oferuje kolekcję ANDAS – zaprojektowaną przez właścicielkę firmy, wykonaną przez 

producenta biżuterii. W tej kolekcji wisiory są wykonane ze srebra.  

Zapotrzebowanie: 

Firma poszukuje sprzedawców detalicznych oraz ekskluzywne sieci sprzedaży z kilkoma sklepami, 

a także odsprzedawców. 

 

2. Akroken Science Park, Akroken Business Incubator 

Oferta: 

Akroken Science Park/Akroken Business Incubator jest inkubatorem i akceleratorem, 

posiadającym siedem biur w środkowej Szwecji oraz jedno biuro w Sztokholmie. Wspiera 

zarówno start-up’y jak i MŚP, aby dostosować się do szybkorosnącego międzynarodowego rynku. 

Aktualnie, Akroken Sience Park szkoli 70 start-up’ów i MŚP z różnych branż. 

Zapotrzebowanie: 

ASP jest zainteresowane nawiązaniem kontaktu z polskimi inkubatorami, akceleratorami i 

biurami coworkingowymi, a następnie nawiązaniem długoterminowej współpracy.  

 

3. Bemanna I Sundsvall AB 

Oferta: 

Szwedzka firma zajmuje się zatrudnianiem w branży budowlanej. 

Zapotrzebowanie: 

Firma ze Szwecji poszukuje w Polsce partnera biznesowego/pośrednika na rynku pracy, który 

pomoże znaleźć wykwalifikowaną kadrę budowlaną do pracy w Szwecji w następujących 

obszarach: stolarze, glazurnicy, pracownicy do pracy na dachu. Miesięczne zapotrzebowanie – 

5000 godzin. 

 



 

 

 

4. Horsewell 

Oferta: 

Innowacyjna firma z północy Szwecji produkuje oraz sprzedaje produkty dla koni. Dystrybucja 

odbywa się przez hurtownie w Anglii i krajach Beneluxu, jak również na rynku szwedzkim. 

Głównym produktem oferowanym przez firmę są innowacyjne, wysokiej jakości siatki z sianem 

dla koni. Produkt pozwala koniom jeść powoli, a zatem zdrowiej. To wydłuża czas jedzenia i 

zapobiega chorobom zwierząt. Ponadto, firma posiada wiele innych innowacyjnych produktów, 

które są uzupełnieniem siatek z sianem.  

Zapotrzebowanie: 

Szwedzka firma poszukuje dwóch rodzajów partnerów biznesowych w Polsce. Pierwszy partner: 

firma, która z powierzonego materiału uszyje siatki do siana dla koni. Drugi poszukiwany partner 

to producent plastiku, który wykona produkty plastikowe o następującej specyfice: Produkty 

muszą być wyprodukowane z plastikowych arkuszy z akcesoriami aluminiowymi oraz 

metalowymi zamocowaniami. Grubość plastikowego arkuszu powinna być pomiędzy 3-5 mm. 

Wymiary: 1,25m x 0,9m x 1,50m x 2,50m. Prototypy nie są jeszcze gotowe, ale firma otrzymała 

grant na wsparcie innowacyjne do produkcji produktu. 

 

5. MNGR+ Sweden AB 

Oferta: 

Mała firma z branży gier komputerowych obecnie pracuje nad projektem symulatora zarządzania 

sportem dla: Stream, AppStore i Google Play.  

Zapotrzebowanie: 

Firma MNGR+ poszukuje partnerów do rozwoju nowego stylu gry, podobnego do Football 

Manager (środowisko Unity). Gra jest aktualnie w fazie rozwoju od roku, ale firma chce rozwijać 

produkt do uzyskania finałowej fazy. Wymagane umiejętności: Unity, Unity Canvas, C#,, GIT, 

SQLite, rozwój gier STREAM, Javascript. Poszukiwany jest partner do projektu, który będzie albo 

obsługiwał wdrażanie nowego interfejsu użytkownika dla gry, albo będzie pomagał na etapie 

końcowym. Możliwa jest pomoc na obu etapach również, to zależy od umiejętności i 

elastyczności. Firma obecnie posiada przeprojektowany interfejs użytkownika przez światowej 

sławy biuro designerskie, ale potrzebuje wdrożyć to przed wypuszczeniem na rynek. Firma używa 

standardu systemu Canvas z małymi ulepszeniami. Etapem końcowym jest gra, gdzie użytkownik 

posiada zespół składający się z liczby graczy. Baza graczy wykorzystuje SQLite, więc umiejętności 

SQLite albo SQL generalnie będą dobrze widziane. Istnieje również edytor graczy jako oddzielna 

aplikacja, która może wymagać ulepszenia. 

 

 



 

 

 

6. Modern Omsorg AB 

Oferta: 

Firma usługowa, zatrudniająca 45 pracowników, usytuowana jest w północnej części Szwecji. 

Firma jest obecnie w procesie organizacji sprzedaży, importu i zarządzania designem. 

Zapotrzebowanie: 

Firma poszukuje producentów mebli drewnianych i jest zainteresowana importem produktów do 

wystroju wnętrz, głównie mebli, jak również rękodzieło ze szkła. 

 

7. RV Attach AB 

Oferta: 

 Firma oferuje aluminiowe drążki, które są wykorzystywane do elastycznego systemu półek i 

stołów. 

Zapotrzebowanie: 

Firma poszukuje producenta komponentów: teleskopowe aluminiowe nogi do stołów;  

profilowane plastikowe przykrywki; drewniane półki oraz blaty; profilowane plastikowe uchwyty, 

przyklejane do przytrzymania blatów stołu. 

 

8. AB TAKTIK Sweden/Taktik Poland SP 

Oferta: 

Szwedzka firma konsultingowa bazuje na metodach rozwoju organizacyjnego oraz biznesowego i 

dostarcza strategie tworzenia środowiska pracy otwartej, wzrostu motywacji pracowników i 

organizacji. 

Zapotrzebowanie: 

Partner ze Szwecji poszukuje firmy konsultingowej w Polsce specjalizującej się w obszarze HR. 

Szwedzka firma może zaoferować program, kursy oraz narzędzia, metody do rozwoju 

przywództwa, pracy zespołowej, obsługi klienta, komunikacji i współpracy. Poszukiwana polska 

firma powinna rozpocząć projekt, zakończyć projekt oraz kontrolować projekt w obszarze 

organizacyjnym oraz w obszarze rozwoju biznesu. Firmy mogą wywodzić się ze środowiska: 

psychologia i psychoterapia, ochrona zdrowia, edukacja, liderzy projektu, trenerzy rozwoju 

osobistego, zarządzanie zmianą oraz wojsko. 

 

 



 

 

9. Smadi Design AB 

Oferta: 

Szwedzka firma projektowa oferuje barwne tekstylia, wyposażenie/umeblowanie oraz akcesoria. 

Główny cel firmy to: wysoka jakość, funkcjonalność, trwałość produktów, które będą doceniane 

przez przyszłe pokolenia.  

Zapotrzebowanie: 

Firma poszukuje w Polsce producentów mebli drewnianych. Materiał, z którego mają być 

wykonane meble to drewno w nowoczesnym stylu. Poszukiwane są produkty o wysokiej jakości. 

Chodzi również o meble tapicerowane. 

 

10.  BUTTONS WITH PASSION AB (RUNA OF SWEDEN) 

Oferta: 

Szwedzka firma rozwinęła nową markę biżuterii stosowanej jako element dekoracyjny koszul. 

Firma oferuje produkty ze stali, miedzi oraz mosiądzu.  

Zapotrzebowanie: 

Firma szwedzka poszukuje w Polsce producenta w celu wykonania biżuterii oraz prototypów 

biżuterii ze srebra, złota oraz kamienia. Na produktach naniesione są znaki, np. laserem. 

Pierwotne zamówienie to 50-100 sztuk, jednak w przyszłości polska firma powinna być w stanie 

wykonać 1000-5000 sztuk.   

 

 

 


