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Giełda kooperacyjna firm z Wielkiego Księstwa Luksemburg i Nadrenii-Palatynatu 

26 września 2018 r., godz. 14:00-16:00, Hotel Radisson Blu, ul. Purkyniego 10, 50-156 Wrocław 

 

 
 
 

I. Uczestnicy z Niemiec  
 
 
 
 

 Przedsiębiorstwo Krótki profil  Poszukiwani partnerzy 
kooperacyjni 

1.  
 

Bundesverband mittelständische 
Wirtschaft e.V. 
Büro Trier  
Zum Neuhof 10 
54320 Waldrach  

Federalne Stowarzyszenie Firm Małych i Średnich poszukuje możliwości 
rekrutacji pracowników zagranicznych dla swoich firm członkowskich. 
Polska stanowi w tym przypadku priorytet. Małe i średnie przedsiębiorstwa 
w regionie gór Eifeil i Dolinie Mozeli oferują setki wolnych miejsc pracy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federalne Stowarzyszenie Firm 
Małych i Średnich chciałoby 
nawiązać kontakty z urzędami 
pracy oraz instytycujami 
politycznymi i przedsiębiorstwami 
świadczącymi usługi pośrednictwa 
pracy.   
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2.  Burkhart Planbau GmbH  
Raiffeisenstraße 15 
76891 Bruchweiler-Bärenbach  
Deutschland 
 
www.burkhart-planbau.de 

Firma Burkhart Planbau specjalizuje się w projektowaniu hal dla celów 
przemysłowych i wytwórczych, jak również konstrukcjach stalowych oraz 
”wykończeniu pod klucz”.  
 
 

Z uwagi na prowadzone właśnie 
prace wykończeniowe firma 
poszukuje godnych zaufania 
podwykonawców z branży 
budowlanej wyspecjalizowanych w 
następujących dziedzinach:  
 

• murarstwo i prace 
betoniarskie 

• ciesielstwo/stolarstwo i 
konstrukcje drewniane 

• prace budowlane na sucho  

• tynkarstwo/sztukatorstwo 

• kafelkowanie 

• Części metalowe 
(okna/drzwi) 

• Hale o konstrukcji 
drewnianej, drewno 
klejone warstwowo  

3.  KPA RAe Dr. Petereit, Armbrüster & 
Partner mbB  
Kaiserstraße 24a  
D-55116 Mainz  
Deutschland 
 
www.kpa.biz 

Kancelaria KPA RAe Dr. Petereit, Armbrüster & Partner mbB oferuje 
doradzwo prawne oraz swiadczenie uslug prwanych w postaci reprezentacji 
sądowej oraz pozasądowej.  
  

KPA RAe Dr. Petereit, Armbrüster & 
Partner mbB poszukuje 
przedsiębiorstw powiązanych z 
niemiecko-polskim obrotem 
gospodarczym.   

 

http://www.burkhart-planbau.de/
http://www.kpa.biz/
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II. Uczestnicy z Luksemburga 
 
 
 

 

  

 Przedsiębiorstwo Krótki profil Poszukiwani partnerzy 
kooperacyjni 

1.  
 

ADVENSYS CONSTRUCTIONS SARL 
49 DUARREFSTROOSS  
9964 Huldange  
Luxembourg  
 

Frima specjalizuje się w pracach wykończeniowych wnętrz, renowacji, 
dekoratorstiwe, montażu okien i drzwi (w tym okien francuskich) oraz 
konstrukcjach drewnianych.  

Firma poszukuje dostawców okien i 
drzwi,  pracowników zajmujących 
się malowaniem wnętrz, 
pracwników wyspecjalizowanych w 
konstrukcjach drewnianych, 
dostawców materiałów 
konstrukcyjnych oraz elementów 
konstrukcji domów drewnianych. 
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2.  AIF Management Services S.A. 
2, Place de Strasbourg  
L- 2652 Luxembourg 
 
 
www.aifmservices.com 
 

Właścicielami firmy AIF Management Services S.A. jest dwóch 
dyrektorów zarządzających, jak również instytucjonalny inwestor 
finansowy oraz rodzinna grupa przedsiębiorstw. AIF Management 
Services S.A. wspiera także unikalna sieć specjalistów ds. inwestycji w 
Luksemburgu i za granicą (w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji).  
 
Firma posiada udokumentowane, ponad 10-letnie doświadczenie w 
dziedzinie prywatnych funduszy kapitałowych, nieruchomości oraz 
alternatywnych strategii inwestycyjnych w środki płynne.  
 
 
Usługi oferowane w obszarze zarządzania alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi obejmują m. in.  
 

• Zakładanie spółek 

• Usługi administracyjne, podatkowe i  

• Zarządzanie ryzykiem 

• Nadzór nad przedsiebiorstwem 

• Usługi marketingowe i dystrybucyjne  
 

Firma jest zainteresowana 
dostarciem do:  
 

- menedżerów 

inwestycyjnych z UE 

- menedżerów 

inwestycyjnych z poza UE 

- Firm prywatnych i 

przedsiębiorstw 

wielorodzinnych  

 Private / Multi Family Office 

http://www.aifmservices.com/
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3.  Bank Julius Baer Europe S.A. 
 

Bank Julius Baer Europe S.A. oferuje szeroki zakres usług związanych z 
zarządzaniem majątkiem. Dzięki dbałości o bezpośrednie kontakty 
eksperci Julius Baer Europe S.A. doskonale rozumieją indywidualną 
sytuację finansową oraz osobiste i finansowe cele swoich klientów. 
Dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz znajomości najnowszych trendów 
sektora finansowego, specjaliści Julius Baer Europe S.A. proponują 
doradztwo oraz rozwiązania adekwatne do bieżącej sytuacji na 
światowych rynkach, które pomagają w ochronie i bezpiecznym 
pomnażaniu majątku. Bank Julius Baer Europe S.A. posiada pełną 
licencję bankową. Do jego zalet należy również lokalizacja w sercu 
międzynarodowego centrum finansowego w Luksemburgu.  
 
Oferowane usługi: 
 

• Doradztwo inwestycyjne 

• Otwarta platforma produktowo-usługowa 

• Usługi związane z rynkiem finansowym 

• Kompleksowe usługi powiernicze 

• Usługi związanie z finansowaniem 

• Usługi z związane z zarządzaniem majątkiem  

Bank Julius Baer Europe S.A. 
poszukuje klientów indywidualnych 
oraz korporacyjnych 
zainteresowanych inwestowaniem 
środków przy wsparciu lidera w 
dziedzinie bankowości prywatnej.  
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4.  CFL multimodal S.A. 
Terminal Intermodal – Eurohub Sud 
3434 Dudelange  
Luxemburg 
 
www.cfl-mm.lu 

Do obszaru działalności firmy CFL multimodal S.A. należą między 
innymi: przeładunek towarów, obsługa terminalowa, utryzmanie 
trakcji, konserwacja pojazdów, hale logistyczne, transport drogowy, 
transport intermodalny oraz transfer transportu drogowego na szyny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frima CFL multimodal S.A. szuka 
przedstawicieli związków 
transportowych w Polsce, w 
szczególności z Poznania i okolic, 
które mogłyby pośredniczyć w 
transporcie towarów do 
Luksemburga, jak również 
producentów zainteresowanych 
eksportem dóbr z FR/BE/ES.  
 
Celem firmy jest pozyskanie 
partnerów w zakresie obsuługi 
temrinalowej w Polsce, jak równiez 
wprowadzenie intermodalnych 
połączeń kolejowych o dużej 
czestotliwości między Polską i 
Luksemburgiem.  
 
Poszukiwane są równiez firmy 
zajmujace się transportem 
drogowym i przeładunkiem oraz 
operatorzy kolejowi chcący 
rozpoczać działalność w 
Luksemburgu.  

http://www.cfl-mm.lu/
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5.  Deloitte Luxembourg 
560 Rue de Neudorf 
L - 2220 Luxembourg 
 
www2.deloitte.com/lu/en 
 

Deloitte Luxembourg jest częścią międzynarodowej firmy Deloitte 
będącej jedną z największych sieci przedsiębiorstw, zatrudniającą blisko 
264 tys. Pracowników w ponad 150 krajach. Interkulturowe 
wielojęzyczne zespoły ekspertów opiekują się przedsiębiorstwami na 
całym świecie.   
 
Deloitte Luxemburg jest jedną z największych firm w Luksemburgu 
zatrudniającą ponad 2 200 pracowników i współpracująca z ponad 
setką partnerów.  
 
Firma oferuje szeroki zakres usług z zakresu doradztwa podatkowego,  
audytu oraz consultingu skierowanych zarówno do klientów 
prywatnych, jak i podmiotów sektora publicznego.  
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6.  Domaines Vinsmoselle S.C 
 
12, Route du Vin  
L - 5450 Stadtbredimus 
www.vinsmoselle.lu/de 
 

Spółdzielnia Winiarska Domaines Vinsmoselle S.C specjalizuje się w 
produkcji win oraz win musujących najwyższej klasy.  
 
Główna siedziba Domaines Vinsmoselle S.C, Zamek von Stadtbredimus, 
położony jest w otoczeniu winnic nad brzegiem rzeki Mozeli. Jako lider 
w produkcji win w Luksemburgu Domaines Vinsmoselle korzystają z 
dobrodziejstw różnorodności gruntów w Dolinie Mozeli. Szczególne 
warunki sprzyjające uprawie winorośli gwarantują bogate, różnorodne 
wina o wyjątkowym smaku.  
 
Spółdzielnia Domaines Vinsmoselle zrzesza 240 właścicieli winnic 
posiadających uprawy winorośli o łącznej powierzchni ponad 700 ha. 
Powierzchnia ta stanowi blisko 56% łącznej powierzchni wszystkich 
terenów uprawnych.  
 
Domaines Vinsmoselle słynie jako producent najbardziej znanych w 
Luksemburgu i wielokrotnie nagradzanych oraz wyróżnianych złotymi 
medalami win musujących (Crémant). 57% wyprodukowanych przez 
spółdzielnię win przypada na eksport, którego głównymi kierunkami są 
Belgia, Niemcy, Francja oraz inne mniejsze rynki zbytu takie, jak Stany 
Zjednoczone, Estonia i Łotwa.  
 
Domaines Vinsmoselle  jest również dostawcą Dworu Wielkiego Księcia 
Luksemburga.  

Spółdzielnia Winiarska Domaines 
Vinsmoselle S.C jest 
zainteresowana nawiązaniem 
kontaktu z polskimi  
dystrybutorami z branży 
spożywczej, winiarskiej oraz 
gastronomicznej.   
 

http://www.vinsmoselle.lu/de
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7.  IMVIO S.à r.l. 
84, rue de Beggen 
L-1220 LUXEMBOURG 
 
 

Firma IMVIO zarządza markami IPAYMO oraz ENSURLY z branży 
cyberbezpieczeństwa stosowanego. Przedsiębiorstwo zajmuje się 
zabezpieczaniem korporacyjnych cyfrowych procesów biznesowych, 
jednocześnie czyniac je łatwymi w obsłudze. Oferowane Usługi oparte 
są na nagradzanych technologiach wykorzystujących czujniki 
gromadzące dane przestrzenne i terytorialne w połączeniu z 
zastrzeżoną technologią sztucznej inteligencji.  
 
IPAYMO dostarcza usługi z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego z 
wykorzystaniem najnowszych technologii przestrzennych i 
terytorialnych. Jest to zdobywająca międzynarodowe nagrody firma 
specjalizująca się w technologiach bezpieczeństwa do  zastosowania 
ogólnego,  wspierających zwalczanie cyberprzestępczości dzięki 
wykorzystywaniu technologii geosatelitarnych stosowanych w 
dziedzinie planowania przestrzennego przy wsparciu m. in. Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA). Ensurly jest z kolei marką skierowaną do 
sektora ubezpieczeń cyfrowych.  
 
Oprogramowanie IPAYMO umożliwia dostosowanie systemów 
firmowych do wymagań RODO/GDPR oraz zabezpieczenie ich 
użytkowników i danych krytycznych.  
 
W ostatnim czasie firma miała okazję zrealizować kilka projektów dla 
sektora marynarki oraz energetyki, w tym jeden w Gdańsku we 
współpracy z Grupą Lotos.   

Firma poszukuje partnerów 
biznesowych w Polsce, a w 
szczególności firm 
wykorzystujących procesy cyfrowe 
w celu zabezpieczenia procesów 
biznesowych oraz usprawnienia 
przepływu danych i usprawnienia 
procesów.  
 
Firma poszukuje większych MŚP, 
które potrzebują wsparcia w 
implementacji najnowszych 
technologii.  
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8.  KB│AS Legal  
16, rue Erasme  
L-1468 Luxembourg  
Luxembourg 
 
 

Kancelaria KB│AS Legal świadczy wszystkie rodzaje usług prawnych dla 
przedsiębiorstw mające na celu wsparcie firm w ich relacjach 
biznesowych oraz zakładaniu spółek. Kancelaria specjalizuje się w 
najważniejszych dziediznach luksemburskiego prawa handlowego, w 
szczególności w uzyskiwaniu pozwoleń na prowadzenie działalności, 
umowach handlowych, praktykach handlowych oraz regulacjach 
prawnych związanych z m. in. sprzedażą produktów i usług, reklamą, 
handlem internetowym, prawem własnosci intelektualnej, podpisami 
elektornicznymi (eIDAS), ochroną konsumenta, prawem konkurencji i 
ochroną danych. Wykwalifikowany personel posiada bogate 
doświadczenie w zakresie prawa obowiązującego w Luksemburgu, 
Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Polce. Usługi świadczone są w 
językac polskim, angielskim, niemeickim i francuskim.  
 
 

Kancelaria szuka firm polskich 
zainteresowanch otworzeniem filii 
w Luksemburgu, negocjacjami z 
partnerami luksemburskimi lub 
nawiązaniem współpracy z 
kancelariami prawnymi.  
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9.  Luxembourg-Poland Chamber of 
Commerce  
39, Avenue John. F Kennedy  
1855 Luxembourg 
 
www.lpcc.lu 
 

Polsko-Luksemburska Izba Handlowa stawia sobie za cel wzmocnienie 
powiązań gospodarczych między Polską i Luksemburgiem, między 
innymi poprzez:  
 

1. Umożliwienie polskim i anglojęzycznym członkom środowiska 
gospodarczego Luksemburga wymiany informacji, wiedzy i 
doświadczeń, 

2. Wspieranie stosunków polsko-luksemburskich, 
3. Pomoc nowo przybyłym firmom w nawiązywaniu kontaktów na 

rynku luksemburskim, 
4. Wymianę informacji z innymi sieciami i organizacjami 

gospodarczymi w Luksemburgu, 
1. Reprezentację polskich przedsiębiorstw w Luksemburgu i 

luksemburskich przedsiębiorstw w Polsce.  

Polsko-Luksemburska Izba 
Handlowa jest otwarta na 
współpracę z polskimi firmami i 
organizacjami, które są 
zainteresowane nawiązaniem 
kontaktów z przedsiębiorstwami z 
Luksemburga.  

10.  Vistra  
Edward Steichen  
2540 Luxembourg 
 
www.vistra.com 
  

Firma Vistra świadczy usługi w obszarze księgowości, doradztwa 
podatkowego, zarządzania zasobami ludzkimi i prowadzenia listy płac, 
administracji oraz zakładania firmy za granicą skierowane do małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz dużych międzynarodowych korporacji. 
Obecnie posiada 70 biur w 46 krajach, z uwzględnieniem dużego biura 
w Luksemburgu oraz szczęściu mniejszych biur w Polsce. Co więcej, 
firma obsługuje ponad 300 aktywnych klientów korporacyjnych. 
Luksemburskie biuro firmy Vistra mieści się w strategicznej lokalizacji 
pomiędzy lotniskiem, a centrum miasta, w sąsiedztwie instytucji 
europejskich oraz organizacji związanych z luksemburskim sektorem 
bankowym.  
  

Firma jest zainteresowana 
kontaktem z polskimi firmami 
mającymi w planach rozpoczęcie 
działalności, bądź utworzenie 
funduszu lub zarządu 
powierniczego na terenie 
Luksemburga, jak również firmami 
luksemburskimi chcącymi wejść na 
rynek Polski.  

 

http://www.lpcc.lu/
http://www.vistra.com/

