
                            

LISTA FIRM I INSTYTUCJI – KANADYJSKA MISJA GOSPODARCZA

 
Nazwa Sektor Opis produktów

 
CFER Normand-
Maurice inc. 

 

edukacja  
materiały i dostawy 
budowlane 
odzie żowy 
ochrona środowiska  
 

Szkoła wyspecjalizowana w wprowadzaniu inicjatyw 
Unikalny program dla osób maj
Uczniowie m.in. zajmuj
(Hydro
Centrum odzyskiwania i recyklingu. 
Wynajem stoisk wystawowych (Kiotel). Zalesianie ter enów miejskich. 
Produkcja etycznej odzie

 
Poszukuj ą : 
- miast gotowych do wprowadzenia w 
- przedsi ębiorstw gotowych skorzysta
- szkół poszukuj ących modelowego programu nauczania dla osób maj

 
Enero Solutions 
Inc. 

usługi 
profesjonalne, 
technologiczne i 
naukowe 

Enero Solutions 
ekonomicznej zakła
zastosowanie zaawansow
Urządzenia: 
- kocioł Enero Quick Steam Boiler
- hawkview 
za pomoc
- urzą
- symulacje procesów produkcyjnych

Enero Solutions Inc. oferuje rozwi
 
Poszukuj ą : 
- przedsi ębio rstw które maj ą
kotły, i in. , które Enero Solutions proponuje
 

                                 

MISJA GOSPODARCZA, 24-27 listopada 2009 

Opis produktów 

Szkoła wyspecjalizowana w wprowadzaniu inicjatyw ekologi cznych. 
Unikalny program dla osób maj ących problemy z uczeniem si ę. 
Uczniowie m.in. zajmuj ą się recyklingiem urz ądzeń linii elektrycznych 
(Hydro -Québec), recyklingiem urządzeń telefonicznych (Bell Canada). 
Centrum odzyskiwania i recyklingu.  
Wynajem stoisk wystawowych (Kiotel). Zalesianie ter enów miejskich. 
Produkcja etycznej odzie ży. 

miast gotowych do wprowadzenia w życie programu recyclingu  
biorstw gotowych skorzysta ć z szansy jak ą daje recycling  

cych modelowego programu nauczania dla osób maj ących problemy z uczeniem si

Enero Solutions zajmuje  się podnoszeniem efektywno ści 
ekonomicznej zakła dów produkcyjnych i elektrowni poprzez 
zastosowanie zaawansow anych technologii produkcyjnych. 

ądzenia:  
kocioł Enero Quick Steam Boiler  
hawkview – przemysłowy system do zbierania danych pomiarowych 

za pomoc ą Ethernetu  
urządzenie do testowania zaworów  
symulacje procesów produkcyjnych  

feruje rozwi ązania bran ży energetycznej, odnawialnych źródeł energii, pro

rstw które maj ą doświadczenie  w zakresie zaopatrywania w urz ądzenia przemysłowe 
, które Enero Solutions proponuje  

 

Web site 

elektrycznych 
 telefonicznych (Bell Canada). 

Wynajem stoisk wystawowych (Kiotel). Zalesianie ter enów miejskich.  

http://spip.csbf.qc.ca/cfer 

cych problemy z uczeniem si ę. 

przemysłowy system do zbierania danych pomiarowych 

www.enerosolutions.com 

ródeł energii, pro dukcji maszyn i urz ądzeń. 

przemysłowe tj. kompresory, turbiny, 



EQMBO 
Enterprises 

usługi 
profesjonalne, 
technologiczne i 
naukowe 

Wsparcie techniczne, specjalistyczne i technologicz ne w sektorach 
drzewnym i wyposa żenia wnetrz. Tworzenie firm, organizacja i 
rozplanowanie zakładów produkcyjnych. Specjalistycz ne doradztwo 
w zakresie przemysłowych procedur produkcyjnych. Op racowanie i 
wprowadzanie dokumentacji produkcyjnej. Autocad. 
 

www.eqmbo-entreprises.com 

 

 

Zainteresowani są : 

-wspólnymi przedsięwzięciami  

- przekazaniem technologii i licencji  

- stworzeniem centrum szkoleń. 

 

 
Plafolift Inc. 

maszyny  Platformy do robot na wysoko ści, podno śniki, wyci ągi towarowe i 
rozci ągane platformy do robót na wysoko ściach. Rampy załadowcze i 
produkty na zamówienie.  
 

www.plafolift.com 

Plafolift Inc. ma du że doświadczenie w rozwijaniu technologii – urz ądzeń na wysoko ściach, które zapewni ą maksymalne 
bezpiecze ństwo i zoptymalizuj ą wydajno ść. 

Zainteresowani s ą : 
 
- wspólnymi przedsi ęwzięciami 
- znalezieniem dystrybutorów 
 

 
Industrie Ergie inc.  

drzewna  Forniry ci ęte rotacyjnie (klon, brzoza, jesion czarny). Fornir y ci ęte 
płasko (orzesznik, topola, olsza). Równie ż dystrybucja. 
 

  

 

Zainteresowani są : 

 

-znalezieniem dystrybutorów 

-promocją amerykańskiego orzecha białego który mogłyby uzupełnić ofertę produktów wysokiej jakości w Polsce (produkt ten jest 

podobny do forniru dębu  białego). 

 



 
Marches de 
prestige 
Renaissance inc. 

drzewna  Renaissance Prestige stairs to firma, która oferuje  najlepsze elementy 
do wykonania schodów. Nasze unikalne metody projekt owania i 
produkcji polegaj ą na poł ączeniu i sharmonizowaniu fornirowych 
stopnic schodów i brzegów stopni z litego drewna. W ynikiem jest 
doskonała jako ść produktów i ich przyst ępna cena. 
Nasze proste i naro żne stopnice schodów oraz podstopnice dost ępne 
są w wersji klon, brzoza i d ąb. 
Firma Renaissance stała si ę liderem w swojej dziedzinie dzi ęki 
filozofii opartej na innowacjach oraz nieustaj ącym poszukiwaniom 
ulepsze ń naszych produktów. 
 

www.marchesrenaissance.com 

 

Poszukują : 

 

- partnerów do dystrybucji  

-partnerów którzy mogliby wytwarzać ich produkty (otwarci są na inne alternatywy). 

 

Roland Boulanger  drzewna  Elementy p rofilowane i stolarka drewniana, m.in. boazerie, ar abeski, 
rozety, gzymsy etc. 
 

www.boulanger.qc.ca 

 
Poszukuj ą : 
- dystrybutorów 
- dostawców 
- nowych produktów  które mog ą dodać do swojej oferty. 
 

 
Saman 

produkty chemiczne  Przyjazne dla środowiska produkty wyko ńczeniowe: do lakierowania, 
bejcowania i konserwacji podłóg z drewna twardego, powierzchni 
laminowanych i drewnianych, wyko ńczenie melaminowe. 
 

www.saman.ca 

 

 

Poszukują : 

-dystrybutorów 

-zainteresowani są wprowadzeniem swoich produktów na rynek polski. 

 



 
 
 
Verbom 

usługi 
profesjonalne, 
technologiczne i 
naukowe 

Verbom oferuje kompletne usługi w zakresie projekto wania oraz 
produkcji narz ędzi oraz badania i produkcji prototypów. Verbom 
projektuje i wytwarza narz ędzia wysokiej jako ści dla klientów 
działaj ących przede wszystkim w sektorach: motoryzacyjnym, 
oświetleniowym, pojazdów rekreacyjnych oraz produkcji  urządzeń. 
 

www.verbom.com 

 

Główny cel: 

-nawiązanie kontaktów z potencjalnymi klientami z  sektora motoryzacyjnego, oświetleniowego, pojazdów rekreacyjnych oraz 

produkcji urządzeń . 

 

Waterville 
Woodcraft inc. 

drzewna  Waterville Woodcraft produkuje komponenty drewniane wysokiej 
jako ści, dostosowane do specyficznych potrzeb klientów w  różnych 
segmentach rynkowych. Nasze linie produktów obejmuj ą: prowadnice 
do stołów, szuflady, prowadnice do szuflad i podłog i drewniane. 
 

www.watervillewoodcraft.com 

 

Zainteresowani są : 

-wspólnymi przedsięwzięciami 

-spotkaniem z producentami i dystrybutorami podobnych produktów w celach reklamowych i/lub  technologicznych (kuchnie do 

zabudowy, meble,…) 

-spotkaniem z przedsiębiorcami którzy mogliby produkować i rozprowadzać produkty z licencją firmy (prowadnice do stołów). 

 

Gaudreau 
Environnement 
inc. 

Ochrona 
środowiska, 
recycling, 
gospodarka 
odpadami 

Gaudreau Environnement inc. j est korporacj ą specjalizuj ącą się w 
gospodarce odpadami, we wszystkich jej etapach, nie zależnie czy 
chodzi o zbieranie , sprzeda ż i leasing kontenerów, transport czy 
podej ście do materiałów które nadaj ą się do powtórnego 
wykorzystania lub te ż  do rozkładu jako odpady przeznaczone do  
pozbycia si ę . 
 

www.gaudreauenvironnement.c

om 

  

Zainteresowani są: 

- joint venture - wspólnym przedsięwzięciem w zakresie zarządzania odpadami 

 



B.M.G. Conveyors 
Inc. 

Ochrona 
środowiska, 
recycling, 
gospodarka 
odpadami, przemysł 
budowniczy, 
maszyny 

B.MG. Conveyors za cel stawia sobie produkcje wydaj nego sprz ętu 
po konkurencyjnych cenach, oraz zapewnienie  działa jącego bez 
zarzutu serwisu dla wszystkich klientów firmy. Proj ektuj ą,  produkuj ą 
i instaluj ą  wyposa żenie dla o środków odzysku surowców, przeróbki 
komunalnych odpadów stałych, urz ądzenia budowlane i do rozbiórki. 
 

www.bmgconveyors.com 

 

Poszukują  partnerów którzy, byliby zainteresowani rozwojem długoterminowej współpracy oraz obopólnymi  korzyściami 

wynikającymi z niej.  Zależy  im również na możliwości zwiedzenia lokalnych ośrodków  recyclingu roślin, by mogli lepiej zapoznać  się 

z obecnym rynkiem  w naszym regionie. 

 

Zainteresowani są:  

-wspólnymi przedsięwzięciami 

-poszukują dystrybutorów 

-przekazaniem technologii i licencji. 

-odwiedzeniem zakładów recyklingu 

 

Centre Loclal de 
developpement de 
la MRC du Val-
Saint-Francois 

Centrum Rozwoju 
Gospodarczego Val-
Saint-Francois 

Organizacja non-profit wspieraj ąca rozwój gospodarczy. Jej zadaniem 
jest pomaganie firmom z regionu w dywersyfikacji ry nków poprzez 
tworzenie porozumie ń strategicznych i partnerstw 
międzynarodowych z zagranicznymi firmami. 

www.cldvalsf.ca 

 

 

Zainteresowani są: 

- wspólnymi przedsięwzięciami 

- znalezieniem partnerów dla firm kanadyjskich 

-przekazaniem licencji i wiedzy technologicznej. 

 

Szukają klientów i potencjalnych partnerów dla firm z regionu Val-St-Francois , którzy specjalizują się w sektorze produkcji 

środków transportu ( motoryzacja, produkty odtwarzalne, autobusy, pociągi, itp.). 

Z na spotkania:  Prosimy o przesłanie Zgłoszenia udziału do: Centrum Współpracy Gospodarczej, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o, 

mail: anna.gruszka@warp.org.pl, tel: 0-61 65 63 508 lub 0-61 65 63 500 w 41. 

 


