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BOUA20190531001

Ukraińska firma produkująca 

od 2012 r. siatkę 

wzmacniającą z włókna 

szklanego, wykorzystuje 

materiały o wysokiej jakości. 

Zalety tego produktu to: 

odporność na rozciąganie, 

usuwa wewnętrzne 

naprężenia elewacji, lekkość. 

Firma poszukuje 

dystrybutorów.

This Ukrainian company 

produces fiberglass reinforcing 

mesh from 2012, using 

materials with high-quality 

standards. The advantages of 

this product are: stretch 

resistance, removes the 

internal stress of the facade, 

lightness. The company is 

looking for distributors. 

06/06/2020
materiały i usługi 

budowlane

BODE20190604001

Międzynarodowa firma, która 

opracowała innowacyjne 

rozwiązania dla białych tablic, 

została założona w 2010 r. w 

Stanach Zjednoczonych i 

obecnie ma również siedzibę 

w Niemczech. W porównaniu 

ze zwykłymi tablicami te 

produkty są niedrogie i 

bardziej wszechstronne. 

Uniwersalne i suche 

powierzchnie można 

stosować niemal wszędzie, na 

przykład w domu, w firmie 

lub w szkole. Produkty są już 

sprzedawane w kilku krajach. 

Jednak firma poszukuje 

dodatkowych partnerów 

dystrybucyjnych na całym 

świecie i głównie w Europie.

A multinational company, 

which has developed innovative 

solutions for whiteboards, was 

founded in 2010 in the US and 

is now also based in Germany. 

Compared to the usual 

whiteboards, these products 

are inexpensive and more 

versatile. The universal and dry 

erase surfaces can be used 

almost anywhere, for example 

at home, in business or at 

school. The products are 

already sold in several 

countries. However, the 

company is looking for 

additional distribution partners 

worldwide and mainly in 

Europe.

28/06/2020
różne inne 

produkty



BOAL20190521001

Albański producent 

wszelkiego rodzaju odzieży 

roboczej i innych ubrań typu 

casual, takich jak spodnie, 

kurtki, koszule, koszulki, 

koszulki polo i bluzy szuka 

partnerów biznesowych. 

Firma produkuje swoje 

produkty od 2004 roku. Firma 

chciałaby dotrzeć do 

szerokiej grupy 

dystrybutorów, aby 

promować i sprzedawać 

swoje produkty.

An Albanian manufacturer of all 

types of work-wear and other 

casual clothes like trousers, 

jackets, shirts, t-shirts, polo 

shirts and hoodies is looking for 

business partners. The company 

has been producing its products 

since 2004. The company would 

like to reach a wide group of 

distributors to promote and sell 

its products.

07/06/2020
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOUA20190408001

Ukraiński producent z ponad 

dziesięcioletnim 

doświadczeniem i 

nowoczesną fabryką 

poszukuje partnerów 

biznesowych w całej Europie, 

którzy wymagają wysokiej 

jakości konstrukcji 

aluminiowych, oferując okna 

aluminiowe, drzwi, ściany 

osłonowe i systemy 

przesuwne. Firma poszukuje 

dystrybutorów w Europie, 

sprzedając je dla sektora 

budowlanego.

A Ukrainian manufacturer with 

over ten years of working 

experience and a modern 

factory, is seeking business 

partners throughout Europe 

who demand quality aluminium 

constructions and offering 

aluminium windows, doors, 

curtain walls, and sliding 

systems. The company is 

looking for distributors in 

Europe, selling to the 

construction sector.  

10/06/2020
materiały i usługi 

budowlane



BOUK20190510001

Brytyjskie MŚP z 

doświadczeniem w tworzeniu 

systemów informatycznych 

do monitorowania i 

zarządzania automatycznymi 

procesami produkcyjnymi i 

magazynowymi chce wejść 

na nowe rynki. Chcą 

współpracować z firmami, 

które wykorzystują 

zautomatyzowane procesy 

produkcji i magazynowania i 

oferują im system MŚP z 

partnerstwami 

przewidzianymi jako umowy 

outsourcingowe.

A UK-based SME with expertise 

in developing informatics 

systems to monitor and govern 

automated manufacturing and 

warehousing processes is 

looking to enter new markets. 

They want to partner with 

companies that use automated 

manufacturing and 

warehousing processes and 

offer them the SMEs system 

with the partnerships envisaged 

as outsourcing agreements.

25/06/2020 komputery i IT

BODE20190529001

Niemiecka firma opracowała 

wysokiej jakości system 

antypoślizgowy. Firma jest 

producentem sprayów 

antypoślizgowych, które są 

powłoką antypoślizgową do 

łazienek i wanien, podłóg i 

stopni. Firma chce sprzedać 

prawa do dystrybucji, w tym 

swoje towary, kraj po kraju w 

formie umów Joint Venture i 

umów nabycia.

The German company has 

developed a high-quality 

antislip system. The company is 

manufacturer of antiskid sprays 

which is an antislip coating for 

bathrooms and bathtubs, floors 

and steps. The company wants 

to sell the distribution rights 

including their goods country by 

country in form of Joint Venture 

agreements and acquisition 

agreements.  

13/06/2020

chemia i 

kosmetyki/chemicz

na

BOIL20190514001

Izraelska firma z ponad 70-

letnim doświadczeniem, 

specjalizująca się w 

zaawansowanych systemach 

ochrony przeciwpożarowej 

do zastosowań komercyjnych 

i wojskowych, poszukuje 

umowy dystrybucyjnej w celu 

zwiększenia sprzedaży 

produktów za granicą.

Israeli company with over 70 

years’ experience specializing in 

advanced fire protection 

systems for commercial and 

military use is seeking 

distribution agreement in order 

to expand sales of products 

across borders. 

19/06/2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny



BOSI20190527006

Słoweński producent 

urządzeń medycznych 

poszukuje sprzedawców i 

dystrybutorów 

innowacyjnego szkła 

magnetycznego, które 

poprawia strukturę i jakość 

wody pitnej. Firma poszukuje 

partnerów i oferuje 

współpracę w ramach 

umowy agencyjnej lub usług 

dystrybucyjnych.

A Slovenian manufacturer of 

medical devices is looking for 

sellers and distributors for an 

innovative magnetic glass, 

which improves the structure 

and quality of drinking water. 

The company is looking for 

partners and offers cooperation 

under a commercial agency or 

distribution services 

agreement.

13/06/2020 medycyna

BORO20190517001

Rumuńska firma specjalizuje 

się w produkcji ręcznie 

robionych produktów 

kosmetycznych. Wszystkie 

produkty są wytwarzane przy 

użyciu aktywnych, 

naturalnych składników. 

Firma zajmuje się zarówno 

produkatami dla mężczyzn, 

jak i kobiet, produkuje 

szeroką gamę produktów, w 

tym kremy (do twarzy, dłoni i 

ciała), serum, masło do ciała, 

oleje do masażu. Firma jest 

zainteresowana 

rozszerzeniem swojego rynku 

na arenie międzynarodowej 

poprzez identyfikację 

międzynarodowych 

partnerów biznesowych 

zainteresowanych 

dystrybucją swoich 

produktów w ramach umów 

dystrybucyjnych.

A Romanian company is 

specialized in manufacturing 

handmade cosmetic products. 

All products are manufactured 

using active, natural 

ingredients. The company 

addresses both men and 

women and manufactures a 

wide range of products 

including creams (face, hand 

and body), serums, body butter, 

massage oils.  The company is 

interested in expanding its 

market internationally by 

identifying international 

business partners interested in 

distributing its products under 

distribution agreements. 

05/06/2020

chemia i 

kosmetyki/chemicz

na



BOES20190528001

Ta hiszpańska firma 

produkuje i sprzedaje 

wszelkiego rodzaju 

urządzenia do centrów 

fitness, centrów odnowy 

biologicznej i spa. Są 

specjalistami w zakresie 

instalacji sprzętu i projektów 

pod klucz. Szukają 

dystrybutorów w sektorze 

fitness w Unii Europejskiej i 

innych krajach EEN; Oczekuje 

się, że ci dystrybutorzy będą 

sprzedawać produkty do 

centrów fitness, spa i 

centrów odnowy 

biologicznej. Zapewnią 

również niezbędną obsługę 

techniczną i konserwację.

This Spanish company 

manufactures and sells all kind 

of equipment for fitness 

centers, wellness centres and 

spas. They are specialist in 

equipment installation and 

turnkey projects. They are 

looking for distributors in the 

fitness sector in the European 

Union and other EEN countries; 

these distributors are expected 

to on sell to fitness centres, 

spas and wellness centres. They 

will also provide any needed 

technical service and 

maintenance.

10/06/2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOES20190410001

Hiszpańskie centrum badań 

biotechnologicznych oferuje 

modele in vivo do testowania 

bezpieczeństwa (ostra, 

podprzewlekła, toksyczność 

rozwojowa, podrażnienie…), 

skuteczności (antybiotyk, 

przeciwgrzybicze, 

przeciwpasożytnicze, 

przeciwnowotworowe), 

biodostępności, 

mechanizmów działania i 

tolerancji przy użyciu gryzoni 

i królików. Zwierzęta można 

monitorować za pomocą 

analizy obrazu in vivo w celu 

scharakteryzowania ewolucji 

określonego procesu (np. 

Progresji nowotworu). 

Poszukiwani są partnerzy 

biotechnologiczni 

zainteresowani umowami 

outsourcingowymi.

Spanish biotechnological 

research centre offers in vivo 

models to test safety (acute, 

subchronic, developmental 

toxicity, irritation…), efficacy 

(antibiotic, antifungal, 

antiparasitic, antitumoral), 

bioavailability, mechanisms of 

action and tolerance using 

rodents and rabbits. Animals 

can be monitored by in vivo 

image analysis to characterize 

the evolution of a specific 

process (e.g. tumor 

progression). Biotechnology 

partners are searched 

interested in outsourcing 

agreements

04/06/2020 inne usługi



BOUK20190125005

Ta brytyjska firma powstała w 

2016 roku, produkując 

produkty do pielęgnacji skóry 

i kąpieli, które są naturalne, 

wegańskie, organiczne i 

zatwierdzone zgodnie z GMP 

przy użyciu składników, które 

są w 100% naturalne. Są 

produkowane i pakowane w 

Wielkiej Brytanii. Produkty 

kosmetyczne spełniają normy 

UE. Firma poszukuje agenta 

handlowego i dystrybutorów 

w celu rozszerzenia 

produktów na nowe rynki.

This UK based company has 

been established since 2016, 

producing skin and bath 

products which are natural, 

cruelty -free, vegan, organic 

and GMP approved using 

ingredients which are 100%  

natural and are produced, 

manufactured and packaged in 

the UK. The cosmetic products 

meet EU Standards. The 

company is seeking a 

commercial agent and 

distributors with the aim of 

expanding the products into 

new markets. 

28/06/2020

chemia i 

kosmetyki/chemicz

na

BOCZ20190610001

Czeska firma produkcyjna, 

która opracowuje i produkuje 

kobiece produkty higieniczne, 

ma portfolio obejmujące 

normalne podpaski 

higieniczne, ultracienkie 

podpaski higieniczne, wkładki 

higieniczne, tampony 

damskie, produkty do 

lekkiego nietrzymania moczu 

i specjalne produkty, takie jak 

podpaski higieniczne z kulturą 

probiotyczną (jako pro -

biotyczne serwetki) oraz z 

aktywnym tlenem 

molekularnym (jako serwetki 

antyseptyczne). Szukają 

dystrybutorów na całym 

świecie i są również 

zainteresowani umowami 

produkcyjnymi.

A Czech manufacturing 

company which develops and 

produces feminine hygiene 

products, has a portfolio which 

includes normal sanitary 

napkins, ultra-thin sanitary 

napkins, panty liners, lady 

tampons, products for light 

incontinence and unique 

products such as sanitary 

napkins with probiotic culture 

(as pro-biotic napkins) and with 

active molecular oxygen (as 

antiseptic napkins). They are 

looking for distributors around 

the world and are also 

interested in manufacturing 

agreements.

13/06/2020

chemia i 

kosmetyki/chemicz

na



BOIT20190614002 

Mała włoska firma 

rzemieślnicza produkuje 

wysokiej jakości męskie 

skarpety produkowane przez 

utalentowanych młodych 

projektantów. 

Wykorzystywane materiały są 

naturalne, pierwszej jakości i 

przeznaczone dla 

wymagających klientów 

poszukujących modnych 

produktów premium. Firma 

szuka dystrybutorów w UE.

  

A small Italian craft company 

produces high quality men 

socks, made in Italy by talented 

young designers. Textile 

materials employed are natural 

and of first quality, these 

products are targeted to high 

profile clients that aim at first 

quality fashion products. The 

company is looking for 

distributors in EU.

21/06/2020
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

  BOSK20190603001 

Innowacyjna słowacka firma 

działająca w zakresie rozwoju 

i produkcji drukarek 3D szuka 

dystrybutorów dla swoich 

drukarek, zwłaszcza dla tej z 

największym obszarem 

roboczym o wielkości 1 metra 

sześciennego. Słowacki 

producent jest w stanie 

zaoferować swoją ekspertyzę 

oraz know how odnośnie 

druku 3D oraz rozwoju 

drukarek 3D na zasadzie 

umowy dystrybucyjnej.

  

Innovative Slovak company 

operating in the field of 

development and production of 

3D printers is looking for 

distributors of their 3D printers, 

especially of the biggest one 

with printing volume one cubic 

meter. The Slovak producer is 

able to offer their expertise and 

know-how in 3D printing and 

development of 3D printers via 

distribution services 

agreement.

20/06/2020 komputery i IT

BOES20190605002 

Hiszpańska firma używa 

technologii cięcia 

strumieniem wody do 

różnego rodzaju materiałów 

(takich jak plastik, stal, 

kompozyty, porcelana, 

kamień itp.). Firma posiada 

zdolność do wykonywania 

zamówień indywidualnych na 

życzenie klienta. Firma 

oferuje swoje usługi 

partnerom z krajów UE na 

zasadzie umowy 

podwykonastwa. 

  A Spanish company uses water 

jet cutting technologies for the 

cutting of different materials 

(such as plastics, steels, 

composite, porcelain, stones). 

The company has the capacity 

to implement individual 

projects according to the 

clients' needs. The company 

offers its services to partners in 

EU countries under 

subcontracting agreements.

28/06/2020

pojazdy i 

maszyny/maszyno

wa



  BOCZ20190529002 

Czeska mała firma 

opracowała i produkuje 

bardzo wydajne oczyszczacze 

powietrza odpowiednie do 

użycia w domu, biurze czy 

hotelu. Opatentowane 

oczyszczacze opierają się na 

innowacyjnej metodzie 

połączenia 3 typów filtrów. 

Firma szuka dystrybutorów 

do zawarcia umowy 

dystrybucyjnej.

  

Czech small company has 

developed and now 

manufactures high efficiency air 

purifier suitable for use in 

homes, offices and hotels. 

Patented air purifier is based on 

innovative technology 

combining 3 types of filters. The 

company is searching for 

distributors to conclude 

distribution services 

agreement.

11/06/2020

środowisko/energi

a/ochrona 

środowiska

  BOCY20190528001

Cypryjski producent lodów 

produkuje mrożone desery  

dla psów. Szuka 

potencjalnych partnerów w 

Europie i poza do zawarcia 

umowy komercyjnej i 

dystrybucyjnej. Potencjalni 

przedstawiciele i 

dystrybutorzy powinni 

reprezentować cypryjską 

firmę i sprzedawać mrożone 

desery dla psów na swoich 

rynkach lokalnych.

  

A Cypriot ice cream 

manufacturer produces frozen 

dessert for dogs as well. It is 

looking for potential partners 

from Europe and beyond under 

commercial agency and 

distribution services 

agreements. Potential agents 

and distributors should 

represent and sell the Cypriot 

company’s frozen dessert for 

dogs in their internal markets.

05/06/2020 spożywcza



  

BOAM20190604001 

Armeńska firma specjalizuje 

się w produkcji dziecięcych 

tekstyliów takich jak koce, 

poduszki, nakładki na 

materace, poszewki na 

poduszki,  prześcieradła, 

narzuty na łóżko itp. Firma 

przetwarza również wełnę, 

bawełnę, puch, poliester 

(sintepon) i używa do tego 

swoich własnych zasobów 

produkcyjnych oferując 

końcowy surowy materiał.  

Firma poszukuje umowy 

dystrybucyjnej i produkcyjnej.

  

The Armenian company is 

specialized in the sphere of 

production of different kinds of 

bedding, such as blankets, 

pillows, mattress covers, as well 

as pillow covers, bed sheets, 

blanket sheets etc. The 

company also processes wool, 

cotton, plume, and polyester 

(sintepon) and uses it in its own 

production and offers it as a 

finished raw material. The 

company is looking for 

distribution services 

agreements or manufacturing 

agreements.

21/06/2020
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

  BOES20190423003 

Hiszpańska firma inżynieryjna 

specjalizuje się w ocenach 

energetycznych budynków i 

szuka europejskich i 

latynoamarykańskich 

partnerów do joint venture. 

Poszukiwani partnerzy to 

firmy inżynieryjne 

specjalizujące się w 

rozwiązaniach 

energetycznych i instalacjach, 

które chcą oferować usługi 

audytu swoim klientom. 

Hiszpańska firma oferuje 

swoje innowacyjne usługi 

audytu energetycznego wraz 

z kontrolą i monitoringiem 

większych budowli.

Spanish engineering company 

specialized in energy efficiency 

consultancy is looking for 

European and Latin American 

partners, through a joint 

venture. The partners sought 

should be engineering 

companies specialized in energy 

efficiency solutions and 

installations wishing to offer 

this audit service to its 

customers. The Spanish 

company offers an innovative 

service of energy efficiency 

audit together with control and 

monitoring addressed to large 

buildings.

07/06/2020

środowisko/energi

a/ochrona 

środowiska



  BOTR20190305001 

Turecka firma produkuje 

meble biurowe od 1970 roku. 

Głównymi produktami firmy 

są ergonomiczne meble 

biurowe. Firma szuka 

partnerów do umowy 

dystrybucyjnej oraz 

franczyzy.

  

A Turkish company has been 

manufacturing office furniture 

since 1970. Main products of 

the company are ergonomic 

office furnitures.  The company 

is looking for partners under a 

distribution services and 

franchise agency agreements.

12/06/2020
produkty 

drewniane, meble

  BOGE20190523001 

Gruzińska firma oferuje 

różnego rodzaju usługi, 

poczynając od 

architektonicznych, 

projektowych, 

urbanistycznych, budowy czy 

prac remontowych. Zespół, 

który składa się z fachowców 

różnego rodzaju, jest w stanie 

stawić czoła wielu aspektom 

związanym z wykonywanymi 

pracami. Firma oferuje swoje 

usługi zagranicą na zasadzie 

umowy podwykonastwa lub 

zlecenia.

  

A Georgian company offers 

various services, ranging from 

architectural, design, urban 

planning, construction and 

rehabilitation  works. The team, 

which is composed of varied 

and complementary experts, is 

able to face with a 

multidisciplinary approach all 

the aspects connected to 

different work. They offer their 

services abroad under 

outsourcing and subcontracting 

agreements.

04/06/2020
materiały i usługi 

budowlane



  BORO20190416001 

Rumuńska firma posiada 

wiedzę ekspercką w 

projektowania i 

produkowania zarówno 

akcesoriów jak i odzieży dla 

psów. Firma oferuje szeroką 

gamę produktów takich jak: 

codzienne/zewnętrzne 

ubranie, ubranie medyczne, 

stroje treningowe i 

konkursowe. Rumuńska firma 

poszukuje zwiększenia 

swojego portfolio 

zagranicznych firm i 

ustanowienia 

długoterminowej współpracy 

na zasadzie umowy 

dystrybucyjnej lub 

komercyjnej.

  

The Romanian enterprise has 

expertise in designing and 

manufacturing both clothing 

and accessories for dogs. The 

company offers a wide range of 

products such as: daily/ 

outdoor clothing, medical 

clothes, dog training and 

contests outfits. 

The Romanian SME is now 

looking forward to increase its 

portfolio with international 

enterprises and to establish a 

long-term collaboration under 

distribution services 

agreements or commercial 

agency agreements. 

28/06/2020
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

  

BOBE20190214001 

Belgijska organizacja 

zajmująca się badaniami 

klinicznymi jest specjalistą w 

zakresie innowacyjnych 

metod opartych na 

biomarkerach do 

rozpoznawania mięśniowo-

szkieletowych oraz 

związanych z wiekiem chorób 

takich jak zapalenie kości i 

stawów, choroby mięśniowo-

szkieletowe itp. Firma oferuje 

swój zestaw diagnostyczny 

wraz ze wsparciem 

technicznym i naukowym i 

chce zidentyfikować 

partnerów do współpracy w 

oparciu o umowę 

dystrybucyjną.

  

The Belgian clinical research 

organisation is specialised in 

innovative biomarker-based 

solutions to manage 

musculoskeletal and age-

related chronicle diseases such 

as osteoarthritis, 

musculoskeletal disorders, etc. 

It  offers diagnostic kits along 

with technical and scientific 

support, and is willing to 

identify new partners under 

distribution agreements.

16/06/2020 medycyna



BONL20190613001 

Holenderska firma jest 

aktywna w zakresie sprzedaży 

i dystrybucji systemów 

słuchawkowych. Firma 

poszukuje dystrybutorów dla 

swoich jednorazowych 

przeciwbakteryjnych 

słuchawek medycznych do 

dostarczania ich do szpitali na 

rynku belgijskim, brytyjskim, 

hiszpańskim i włoskim na 

zasadzie umowy 

dystrybucyjnej.

  

The Dutch SME is active in sales 

and distribution of ear-phone 

systems. 

The company is actively looking 

for distributors for their 

disposable anti-microbial 

patient headphones to supply 

the hospital market in Belgium, 

UK, Spain and Italy in the frame 

of a distribution services 

agreement.

28/06/2020 medycyna

  BOGR20190605001 

Grecki startup zajmuje się 

edukacją w sektorze 

rybołóstwa i wprowadził 

nowy projekt oczyszczania 

dna morskiego z plastiku. 

Projekt ma zebrać 15-20 ton 

śmieci miesięcznie z morza w 

najbliższej przyszłości. Firma 

poszukuje współpracy z 

agentami i firmami 

zainteresowanymi 

palstikowymi śmieciami 

(rzadkie materiały do 

produkowania różnych 

rzeczy) na zasadzie 

podwykonastwa.

  

A Greek start-up that provides 

education in the fishing sector 

introduced a new project for 

cleaning up the seas from 

plastics. This project expects to 

collect 15-20 tons of garbage 

per month from the sea in the 

near future. The company is 

currently looking for 

cooperation with agents and 

companies willing to receive 

plastic litter (e.g as raw material 

to create various products) 

under subcontracting.   

27/06/2020

środowisko/energi

a/ochrona 

środowiska



  BOCZ20190528001 

Czeska dobrze znana firma IT 

zajmuję rozwojem i 

sprzedażą własnych  

systemów kart inteligentnych 

i mikrotechnologii włączając 

w to elektroniczne systemy 

identyfikacji, RID /NFC, 

biometryczne oarz systemy 

bezpieczeństwa. Firma 

posiada doświadczenie w 

projektach naukowych i 

biznesowych. Firma 

poszukuje partnerów do 

umowy komercyjnej, 

podwykonastwa i zlecenia.

  

A Czech, well established ICT 

company focuses on 

development and sale of its 

own smart card systems and 

micro technologies including 

electronic identification 

systems, RFID (Radio-frequency 

identification)/NFC (Near field 

communication), biometrics, 

and security systems. The 

company has a good experience 

with research and business 

projects. The company seeks 

partners for commercial agency 

agreement, outsourcing 

agreement or subcontracting.

10/06/2020 komputery i IT

BOIT20190402001 

Włoska firma z branży 

oświetleniowej, produkująca 

standardowe i 

niestandardowe produkty 

najwyższej jakości "Made in 

Italy", poszukuje 

przedstawicieli handlowych i 

dystrybutorów. 

The Italian company is 

specialized in the lighting 

sector, in particular it creates 

both standardized and 

personalized lighting products, 

characterized by top quality of 

Made in Italy products. The 

company is searching for 

foreign agents and distributors 

for commercial agency 

agreements and for distributors 

services agreements. 

10/06/2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny



BOSI20190506001 

Mała słoweńska firma 

świadczy usługi projektowe w 

branży opakowań. 

Zaprojektowane opakowania 

posiadają wysoką jakość, są 

niestandardowe i nie można 

ich dostać w sklepach. 

Oferowane produkty są 

odpowiedzią na potrzeby 

klientów oczekujących czegoś 

niezwykłego i wyjątkowego. 

Firma jest zainteresowana 

podjęciem współpracy z 

partnerami z UE oraz spoza 

UE w ramach umowy 

przedstawicielstwa. 

Small Slovenian designer 

company is offering their 

designing services and uniquely 

designed products to partners 

from EU and beyond. 

Commercial agency agreement 

is sought. 

18/06/2020 opakowania, papier

BOES20180314001 

Hiszpańska firma oferuje w 

100% naturalne koktajle 

owocowe i warzywne, które 

stanowią zdrową linię 

produktów wytwarzanych z 

zachowaniem wysokiej 

jakości i smaku - tak ważnych 

dla dzisiejszego konsumenta.  

Firma poszukuje 

dystrybutorów, gotowych 

reprezentować ją na rynku 

europejskim. Ponadto, 

zapewni potencjalnym 

partnerom wsparcie w 

rozwoju ich działalności na 

szybko rozwijającym się 

rynku zdrowej żywności. 

The Spanish company offers 

100% natural fruit and veggie 

smoothies: a healthy product 

line without renouncing the joy 

of a great taste and a high 

quality drink that is part of 

today’s social trend. They are 

looking for distributors to 

represent them in the European 

market; furthermore, the 

company will bring them 

support to grow their business 

in the fast-growing healthy 

market.

13/06/2020 spożywcza



BOUA20190318002 

Ukraińska firma świadcząca 

zintegrowane usługi 

rekrutacyjne w branży IT, 

koncentruje się przede 

wszystkim na klientach z 

sektorów technologicznych, 

planujących poszerzyć swój 

personel o specjalistów z 

wykształceniem technicznym, 

jak i bez wykształcenia 

technicznego, w ramach 

umów podwykonawstwa lub 

outsourcingu. Firma świadczy 

takie usługi jak: rekrutacja,  

wyszukiwanie kadry 

kierowniczej, doradztwo w 

zakresie pozyskiwania 

talentów, analiza danych. 

A full cycle Ukrainian 

recruitment company mostly 

focuses on clients from 

technology sectors.  Usually 

these are companies planning 

to expand their staff (both tech 

and non-tech specialists) under 

subcontracting or outsourcing 

agreements.

The company provides services 

such as:

Recruiting services; Executive 

search;

Talent acquisition consulting; 

Sourcing;

Data research.

11/06/2020 inne usługi

BODE20190602001 

Niemiecka firma "scale-up" 

oferuje narzędzie, które 

umożliwia nieograniczone 

spotkania w obrębie 

rzeczywistości wirtualnej. 

Dzięki temu rozwiązaniu 

zdalne zespoły mogą 

pracować bezpośrednio na 

złożonych modelach 3D CAD 

nowych produktów, tworzyć 

notatki (w tym komentarze 

"na brudno") na wirtualnych 

tablicach, omawiać istniejącą 

dokumentację (pliki PDF oraz 

inne formaty tekstowe) oraz 

korzystać z wielu innych 

przydatnych funkcji. Firma 

poszukuje partnerów do 

umów przedstawicielstwa 

handlowego. 

A German scale-up company 

offers a tool that enables 

boundless collaboration 

meetings through virtual 

reality. With this solution 

remote teams can work directly 

on complex 3D-CAD models of 

new products, create notes and 

scribbles on virtual whiteboards 

or discuss existing 

documentation such as PDFs 

and other text formats, as well 

as many other useful features. 

The company is looking for 

partners for commercial agency 

agreements.

24/06/2020 komputery i IT



BOES20190524001 

Hiszpańskie MŚP z 

doświadczeniem w 

projektowaniu i inżynierii 

produktów oferuje w ramach 

joint venture "szyte na 

miarę" rozwiązania typu 

Smart City. Poszukają firm do 

wspólnego składania ofert w 

przetargach publicznych w 

danym kraju.

Spanish SME experienced in 

design and product engineering 

offers ad-hoc and turnkey 

Smart City solutions for joint 

venture and is looking for 

companies to bid for public 

tenders in their country.

16/06/2020 komputery i IT

  BOUA20190605002

Ukraiński producent, 

dostawca i przetwórca 

orzechów włoskich 

zainteresowany jest 

zawarciem umowy o 

świadczenie usług 

dystrybucyjnych ze 

sprawdzonymi partnerami 

zainteresowanymi ich 

asortymentem. Firma 

posiada certyfikaty ISO - 

9001, 22000, 14001, 50001, 

HACCP i standard 

ekologiczny.

Ukrainian walnuts 

manufacturer, supplier, and 

processor seeks distribution 

services agreement with 

reliable partners interested in 

companies product range. 

Company is certified according 

to ISO – 9001, 22000, 14001, 

50001, HACCP and organic 

standard. 

19/06/2020 spożywcza



BOAR20190527001 

Argentyński start-up ICT 

oferuje inteligentny system 

do zarządzania godzinami 

pracy pracowników do 

zastosowania w firmach 

dowolnej wielkości. 

Funkcjonalności obejmują 

geolokalizację, 

rozpoznawanie twarzy i 

raportowanie w czasie 

rzeczywistym. 

Rozpoznawanie twarzy służy 

do weryfikacji tożsamości 

osoby, dzięki czemu unika się 

przerw w kontroli czasu i 

obecności. Firma poszukuje 

agentów handlowych lub 

partnerów, którzy chcą 

zintegrować system z innymi 

rozwiązaniami (umowa 

licencyjna).

An Argentine ICT start-up offers 

a smart system to manage 

employee working hours in 

companies of any size. Features 

include geo-localization, facial 

recognition and real-time 

reporting. Facial recognition is 

used to verify a person’s 

identity thus avoiding break 

points in time and attendance 

controls. The company is 

looking for commercial agents 

or partners who wish to 

integrate the system into other 

solutions (license agreement).

19/06/2020 komputery i IT

BOTR20190620001 

Turecka firma, produkująca 

galanterię skórzaną, oferuje 

skórzane portfele, torby, 

futerały itp. Wszystkie 

wyroby skórzane są 

projektowane przez 

projektantów i wykonywane 

ręcznie w limitowanych 

seriach. Firma poszukuje 

dystrybutorów. Firma może 

również rozważyć umowę 

produkcyjną na podstawie 

projektów.

A leather goods company from 

Turkey is active in producing of 

leather wallet, bags, cases etc. 

All leather products are 

designed by the designers and 

made by hand in limited series. 

The company is looking for 

distributors for its own 

products. Manufacturing 

agreement type can be 

considered by Turkish company 

on project bases. 

28/06/2020
różne inne 

produkty



BORO20190503001 

Rumuński start-up z 

Transylwanii produkuje i 

sprzedaje notebooki, planery 

i inne produkty papiernicze 

wykonane z papieru 

kamiennego. Papier 

kamienny składa się w 80% z 

węglanu wapnia, wydobytego 

z kamieni pochodzących z 

recyklingu i 20% polietylenu o 

wysokiej gęstości (HDPE).

Firma poszukuje 

międzynarodowych 

partnerów do współpracy w 

ramach umowy o 

świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

Located in Transylvania, a 

Romanian start-up produces 

and sells notebooks, agendas 

and other stationery products 

made of stone paper. The stone 

paper consists of 80% of 

calcium carbonate, extracted 

from recycled stones, and 20% 

of high-density polyethylene 

(HDPE). 

The Romanian company is 

looking for international 

partners under distribution 

services agreement.

06/06/2020
różne inne 

produkty

BONL20190529001

Holenderska firma 

opracowuje i produkuje  

sprzęt do szkolenia gotowości 

operacyjnej osób lub 

jednostek do spraw 

bezpieczeństwa publicznego i 

obrony. Firma poszukuje 

partnerów handlowych w 

krajach UE i poza UE. 

Poszukiwani partnerzy do 

umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The Dutch company develops 

and produces operational 

training equipment for realistic 

incident and safety training. The 

company is looking for 

commercial partners in EU and 

non-EU countries. Partnership 

will be arranged within a 

framework of a distribution 

services agreement.

21/06/2020
różne inne 

produkty

BOBG20190606002 

Bułgarska fabryka konserw 

oferuje swoje produkty 

przedstawicielom 

handlowym, którzy pomogą 

im w wejściu  na nowe rynki. 

Firma działa od ponad 15 lat i 

specjalizuje się głównie w 

produkcji marynowanych 

warzyw w puszkach.

A Bulgarian canning factory 

offers its products to 

commercial agents in order to 

reach new markets. The 

company has been operating 

for more than 15 years in 

Bulgaria and it is specialized 

mainly in canned marinated 

vegetables.

17/06/2020 spożywcza



BOLT20190424001 

Nowoczesna litewska firma, 

zajmująca się obróbką 

drewna, oferuje meble 

ogrodowe, zewnętrzne 

elementy tarasowe, domki 

dla zwierząt, pokrycia 

drewniane, ogrodzenia, domy 

z bali itp. Firma oferuje 

partnerom współpracę na 

podstawie umowy 

produkcyjnej.

The modern Lithuanian wood 

processing company can offer 

outdoor furniture, outside 

decking parts, small animal 

houses, furniture shields, 

fences, log cabin houses etc. 

The company is offering to 

work for partners under a 

manufacturing agreement.  

19/06/2020
produkty 

drewniane, meble

BODE20190426001 

Niemiecka firma, która 

została założona w 2001 r. 

jako spin-off uniwersytetu i 

specjalizuje się w rozwijaniu i 

stosowaniu technologii 

lutowania i lutowania 

twardego różnych produktów 

w branży technicznej (m.in. 

wymienników ciepła, 

armatury i narzędzi z 

końcówkami z węglika 

wolframu). Firma oferuje 

specjalną wiedzę z dziedziny 

lutowania i lutowania 

twardego i poszukuje 

partnerów w celu zawarcia 

umowy podwykonawczej. 

Możliwe są również inne 

formy współpracy.

The German company was 

founded in 2001 as a spin-off of 

an university and is specializes 

in the further development and 

application of soldering and 

brazing technologies for a 

variety of technical products, 

such as heat exchangers, 

fittings and tungsten carbide 

tipped tools. The company 

offers its special know-how in 

the field of soldering and 

brazing and is therefore looking 

for partners to conclude a 

subcontractor agreement. Also 

conceivable are other forms of 

cooperation.

19/06/2020 metalowa



BOIT20190618001

Włoska firma specjalizująca 

się w nowoczesnych 

inercyjnych zestawach 

pomiarowych opracowała 

pozycjometr, który łączy 

mierniki skompensowanej 

temperatury, przyspieszenia, 

żyroskopu i magnetometru. 

Dostarcza prawdziwy pomiar 

w pewnych warunkach, 

takich jak użycie zewnętrzne 

przy braku interferencji 

elektromagnetycznych lub 

zakłóceń magnetycznych. 

Firma poszukuje 

dystrybutorów/partnerów na 

świecie do zawarcia umowy 

usług dystrybucyjnych.

An Italian company specialized 

in high-end inertial 

measurement unit has 

developed an attitude and 

heading reference unit that 

combines compensated 

temperature, accelerometer, 

gyroscopes and 

magnetometers. It provides a 

true heading under certain 

conditions which are outdoor 

use and not electromagnetic 

interference or magnetic 

disturbance. The company is 

looking for 

distributors/partners worldwide 

under a distribution services 

agreement.

25.06.2020
różne inne 

produkty

BOSG20190429005

Singapurska firma 

specjalizująca się 

urządzeniach automatyki, 

inteligentnej komunikacji i 

rozwiązaniach 

bezpieczeństwa informacji 

poszukuje potencjalnych 

partnerów do umów 

produkcyjnych w celu 

zaoferowania swoich 

produktów i usług firmom 

europejskim, które chciałyby 

zautomatyzować swoje 

zakłady za pomocą 

inteligentnych technologii.

The Singapore company 

specialising in automation 

facilities, intelligent 

communications and 

information security solutions is 

seeking potential partners 

through manufacturing 

agreement(s) in order to offer 

its products and services to 

European companies that are 

keen to automate their 

manufacturing plants with 

smart technologies.

19.06.2020 komputery i IT



BOMT20190529001

Firma dostarcza usługi 

zarządcze, technologiczne i 

konsultingowe, 

wspomagające cyfrowe 

miejsce pracy dla firm, 

zarówno średnich jak i 

małych, i poszukuje agentów 

do pomocy w 

zidentyfikowaniu tych 

użytkowników końcowych. 

Ponieważ jej głównymi 

atutami są SaaS 

(programowanie jako usługa), 

rozwój oprogramowania do 

aplikacji mobilnych i AI 

(sztuczna inteligencja), jest 

zainteresowana kontaktem z 

firmami poszukującymi 

dostawcy technicznego.

This company provides end-to-

end managed services, 

technology and consulting 

services that facilitate a digital 

workplace for enterprises, both 

midsize and small businesses 

and seeks agents to help them 

identify these end-users.  Since 

their main strengths are SaaS 

(software as a service), mobile 

applications and AI (artificial 

intelligence) software 

development they are also 

interested in contacting 

companies that are looking for 

a technical provider.

04.06.2020
doradztwo i 

konsultacje

BOUA20190531003

Ukraińska firma projektująca i 

produkująca standardowe 

oraz na zamówienie uliczne 

słupy oświetleniowe, 

poszukuje dystrybutorów w 

celu wejścia na nowe rynki w 

Europie. Firma zawrze 

długoterminowy kontrakt 

produkcyjny z potencjalnymi 

partnerami zamawiającymi 

słupy.

The Ukrainian manufacturing 

company, designing and 

producing standard and custom 

- made street light poles,  is 

looking for distributors in order 

to enter new markets in 

Europe. The company aims to 

contract a long-term 

manufacturing agreement with 

potential partners to produce 

light poles to order.

07.06.2020
różne inne 

produkty



BOGR20190604002

Greckie MŚP doświadczone w 

rozwoju systemów GIS 

(system informacji 

geograficznej) oferuje opartą 

na chmurze aplikację dla 

przemysłu komunikacyjnego 

(wliczająć takie rodzaje jak 

dane, głos, przewodowa lub 

bezprzewodowa itd.)  Firma 

poszukuje firm 

telekomunikacyjnych 

(użytkowników końcowych) 

lub IT (obsługujących 

klientów) do zawarcia umów 

licencyjnych.

A Greek SME, experienced in 

the development of GIS 

systems, offers a cloud based 

application for the 

communications industry 

(including all types such as data, 

voice, wired or wireless etc). 

The company is looking for 

telecommunication companies 

(end-users) or IT companies 

(dealing with their clients) 

under a licence agreement. 

14.06.2020 komputery i IT

BOUA20190530003

Ukraińska firma z Białej 

Cerkwi w regionie kijowskim 

specjalizuje się w produkcji 

uszczelek dla przemysłu 

chemicznego i naftowego, 

metalurgii, inżynieryjnego i 

metalowego, 

elektrotechnicznego i 

elektrowni. Firma oferuje 

gotowe i zamawiane 

materiały uszczelek. Oferuje 

umowy usług 

dystrybucyjnych sklepom 

budowlanym, hurtownikom i 

sprzedawcom materiałów 

technicznych.

The Ukrainian company from 

Bila Tserkva, Kyiv region, is 

specialized in the production of 

gaskets for companies from 

chemical and oil industries, 

metallurgy, engineering and 

metalworking, electrical 

engineering and electric power 

industry. The company offers 

ready- and custom-made gasket 

materials. Distribution services 

agreements are offered to 

construction shops, wholesalers 

and retailers of technical 

materials.

16.06.2020
różne inne 

produkty

BORO20190606001

Rumuńska firma, 

doświadczona w dostawie 

kompletnych morskich 

systemów kabinowych, 

wewnętrznych instalacji 

sanitarnych i wentylacyjnych, 

oferuje swoje usługi na bazie 

umów podwykonawstwa 

zaintersowanym 

firmom/stoczniom w Europie 

i na świecie.

A Romanian company, 

experienced in providing total 

marine accommodation 

systems, with delivery and 

complete installation of marine 

interior solutions, sanitary and 

ventilation systems offers its 

services under subcontracting 

agreements with interested 

companies/shipyards in Europe 

and worldwide.

20.06.2020 metalowa



BOIT20190424003

Założona ponad 85 lat temu 

rodzinna palarnia kawy z 

północnych Włoch poszukuje 

zagranicznych dystrybutorów 

lub bezpośrednich 

importerów, najlepiej 

działających w sektorze 

napojów i z doświadczeniem 

w segmencie kawy, w celu 

zwiększenia swojego udziału 

na rynkach 

międzynarodowych. 

Przewidziana forma 

współpracy to umowa usług 

dystrybucyjnych. Firma jest w 

stanie zaspokoić potrzeby 

sektora horeca i klientów 

indywidualnych dzięki 

szerokiemu asortymentowi w 

zakresie mieszanek, jak i 

różnorodnych opakowań.

A family-run coffee roaster SME 

founded over 85 years ago in 

Northern Italy is looking for 

foreign distributors or direct 

importers, preferably operating 

in the beverage sector and with 

some experience in coffee 

segment, to increase its 

presence on international 

markets. The cooperation 

envisaged is a distribution 

services agreement.

The company is able to satisfy 

the needs of both horeca and 

retail clients thanks to a wide 

assortment, both in terms of 

blends and of different 

packaging.

12.06.2020 spożywcza

BOAM20190604002

Armeńska firma produkuje 

organiczne suszone owoce: 

morela, brzoskwinia, gruszka, 

śliwka oraz naturalnie 

suszone zioła i warzywa 

(rozmaryn, szczaw). Produkty 

firmy są już obecne na rynku 

międzynarodowym, ale firma 

chce rozszerzyć sprzedaż i 

poszukuje usług 

pośrednictwa handlowego w 

ramach umów usług 

dystrybucyjnych lub umów 

produkcyjnych.

This Armenian company is 

involved in the production of 

organic dried fruits: apricot, 

peach, pear, plum, rosehip, as 

well as the production of 

naturally dried greens 

(rosemary, sorrel). The 

company's product is already 

represented in the international 

market, but the company wants 

to expand its sales and is 

looking for trade intermediary 

services under distribution 

services agreement or 

manufacturing agreement.

24.06.2020 spożywcza



BOSI20190527002

Słoweńska firma rodzinna o 

ponad 25 letniej tradycji 

produkująca na 

nowoczesnych maszynach 

narzędzia do różnych celów 

oferuje swoje usługi na bazie 

umów produkcyjnych i 

podwykonawstwa.

A family-owned Slovenian 

toolmaking company for all 

purposes with contemporary 

machines and more than 25 

years of tradition offers its 

services of toolmaking through 

manufacturing or 

subcontracting agreements.

04.06.2020 metalowa

BOAM20190610001

Armeńska firma produkuje 4 

typy naturalnie suszonych 

warzyw. Firma planuje 

rozszerzenie produkcji i chce 

wejść na rynek 

międzynarodowy. Poszukuje 

partnerów do umów usług 

dystrybucyjnych lub 

produkcyjnych.

The Armenian company 

produces 4 types of naturally 

dried greens. The company is 

planning to enlarge its 

production and wants to enter 

into international market. 

The company is looking for a 

distribution services agreement 

or manufacturing agreement.

24.06.2020 spożywcza

BOSE20190225001

MŚP z północnej Szwecji 

produkuje opatentowaną 

zabawkę konstrukcyjną dla 

dzieci w wieku od 4 lat. 

System składa się z wysokiej 

jakości płytek o różnych 

kształtach i zaczepach, 

dających duże możliwości 

budowania. Firma poszukuje 

partnerów do umów usług 

dystrybucyjnych i agencji 

handlowych we wszystkich 

krajach UE oraz w Szwajcarii i 

Norwegii.

An SME from Northern Sweden 

produces a patented 

construction toy for children of 

all ages from four years and 

upwards. The building system 

consists of a large variety of 

shapes of high-quality plates 

and assembly locks that offer 

great possibilities for 

construction.

The company is looking for 

business partners for 

distribution services agreement 

and commercial agency 

agreement in all EU countries 

plus Switzerland and Norway.

12.06.2020
różne inne 

produkty

BORO20190508001

Rumuńska firma zajmująca 

się głównie produkcją 

tkanych taśm izolacyjnych do 

silników elektrycznych, 

transformatorów, turbin, 

transportu gazu naturalnego, 

statków morskich, poszukuje 

potencjalnych partnerów do 

umów agencji handlowej.

The Romanian company whose 

main activity is production of 

woven isolation tapes for 

electric motors, transformers, 

turbines, natural gas transport, 

sea ships is looking for potential 

partners under commercial 

agency agreement.  

18.06.2020
różne inne 

produkty



BRDK20190520001

Duńska firma jest globalną 

marką dekoracyjnych i 

architektonicznych 

produktów oświetleniowych 

do wnętrz i oświetlenia 

zewnętrznego, 

zaprojektowaną przez 

znanych duńskich 

projektantów. Obecnie 

optymalizuje swój łańcuch 

dostaw i poszukuje 

strategicznego, 

długoterminowego partnera 

produkcyjnego w Europie 

Wschodniej (Czechy, Estonia, 

Łotwa, Litwa, Polska, 

Słowacja). Partner 

odpowiedzialny byłby za 

rozwój, produkcję i montaż 

produktów oświetleniowych 

LED zaprojektowanych przez 

duńską firmę i 

sprzedawanych na całym 

świecie.  

The Danish company is a global 

brand of decorative and 

architectural indoor and 

outdoor lighting products, 

designed by well-known Danish 

designers. They are currently 

optimising their supply chain 

and are looking for a strategic 

long-term manufacturing 

partner in Eastern Europe 

(Czechia, Estonia, Latvia, 

Lithuania, Poland, Slovakia). 

The partner will deliver 

development, production and 

assembly of LED lighting 

products designed by the 

Danish company and sold all 

over the world.  

07.06.2020
różne inne 

produkty

BRDE20190606001

Znany niemiecki specjalista 

poszukuje podwykonawców 

lub producentów aparatury 

łącznikowej w Unii 

Europejskiej, jak również w 

zakresie technologii 

komponentów pomiarowych 

i kontrolnych oraz rozwoju 

elektroniki, ze względu na 

rosnący popyt na produkcję.

Renowned German specialist is 

looking for subcontractors or 

manufacturers of switchgear 

within the European Union as 

well as for measurement and 

control components technology 

and electronic development, 

due to increasing growth of 

production demand.

14.06.2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny



BRES20190527001

Mała firma z siedzibą w 

północnej Hiszpanii, 

zajmującą się dystrybucją 

online wszelkiego rodzaju 

naturalnych kosmetyków, 

środków higieny osobistej i 

pielęgnacji oraz naturalnych 

suplementów diety 

pochodzących z kilku krajów,  

w celu rozszerzenia 

działalności poszukuje 

partnerów europejskich tj. 

firm sprzedających kosmetyki 

naturalne. Firmy te muszą 

posiadać certyfikat ECO/BIO. 

Hiszpańska firma jest bardzo 

elastyczna i ma 

doświadczenie w tej 

dziedzinie.

The company is a small-sized 

firm located in northern Spain, 

dedicated to the online 

distribution of all kind of 

natural cosmetics,  personal 

hygiene and care products and 

natural nutritional supplements 

which come from several 

countries. In order to expand 

their business, they look for 

European partners which could 

be companies selling cosmetic 

natural products. Those 

companies must have an 

ECO/BIO certificate. The 

spanish company is very flexible 

and has experience in this field.

05.06.2020

chemia i 

kosmetyki/chemicz

na

BRUK20190521001

Brytyjski projektant 

opracował system 

oszczędzania pieniędzy dla 

dzieci, przeznaczony do 

kupienia przez rodziców, 

dziadków lub opiekunów. 

Drzewo skrzynek na 

pieniądze zostało 

zaprojektowane tak, aby 

zabrać 100 monet w funtach 

brytyjskich lub euro i jest 

zapieczętowane, aby 

powstrzymać dziecko przed 

zabraniem pieniędzy przed 

osiągnięciem sumy 

całkowitej. Poszukiwany 

rodzaj współpracy to umowa 

produkcyjna.

A British designer has 

developed a money saving 

system for children, designed to 

be bought by parents, 

grandparents or carers. The 

money box tree is designed to 

take 100 UK Pound coins or 

Euros and is sealed to stop the 

child taking money before the 

total is reached.The designer is 

currently having the boxes 

made in China but would now 

like to move the production 

closer to home. A 

manufacturing agreement is 

sought.

06.06.2020
różne inne 

produkty



BRUK20190611001

Brytyjska firma stosująca 

naturalną wełnę w sektorze 

akustycznym poszukuje 

dostawcy opakowań 

ochronnych, które nie 

wykorzystują tworzyw 

sztucznych. Opakowania 

muszą chronić produkty 

wełniane przed wilgocią i 

kurzem oraz być przyjazne 

dla środowiska i lekkie. 

Poszukiwany partner  w 

Europie lub poza. Oferowany 

rodzaj umowy to umowa z 

dostawcą.

A British company using natural 

wool in the acoustics sector 

requires a supplier of protective 

packaging that does not use 

plastic. The packaging must 

protect wool products from 

moisture and dust and be 

environmentally friendly and 

lightweight. The right partner 

could be anywhere in Europe or 

elsewhere overseas. A supplier 

agreement is sought.

13.06.2020 opakowania, papier

BRRO20190515001

Rumuński start-up 

specjalizuje się w produkcji 

różnego rodzaju ręcznie 

robionych wyrobów 

włókienniczych dla kobiet, 

dzieci i gospodarstw 

domowych. Firma jest 

zainteresowana 

poszukiwaniem 

międzynarodowych 

partnerów biznesowych 

mogących dostarczać tkaniny 

jedwabne w ramach umów 

produkcyjnych. 

A Romanian start-up company 

specialises in manufacturing a 

variety of handmade textile 

products for women, children 

and the household. The 

company is interested in 

identifying international 

business partners able to supply 

silk fabric under manufacturing 

agreements. 

06.06.2020
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BRFR20190613001

Francuski dystrybutor 

produktów szklanych 

wykorzystywanych jako 

pojemniki na żywność w 

stanie stałym i płynnym 

poszukuje nowych 

dostawców słoików szklanych 

z odkręcanymi nakrętkami 

lub nie oraz butelek. Firma 

oferuje również swoje usługi 

jako dystrybutor.

A French distributor of glass 

products used as containers for 

solid and liquid foodstuffs is 

looking for new suppliers of 

glass jars with twist-off caps or 

not, and bottles. The company 

also offers its services as a 

distributor through a 

distribution service agreement.

25.06.2020 opakowania, papier



BRRO20190607001

Rumuńska firma specjalizuje 

się w produkcji ręcznie 

robionych produktów 

kosmetycznych, 

wykorzystujących aktywne, 

naturalne składniki. Produkty 

sprzedawane są w szklanych 

pojemnikach różnej 

wielkości. Firma jest 

zainteresowana 

poszukiwaniem 

międzynarodowych 

partnerów biznesowych 

mogących dostarczać szklane 

pojemniki kosmetyczne. 

Współpraca z określonymi 

partnerami będzie oparta na 

umowach produkcyjnych.

A Romanian company 

specialises in manufacturing 

handmade cosmetic products, 

using active, natural 

ingredients. Products are sold in 

glass containers of different 

sizes. The company is 

interested in identifying 

international business partners 

able to supply glass cosmetic 

containers. Cooperation with 

the partners identified will be 

based on manufacturing 

agreements.

19.06.2020 opakowania, papier

BRUK20190522001

Brytyjska firma inżynieryjna 

opracowała opatentowany 

system przetwarzania 

odpadów na energię, który 

przekształca przemysłowe 

odpady żywnościowe w 

energię do wykorzystania na 

uniwersytetach, w szpitalach 

itp. i poszukuje dostawcy 

analizatorów gazów. Partner 

będzie odpowiedzialny za 

dostarczanie analizatorów 

gazu dla biogazowni, które 

mogą monitorować 4 gazy 

przy ciśnieniu 23 milibarów: 

metan, dwutlenek węgla, tlen 

i siarkowodór. Firma 

poszukuje producenta 

pracującego w urządzeniach 

monitorujących gaz w 

ramach umowy z 

dostawcą/producentem.

A UK engineering company has 

developed a patented waste to 

energy system which 

transforms industrial food 

waste into energy for use in 

universities, hospitals etc. is 

looking for a supplier of gas 

analysers. The partner will need 

to supply gas analysers for 

biogas sites which can monitor 

4 gases at 23 millibar pressure: 

methane, carbon dioxide, 

oxygen & hydrogen sulfide. The 

company is looking for a 

manufacturer working in gas 

monitoring instrumentation 

under supplier/manufacturer 

agreement.

01.06.2020

środowisko/energi

a/ochrona 

środowiska



BOUA20190507001

Obecnie ukraińska firma jest 

największym producentem 

opraw oświetleniowych w 

Europie Środkowej. 

Producent posiada pełny cykl 

produkcyjny. Pierwszym 

krokiem jest topienie metalu, 

które daje możliwość 

formowania produkowanych 

wyrobów.  Firma poszukuje 

dystrybutorów z Polski, 

Rumunii, Węgier, Słowacji, 

Czech i Niemiec na podstawie 

umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

Currently, the Ukrainian 

company is the biggest 

manufacturer of lighting 

fixtures in central Europe. The 

manufacturer has a full cycle of 

production. The first step is 

metal melting that gives the 

possibility of forming produced 

rival products.  The 

manufacturer is looking for 

distributors from Poland, 

Romania, Hungary, Slovak 

Republic, Czech Republic and 

Germany under distribution 

services agreements.

03.06.2020
różne inne 

produkty

BOLT20190516001

Litewska firma 

farmaceutyczno-kosmetyczna 

wykorzystująca najnowsze 

wyniki badań naukowych 

opracowała maskę na twarz, 

która jest wygodna w 

codziennym życiu i nie 

przeszkadza w wykonywaniu 

innych czynności podczas jej 

noszenia. Firma poszukuje 

pośredników handlowych w 

ramach umowy agencyjnej i 

umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych oraz oferuje 

usługi produkcyjne pod 

marką własną.

The pharmaceutical/cosmetics 

company from Lithuania using 

the latest scientific research 

results has developed the face 

sheet mask, that is convenient 

for everyday life and do not 

disturb to do other activities 

during the beauty treatment 

procedure. The company is 

looking for trade intermediaries 

under the commercial agency 

agreement and distribution 

services agreement and 

offering manufacturing services 

under the private label as well.

10.06.2020

chemia i 

kosmetyki/chemicz

na



BODE20190604002

Niemiecka firma opracowała 

wielofunkcyjne narzędzie do 

przytrzymywania i chwytania. 

Pomaga starszym lub 

niepełnosprawnym osobom 

radzić sobie podczas 

wykonywania codziennych 

czynności i być bardziej 

niezależnymi. Może być 

również stosowane w terapii, 

działaniach leczniczych oraz 

przez każdego w życiu 

codziennym. Firma poszukuje 

dystrybutorów.

 

A German company developed 

a multi-functional retaining and 

clamping element, which is 

universally applicable. This tool 

can help elderly or disabled 

persons to manage their daily 

life, more self-independent. It 

can also be used for therapeutic 

purposes, in the medical area or 

simply in the daily life of 

everyone. The company is 

looking for partners to open 

new markets for distribution in 

terms of distribution service 

agreements.   

19/06/2020 medycyna

BOJP20190612001

Japoński producent urządzeń 

do badania naprężeń 

resztkowych i 

powierzchniowych w 

przeźroczystych materiałach 

poszukuje dystrybutorów i 

agentów handlowych w 

krajach UE. Produkcja 

urządzeń odbywa się w 

fabryce przedsiębiorstwa, co 

daje mu przewagę cenową 

nad konkurencją oraz 

pozwala na zagwarantowanie 

zgodności i niezawodności 

każdego egzemplarza. Firma 

planuje proaktywną 

współpracę z europejskimi 

partnerami w celu 

wprowadzenia swojego 

produktu na lokalne rynki.

A Japanese producer of residual 

and surface stress testing 

instruments for transparent 

materials is looking for 

distributors and commercial 

agents in the EU. 

Their products are 

manufactured in-house, giving 

them a cost-price advantage to 

their competitors and allowing 

them to guarantee reliability 

and consistency. They want to 

proactively work together with 

EU partners to successfully 

introduce their products to the 

EU market under a distribution 

services or commercial agency 

agreement.

28/06/2020

pojazdy i 

maszyny/maszyno

wa



 BOLT20190619001

Wykwalifikowany, litewski 

producent nawozów 

organicznych i organiczno-

mineralnych, stosowanych w 

ekologicznym (organicznym) i 

klasycznym rolnictwie 

poszukuje pośredników 

handlowych. Jego produkty 

są bogate w humus, kwasy 

fulwowe i aminokwasy, 

witaminy i minerały, mikro- i 

makroelementy, węgiel 

organiczny i inne. Produkt i 

opakowanie mogą być 

dostosowane do wymagań 

klienta.

The highly qualified Lithuanian 

producer of organic and organo-

mineral fertilizers suitable for 

ecological (organic) farming and 

conventional agriculture is 

looking for trade intermediaries 

to work under the distribution 

agreement. The products of the 

company are rich in humic, 

fulvic and amino acids, vitamins 

and minerals, micro and macro 

elements, organic carbon and 

etc. Products and packaging 

could be adjusted to the client's 

needs.

25/06/2020 rolnictwo

BOSG20190401001

Singapurska firma o 

ugruntowanej marce zajmuje 

się badaniem, 

opracowywaniem i produkcją 

szerokiej gamy produktów 

prozdrowotnych. Jej oferta 

obejmuje krzesła i sofy do 

masażu, masażery do ciała, 

przenośne masażery, 

poduszki na szyję, koce do 

masażu, wagi, monitory 

zdrowia, oczyszczacze i 

nawilżacze powietrza. Firma 

poszukuje dystrybutorów i 

franczyzobiorców. 

An established Singapore brand, 

this company research, design 

and manufacture a wide range 

of healthy lifestyle products 

that cater to the health, 

wellness and relaxation needs 

of customers. Their selection of 

products include massage 

chairs/sofas, upper body & leg 

massagers, portable massagers, 

neck pillows, massage wraps 

and blankets, weighing scale, 

health monitors, air purifiers 

and humidifiers. They are 

seeking European partners via 

distribution services and 

franchise agency agreement(s).

03-06-2020 medycyna



BOAL20190522003

Klinika dentystyczna ze 

Szkodry w Albanii oferuje 

całościowe usługi 

dentystyczne. Firma 

podpisała umowy z lokalnymi 

biurami podróży w celu 

oferowania jednodniowych 

pakietów usług. Firma 

poszukuje agentów 

handlowych w celu 

oferowania usług turystyki 

dentystycznej.

A dental clinic from Shkodra, 

Albania is specialized in dental 

services. As a complimentary 

service, the company has some 

agreements with local tour 

agencies to offer daily packages 

for its clients. Most of the tours 

are concentrated in the north 

of Albania and mostly are 

cultural trips. Regarding that, 

the company seeks for 

commercial agency agreement 

to create a partnership for 

dental tourism.

14/06/2020 medycyna

BORO20190527001

Rumuńska firma 

programistyczna specjalizuje 

się w rozwoju i integracji 

spersonalizowanych aplikacji 

do zarządzania biznesem. 

Oferowane są sieciowe 

systemy CRM (Customer 

Relationship Management), 

ERP (Enterprise Resource 

Planning), WMS (Warehouse 

Management System), SFA 

(Sales Force Automation) i 

inne. Firma poszukuje 

klientów z krajów UE w celu 

wsparcia procesu digitalizacji 

ich środowiska pracy dzięki 

spersonalizowanym 

aplikacjom. Firma oferuje 

podwykonawstwo i 

poszukuje agentów 

handlowych.

A software development 

company from Romania 

develops and integrates custom 

business management 

applications. The company 

offers web-based solutions like: 

CRM (Customer Relationship 

Management), ERP (Enterprise 

Resource Planning), WMS 

(Warehouse Management 

System), SFA (Sales Force 

Automation) and others. The 

company seeks to help EU 

companies digitize their 

working environment with 

custom made apps in the 

framework of an subcontracting 

agreement and commercial 

agents to represent them 

abroad.

18/06/2020 komputery i IT



BOHU20190613001

Węgierska firma produkuje 

wysokiej jakości okna, drzwi, 

drzwi garażowe oraz rolety. 

Firma poszukuje 

zagranicznych dystrybutorów 

oraz menedżerów projektów 

i projektantów, którzy 

chcieliby zastosować jej 

produkty w swoich 

inwestycjach. Firma 

poszukuje dystrybutorów i 

oferuje podwykonawstwo.

The Hungarian company is 

manufacturing quality windows, 

doors, garage doors and shade 

products and wants to expand 

its business abroad. The 

company is looking for 

distributors of their products 

and project managers, 

constructors, designers who 

would be interested to apply 

the products of the company. In 

the former case distribution 

service agreement while in the 

latter subcontracting would be 

relevant.

28/06/2020
materiały i usługi 

budowlane

BOBG20190610002

Bułgarski producent z sektora 

metalowego oferuje 

możliwość produkcji na 

zamówienie. Firma oferuje 

wyroby ze blachy stalowej - 

kształtki i detale do mebli, 

metalowe meble, pudła, 

miski, spawane konstrukcje 

metalowe, narzędzia, wyroby 

z aluminium. 

Bulgarian manufacturer in the 

metal processing industry offers 

its services for production of 

different articles, based on 

clients’ specifications. Its 

production covers a range of 

different items from steel 

sheets (including stainless) – 

furniture fittings and details, 

metal furniture, boxes, basins; 

welded metal constructions; 

tools and devices; products 

made from aluminium. The 

company intends to cooperate 

with the potential partners 

under manufacturing 

agreement.

24/06/2020 metalowa



BOUA20181101008

Ukraińska firma 

specjalizująca się produkcji i 

sprzedaży produktów 

outdoorowych poszukuje 

dystrybutorów i agentów 

handlowych, mających 

doświadczenie w tej branży. 

Firma oferuje takie produkty 

jak składane stoły i krzesła, 

huśtawki ogrodowe, namioty, 

plecaki i kamery podwodne.

A Ukrainian company that 

specialised in the production 

and selling of products for 

outdoor activity is looking for 

distributors and/or trade agents 

already operating in the 

relevant field and interested in 

distribution of company's 

products. The cooperation is 

offered to partners developing 

sales within Europe in the 

recreation and sports market in 

their own territories.  The 

company's productrange 

includes: folding tables, chairs, 

garden swings, tents, backpacks 

and underwater camera's

03-06-2020 turystyka

BOSE20190604001

Rodzinna firma specjalizująca 

się w produkcji butów i 

chodaków ochronnych oraz 

tradycyjnych szwedzkich 

chodaków poszukuje 

dystrybutorów z tej branży. 

Wszystkie jej produkty 

posiadają oznaczenie CE. 

Firma oferuje wyroby z 

wysokiej jakości materiałów i 

przy użyciu zaawansowanych 

technologii w celu 

dostarczenia funkcjonalnego 

obuwia. 

A family owned company 

specialised in manufacturing of 

safety shoes, safety clogs and 

traditional Swedish clogs is 

looking for distribution service 

agreement with professional 

shops or chains within 

safety/working cloths or 

products in Europe. All shoes 

and clogs are CE-marked 

according to current European 

standards. The Swedish 

company is offering products 

produced by experienced 

material suppliers and 

advanced technology in order 

to produce a functional shoe. 

18/06/2020
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



 BOBE20190503001

Belgijska firma produkuje 

czekolady z ziaren kakaowca, 

sprowadzanych z Wybrzeża 

Kości Słoniowej. Firma 

stworzyła markę wspierającą 

organiczną produkcję ziaren 

kakaowca w tym kraju, dzięki 

której możliwe jest 

prześledzenie całego procesu 

produkcji. Produkty, 

produkowane w Brukseli, to 

pralinki, trufle, ciasteczka 

czekoladowe itp. Firma 

poszukuje agentów 

handlowych i dystrybutorów. 

The Belgian company is 

producing chocolates with 

cocoa imported from Ivory 

Coast. The company develops a 

label to encourage organic 

farming in Ivory Coast with 

traceability of the production 

process of the cocoa. The 

products manufactured in 

Brussels are pralines, truffles, 

chocolate biscuits etc.

The company is looking for 

commercial intermediaries 

(commercial agents and 

distributors).

07-06-2020 spożywcza

BOUK20190531001

Brytyjska firma badawczo-

rozwojowa stworzyła 

technologię, której 

skuteczność została 

potwierdzona przez 

państwową, brytyjska 

agencję zdrowia oraz 

wojskową organizację 

badawczą, pozwalającą na 

tworzenie biologicznie 

czystego powietrza przy 

użyciu noszonego na ciele 

urządzenia. Firma poszukuje 

partnerów w celu produkcji 

tego urządzenia oraz wejścia 

z nim na nowe rynki poprzez 

udzielenie licencji lub 

zawiązanie spółki joint 

venture. 

This UK-based research and 

development company has 

created a new technology 

which has been confirmed by 

tests carried out by the UK's 

national health agency and a 

military research organisation, 

as creating biologically clean air 

that can be delivered through a 

wearable device. The company 

is seeking partners to begin 

manufacturing their product, 

and help with market entry in 

the personal protection 

equipment sector through 

either a licensing or joint 

venture agreement.

17/06/2020

środowisko/energi

a/ochrona 

środowiska



BOBE20190516004

Belgijska firma stworzyła 

portal sprzedażowy dla 

producentów rękodzieła i 

osób, które zajmują się 

konserwacją zabytków. Firma 

poszukuje zagranicznych 

agentów handlowych lub 

partnerów zainteresowanych 

zawiązaniem spółki joint 

venture w celu wejścia z tym 

produktem na nowe rynki.

 

The Belgian company 

developed an online 

marketplace connecting 

traditional crafts and 

professionals active in the 

restoration of cultural heritage 

to support European knowhow 

in the areas of crafts and 

restoration of cultural heritage. 

The company is looking for local 

partners for joint venture or 

commercial agency agreement 

to develop the marketplace in 

their country.

05-06-2020
materiały i usługi 

budowlane

BOAL20190531001

Albańska firma oferuje 

licencję na system 

zarządzania 

nieruchomościami, oferujący 

opiekę kierownika kanałów 

sprzedaży. System ten, 

oparty na chmurze, jest 

zintegrowany z wiodącymi 

systemami rezerwacyjnymi i 

pozwala na zarządzanie 

wynajmem na miejscu i 

zdalnie.

An Albanian company is 

offering a property 

management system with 

channel manager under a 

license agreement. The cloud-

based system is integrated with 

major booking systems and 

enables hoteliers to run their 

business on site and from 

distance. 

06-06-2020 komputery i IT

BOSE20190415001

Szwedzka firma z branży 

technologii medycznych 

opracowała i rozwija 

prześcieradło poprawiające 

jakość snu. Produkt ten jest 

zalecany przez lekarzy w 

krajach skandynawskich 

pacjentom, cierpiącym z 

powodu bezsenności, stresu i 

problemów 

neuropsychiatrycznych. Firma 

poszukuje dystrybutorów z 

tej branży oraz klinik, które 

chciałyby działać jako agenci 

handlowi.

A Swedish medtech company 

has designed and developed a 

duvet blanket that improves 

quality of sleep. The product 

has been prescribed by doctors 

in Scandinavia to patients 

suffering from insomnia, stress 

and neuropsychiatric 

dysfunction. The company is 

now planning to expand 

internationally and is therefore 

looking for well-established 

medtech distributors and 

healthcare clinics interested in 

commercial agency agreement.

06-06-2020



BORO20190515003

Rumuńska firma oferuje 

szeroką gamę usług IT, od 

rozwoju systemów 

informatycznych po 

tworzenie i zarządzanie 

stronami WWW. Firma 

oferuje outsourcing. 

A Romanian company offers a 

variety of IT services, ranging 

from information systems 

development to website design 

and administration. They are 

interested in signing 

outsourcing agreements with 

foreign partners.

04-06-2020 komputery i IT

BOSG20190114006

Singapurski producent 

żywności, który rozpoczął 

swoją działalność w latach 

'90, jest jedną z wiodących 

firm z tej branży na lokalnym 

rynku. Firma oferuje składniki 

spożywcze restauracjom i 

hotelom. Stworzyła również 

gamę makaronów i sosów 

sprzedawanych w 

supermarketach. Firma 

poszukuje dystrybutorów 

żywności w Europie.

The Singapore food 

manufacturer, which was 

established in the 1990s is one 

of the leading food 

manufacturers in Singapore. 

The company mainly 

manufactures and supplies food 

ingredients to restaurants and 

companies in the hospitality 

sector in Singapore. The 

Singapore food manufacturer 

has developed a line of food 

paste and sauces specifically 

sold in supermarkets. The 

Singapore company is looking 

for European food distributors 

via distribution services 

agreement.

29/06/2020 spożywcza

BOTR20190528001

Turecka firma z sektora 

drzewnego, z ponad 60-

letnim doświadczeniem, 

specjalizuje się w produkcji 

płyt MDF do wyrobu mebli. 

Firma poszukuje agentów 

handlowych. 

The Turkish company operates 

in the wood sector for more 

than 60 years and is specialized 

in manufacturing veneered 

MDF (medium density 

fiberboard) board for furniture 

and furnishings. The company is 

looking for commercial agents 

to extend its products abroad.

06-06-2020
produkty 

drewniane, meble



BODE20190517001

Niemiecka firma, zajmująca 

się produkcją filmów i 

programów telewizyjnych dla 

samorządów, firm, 

organizacji, artystów i 

magazynów oferuje usługi 

podwykonawstwa. Firma 

oferuje całościowe usługi od 

projektu do realizacji.

A German company, working in 

the field of film and television 

production for companies, 

municipalities, organisations, 

artists and magazines, is looking 

for commercial agreement and 

subcontracting. The company 

offers the entire production 

line: from the draft to the 

realisation.

13/06/2020
reklamowa, 

filmowa

BOAM20190606001

Armeńska firma zajmuje się 

produkcją naturalnych i 

ziołowych herbat, posiada 

ugruntowaną pozycję na 

lokalnym rynku. Firma chce 

rozszerzyć swoją działalność 

na rynki zagraniczne, w tym 

celu poszukuje 

dystrybutorów i oferuje 

usługi produkcyjne. 

The Armenian company is 

involved in the production of 

natural and herbal teas. The 

company’s production is 

already well known in the local 

market. The company wants to 

expand its production and sales 

and to enter into new 

international markets. The 

company is looking for a 

distribution services agreement 

or manufacturing agreement.

24/06/2020 spożywcza

BOBG20190510001

Bułgarska firma, 

specjalizująca się w 

projektowaniu, produkcji i 

serwisowaniu urządzeń i 

komponentów sieci 

telekomunikacyjnych, oferuje 

własne rozwiązania z zakresu 

systemów i urządzeń do 

mierzenia parametrów i 

utrzymywania sieci telewizji 

kablowej. Firma oferuje 

usługi produkcyjne, 

outsourcing i 

podwykonawstwo oraz 

poszukuje dystrybutorów.

A Bulgarian company 

specialized in design, 

production and services of 

equipment and components for 

telecommunication network 

offers its individual solutions to 

develop and produce 

specialized network 

measurement systems and 

equipment designed for 

maintenance and parameter 

checking of cable television 

networks. Considered 

cooperation types: 

manufacturing, outsourcing 

agreements and 

subcontracting. The company is 

also opened for distribution 

agreements with interested 

partners. 

06-06-2020 komputery i IT



 BOLT20190426001

Litewska firma, która 

realizuje projekty instalacji 

wnętrz statków, modernizuje 

projekty pod klucz i instalacje 

HVAC (ogrzewanie, 

wentylacja i klimatyzacja) 

poszukuje partnerów do 

rozszerzenia działalności za 

granicą i do pracy w ramach 

umów podwykonawczych.

A Lithuanian company that 

carries out projects of vessel 

interior installation, refits 

turnkey projects and HVAC 

(heating, ventilation and air 

conditioning) installation is 

looking for partners to expand 

their business abroad and to 

work under subcontracting 

agreements.

  2020-06-12
różne inne 

produkty

  BOES20190513001

Hiszpańskie MŚP 

specjalizujące się  turystyką 

oferuje platformę utworzoną 

przez ERP (planowanie 

zasobów przedsiębiorstwa) i 

PMS (system zarządzania 

nieruchomościami) 

oprogramowanie do 

zarządzania hotelem, które 

umożliwia kontrolę 

wszystkich obszarów 

zarządzania zakładu 

hotelowego lub sieci 

hotelowej w efektywny, 

elastyczny i w pełni 

zintegrowany sposób. To 

rozwiązanie zapewnia istotne 

wsparcie dla operacyjnych i 

strategicznych zadań 

biznesowych. Poszukiwany 

typ współpracy to umowa 

agencyjna.

 Spanish tourism specialised 

SME is offering a platform 

formed by an ERP (enterprise 

resource planning) and a PMS 

(property management system) 

of hotel management software, 

that allows control of all 

management areas of a hotel 

establishment or hotel chain in 

an efficient, flexible and fully 

integrated way. This solution 

provides essential support for 

operational and strategic 

business tasks. The cooperation 

type sought is a commercial 

agency agreement. 

 2020-06-10
różne inne 

produkty



 BORO20190611001

Właściciel rumuńskiej firmy 

zamierza sprzedać ten bardzo 

zyskowny biznes z powodów 

osobistych. Firma posiada 

bardzo dobrą infrastrukturę 

produkcyjną z wydajnym 

sprzętem, wysoko 

wykwalifikowaną kadrą i ze 

stabilnymi klientami z 

Rumunii, ale także z Niemiec, 

Francji, Szwajcarii, Irlandii i 

Włoch. Firma poszukuje 

partnerów zainteresowanych 

zakupem w ramach umowy 

przejęcia

The Romanian company’s 

owner intends to sell this very 

profitable business from 

personal reasons. The company 

has a very good fabrication 

infrastructure with performant 

equipment, highly qualified 

staff and stable clients from 

Romania but also from 

Germany, France, Switzerland, 

Ireland, and Italy. The company 

is searching for partners 

interested to buy it in the frame 

of an acquisition agreement 

 2020-06-28
różne inne 

produkty

BODE20190520001

Niemiecka firma opracowała 

połączenie grzebienia i łyżki 

do butów do praktycznego 

zastosowania. Wynalazek jest 

prawnie chroniony i 

częściowo dystrybuowany na 

rynku niemieckim. Opierając 

się na pozytywnych opiniach, 

klient poszukuje 

dystrybutorów w branży 

drogeryjnej, zdrowotnej, 

hotelarskiej i marketingowej 

w ramach umowy 

dystrybucyjnej, aby 

rozszerzyć działalność na 

Europę i świat.

A German company developed 

a combination of a comb and a 

shoehorn for practical use. The 

invention is legally protected 

and partly distributed in the 

German market. Based on 

positive feedback, the client is 

looking for distributors in the 

drugstore, wellness, hotel and 

marketing sector under 

distribution agreement, to 

expand into Europe and 

worldwide.  

 2020-06-27
różne inne 

produkty



BOES20190612001

Hiszpański start-up 

specjalizujący się w usługach 

biotechnologicznych 

stosowanych w usługach 

weterynaryjnych, sektorze 

rolno-spożywczym i hodowli 

zwierząt, oferuje wysoki 

poziom wyniku w 

prowadzeniu 

najnowocześniejszych badań 

laboratoryjnych opartych na 

genetyce molekularnej z 

elastycznym, dynamicznym i 

dostosowanym do 

indywidualnych potrzeb 

podejściem. 

Firma poszukuje agentów 

handlowych skierowanych do 

firm świadczących usługi 

weterynaryjne i 

biotechnologiczne oraz 

umów outsourcingowych 

skierowanych do przemysłu 

rolno-spożywczego i 

hodowlanego.

A Spanish start-up specialised in 

biotech services applied to the 

veterinary services, agrofood 

sector and livestock industry, 

offers a high professional level 

of performance in conducting 

state-of-the-art molecular 

genetic based laboratory trials, 

under a flexible, dynamic and 

customised approach. The 

company is looking for 

commercial agents, targeted to 

companies providing veterinary 

and biotech services, and 

outsourcing agreements, 

targeted to agrofood and 

livestock industries. 

 2020-06-27 rolnictwo

 BOES20190516001

Hiszpańska firma oferuje 

szeroką gamę produktów 

szczególnie odpowiednich do 

drewna i aluminium. Firma 

ma długą historię w 

projektowaniu i produkcji 

akcesoriów do drzwi, a 

mianowicie między innymi 

zawiasów sprężynowych, 

samozamykaczy i hamulców 

oporowych. Firma poszukuje 

współpracy w ramach umowy 

o świadczenie usług 

dystrybucyjnych w całej 

Europie z innymi firmami, 

które mogą być 

zainteresowane obsługą ich 

asortymentu.

The Spanish company offers a 

wide range of products 

especially suitable for the wood 

and the aluminium field. The 

company has a long-dated 

history in designing and 

manufacturing door 

accessories, namely spring 

hinges, door closers and 

retaining brakes amongst 

others. The firm is looking for 

cooperation under distribution 

services agreement around 

Europe with other companies 

that may be interested in 

handling their range. 

 2020-06-27 metalowa



 BORO20190521001

Rumuński producent 

ręcznych spersonalizowanych 

wyrobów drewnianych, 

takich jak pudełka na 

biżuterię, akcesoria do chrztu 

i wesela, ramki na zdjęcia, 

albumy na zdjęcia itp. 

poszukuje dystrybutorów w 

Europie.

 

A Romanian start-up 

manufacturer of handmade 

personalised wooden products 

such as jewellery boxes, 

baptism and weddings 

accesories, photo frames, 

photo albums etc. is looking for 

distributors in Europe.

25.06.2020
różne inne 

produkty

 BOUA20190511001

Ukraińska firma oferuje pełen 

zakres obróbki metali, a także 

prace elektryczne obwodów 

wtórnych i pierwotnych. Od 

2006 roku firma produkuje 

produkty dla Europy i WNP 

(Wspólnoty Niepodległych 

Państw), w tym liderów rynku 

towarów i usług 

telekomunikacyjnych. Firma 

poszukuje partnerów do 

współpracy w ramach umowy 

produkcyjnej.

 

Ukrainian company offer a full 

range of metalworking, as well 

as electrical work of the 

secondary and primary circuits. 

Since 2006, the company has 

been manufacturing products 

for Europe and CIS 

(Commonwealth of 

Independent States), including 

the leaders of the 

telecommunications goods and 

services market. The company 

is looking for partners for 

cooperation on the terms of 

manufacturing agreement.

 2020-06-07 metalowa

BOBG20190218001

Bułgarska firma zajmująca się 

odlewaniem żelaza i stali 

poszukuje przedstawicieli do 

sprzedaży w krajach 

europejskich, oferuje usługi 

outsourcingowe 

zagranicznym partnerom 

(odlewanie, galwanizacja, 

przetwarzanie, emaliowanie i 

pakowanie). Firma poszukuje 

dystrybutorów, którzy mogą 

znaleźć potencjalnych 

klientów do kupna 

produktów firmy. 

Alternatywnie, poszukuje 

partnerów w tej samej 

branży, którzy chciałaby zlecić 

produkcję w Bułgarii.

 A Bulgarian company, engaged 

in iron and steel casting, is 

looking for representatives for 

sales in European countries and 

offers outsourcing activities to 

foreign partners (casting, 

galvanization, processing, 

enameling, and packaging). The 

company is looking for 

distributors that might find 

potential customers for the 

company's products. 

Alternatively, it is looking for 

partners in the same field that 

would like to outsource their 

production in Bulgaria.

06.06.2020 metalowa



 BOSI20190527003

Słoweńskie MŚP, 

specjalizujące się w produkcji 

i instalacji przemysłowych 

urządzeń wentylacyjnych do 

filtracji powietrza w 

przemyśle i innych 

urządzeniach 

technologicznych dla 

przemysłu drzewnego, 

odlewniczego i innych, 

oferuje umowy na produkcję 

i podwykonawstwo.

 A Slovenian SME, specialized in 

the manufacture and 

installation of industrial 

ventilation equipment for air 

filtration in industry and other 

technological equipment for 

the wood, foundry and other 

types of industry, is offering 

manufacturing and 

subcontracting agreements.

 2020-06-27
różne inne 

produkty

BOIL20190520001

Izraelska firma specjalizuje się 

w wysokiej jakości 

produktach spożywczych 

skierowanych do 

konsumentów dbających o 

zdrowie i stara się 

eksportować swój flagowy 

produkt - silan - 100% syrop 

naturalny z daktyli, naturalny 

słodzik. Zawiera również 

różne oleje i inne produkty, 

takie jak woda różana, aby 

wzmocnić bogaty smak w 

kuchni. Firma sprzedaje 

swoje produkty lokalnie do 

większości wiodących 

detalicznych sieci 

spożywczych i chce 

rozszerzyć swoją działalność i 

eksportować do podobnych 

sieci za granicą w ramach 

umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

 The Israeli company specializes 

in premium food products 

aimed at the health-aware 

consumers and is seeking to 

export its flagship product – 

silan – 100% natural date syrup, 

a natural sweetener.  It also 

holds various oils and other 

products, such as rose water to 

enhance rich flavours in 

cooking.  The company markets 

its products locally to most 

leading retail food chains and 

would like to expand its activity 

and export to similar chains 

abroad under distribution 

services agreement.

 2020-06-06 rolnictwo



 BORO20190523001

Rumuńskie przedsiębiorstwo 

ma bogate doświadczenie w 

projektowaniu, produkcji i 

montażu urządzeń 

sortujących, stacji 

przeładunkowych oraz 

urządzeń i maszyn 

technologicznych. Instalacje 

są wykorzystywane do 

sortowania i recyklingu 

odpadów z gospodarstw 

domowych.

Rumuńskie MŚP z 

niecierpliwością oczekuje 

powiększenia swojego 

portfolio o przedsiębiorstwa 

dowolnej wielkości, które 

chcą nawiązać 

długoterminową współpracę 

w ramach umów 

produkcyjnej lub 

podwykonawczej.

The Romanian enterprise has 

an extensive experience in 

designing, manufacturing and 

assembling sorting installations, 

transfer stations and 

technological equipment and 

machines. The installations are 

used for household waste 

sorting and recycling activities. 

The Romanian SME is now 

looking forward to increasing its 

portfolio with enterprises of 

any size that want to establish a 

long-term collaboration under 

manufacturing or 

subcontracting agreements.

27.06.2020
różne inne 

produkty

BOHR20190531002

Chorwackie MŚP 

zaprojektowało 

profesjonalne na wysokim 

poziomie oprogramowanie e-

learningowe , aby uczynić e-

learning bardziej 

interesującym i wydajnym. 

MŚP łączy metodologię e-

learningu z klasycznym 

podejściem szkoleniowym, 

opracowuje i dostarcza 

szkolenia na zamówienie oraz 

zapewnia pomoc w ich 

realizacji. MŚP poszukuje 

partnerów na podstawie 

umowy outsourcingowej, a 

także podwykonawstwa.

A Croatian SME has designed a 

professional high level e-

learning software solution to 

make e-learning more 

interesting and efficient. The 

SME combines e-learning 

methodology with a classic 

training approach, develops and 

supplies custom made training 

and provides assistance in its 

implementation. The SME 

searches for partners based on 

outsourcing agreement, as well 

as for subcontracting.

18.06.2020
różne inne 

produkty



BOSI20190528001 

Słoweńska mikro firma 

skupiająca się na edukacji 

wysokiej jakości sprzedaje 

swój znak towarowy wraz z 

całym zestawem materiałów 

edukacyjnych w ramach 

umów przejęcia. Oferta 

obejmuje ręcznie robione 

zabawki i narzędzia do nauki 

dla dzieci w wieku szkolnym i 

przedszkolnym oraz szybko 

rozwijającą się sieć handlową.

Slovenian micro company 

focusing on inclusive and high 

quality education is selling its 

trademark with the whole set 

of educational materials under 

acquisition agreements. The 

offer comprises handmade toys 

and learning tools for 

schoolchildren and preschool 

children, and a rapidly 

developing commercial 

network.

14/06/2020
nauka/edukacja

BOGR20190604001 

Greckie MŚP, doświadczone 

w aplikacjach GIS 

(Geographical Information 

System), oferuje narzędzie do 

zarządzania aktywami dla 

sektora nieruchomości. 

Aplikacja jest podłączona do 

popularnych usług mapowych 

i umożliwia użytkownikowi 

dynamiczne zarządzanie 

zasobami. Firma poszukuje 

współpracowników za 

granicą do korzystania lub 

promowania aplikacji na 

podstawie umowy 

licencyjnej.

A Greek SME, experienced in 

GIS (Geographical Information 

System) applications offers an 

asset management tool for the 

real-estate sector. The 

application is connected to 

popular map services and 

enables the user to manage 

dynamically the assets. The 

company is looking for 

collaborators abroad to use or 

promote the application under 

a licence agreement.

17/06/2020 

różne inne 

produkty



BOHU20190529001 

Winiarnia znajduje się w 

północno-węgierskim 

regionie, w rejonie Tokaju. Jej 

historia zaczęła się ponad 40 

lat temu od małej produkcji 

win Tokaj: słodkich, 

półsłodkich i suchych win ze 

świeżymi aromatami 

owoców, które zdobyły wiele 

nagród w węgierskich i 

międzynarodowych 

konkursach wina. Firma szuka 

zainteresowanej agencji 

handlowej lub umów o 

świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

 The winery is located in the 

North-Hungarian region, in the 

area of Tokaj. It started more 

than 40 years ago with a small 

production of Tokaj wines: 

sweet, semi-sweet and dry 

wines with the fresh aromas of 

fruit, which have won many 

awards in Hungarian and 

international wine contests. 

They are looking for a 

commercial agency interested 

or any distribution services 

agreements.

14/06/2020
spożywcza

BOFR20190412001

Francuska firma 

specjalizująca się w rozwoju i 

sprzedaży produktów 

ekologicznych poszukuje 

europejskiego dystrybutora 

certyfikowanych 

ekologicznych środków 

chwastobójczych.

A French company specialized  

in development and sale of 

environmental products is 

looking for a European 

distributor of its certified eco-

friendly weed killers. 

20/06/2020

chemia i 

kosmetyki/chemicz

na

BOUK20190606001 

Londyńska firma z sektora 

rozszerzonej rzeczywistości 

specjalizuje się w 

hologramach naturalnych 

rozmiarów za pośrednictwem 

aplikacji na smartfony. 

Technologia interaktywna 

oferuje przedsiębiorstwom i 

społeczeństwu wyjątkową 

okazję do zaprezentowania 

swoich historii, mody lub 

osobistej komunikacji. Firma 

poszukuje partnerów 

handlowych w Europie i poza 

nią, aby wypróbować swoją 

technologię i nawiązać 

współpracę poprzez umowę 

agencyjną.

The London-based augmented 

reality company specialises in 

life-sized human holograms 

through a smartphone 

application.  The interactive 

technology offers enterprises 

and the public a unique 

opportunity to showcase their 

stories, fashion, or personal 

communication. The company 

is looking for commercial 

partners in Europe and beyond 

to trial their technology and 

establish working relationships 

via a commercial agency 

agreement.

 

17/06/2020 
inne usługi



BOBG20190517002 

Bułgarska firma specjalizująca 

się w produkcji wyrobów 

drewnianych rzeźbionych w 

maszynach oferuje rzeźby w 

drewnie potencjalnym 

partnerom. Celem firmy jest 

zwiększenie zdolności 

produkcyjnych i sprzedaży 

oraz realizacja potencjału 

eksportowego. Firma 

poszukuje partnerów do 

nawiązania 

długoterminowych relacji 

partnerskich w ramach usług 

dystrybucyjnych lub umowy 

produkcyjnej.

Bulgarian company, specialized 

in manufacturing of machine-

carved wooden products is 

offering woodcarvings to 

potential partners. The 

company aims at enlarging its 

production capacities and sales 

and realizing its export 

potential.The company is 

looking for partners to establish 

long-term partnership relations 

under distribution services or 

manufacturing agreement.

10/06/2020 

produkty 

drewniane, meble

  BOUA20190530004 

Ukraińska firma z Odessy 

zajmująca się produkcją 

urządzeń i łączników do stali 

zbrojeniowej o różnych 

średnicach nominalnych, 

które są wykorzystywane do 

naprawy i rozwoju 

konstrukcji betonowych w 

sektorze budowlanym, 

poszukuje umowy na usługi 

dystrybucyjne.

A Ukrainian company from 

Odessa engaged in 

manufacturing of equipment 

and couplers for reinforcement 

steel of various nominal 

diameters, that are used for 

repairing and developing 

concrete structures in the 

construction sector is looking 

for distribution services 

agreement.

07/06/2020 
metalowa



  BOSI20190607001

Słoweńska firma zajmująca 

się produkcją różnego 

rodzaju narzędzi (do 

odlewania ciśnieniowego, 

kucia, cięcia ...) jest 

zainteresowana 

rozszerzeniem swojej 

działalności na istniejących 

rynkach i przyciągnięciem 

nowych klientów. Dlatego 

oferują usługi w ramach 

umów outsourcingowych 

potencjalnym partnerom 

biznesowym. Szukają 

partnerów z branży 

motoryzacyjnej, przemysłu 

spawalniczego, odlewnictwa 

ciśnieniowego aluminium i 

branży budowy maszyn.

The Slovenian company dealing 

with the production of different 

types of tools (for pressure 

casting, forging, cutting,…) is 

interested in expanding its 

business and operations in the 

existing markets and attract 

new customers. Therefore, they 

are offering to perform services 

within the frame of outsourcing 

contracts to potential business 

partners. They are looking for 

partners from automotive 

industry, welding industry, 

aluminium die-casting industry, 

machine construction 

business,...

  

24/06/2020 

różne inne 

produkty

BOCZ20190510001 

Czeski producent materacy 

samochodowych poszukuje 

agentów (na podstawie 

umowy agencyjnej). 

Materace samochodowe są 

wykonywane na zamówienie 

i mogą być wykonane dla 

każdego typu samochodu i 

mają dowolny wymiar. 

Materace są przeznaczone do 

użytku przez ludzi i są 

wygodne do spania i 

wypoczynku.

A Czech producer of the car 

trunk mattresses is looking for 

agents (under commercial 

agency agreement). Car 

mattresses are custom made 

and they can be made for any 

type of the car and have any 

dimension. The mattresses are 

designed for human use and are 

comfortable for sleeping and 

leisure time.     

25/06/2020 

różne inne 

produkty



BOUK20190530002 

Brytyjski producent 

certyfikowanych w Europie 

produktów silikonowych, 

zaopatrujących głównie 

przemysł medyczny w szereg 

produktów magazynowych i 

specjalistycznych, oferuje 

swoje możliwości 

produkcyjne w ramach 

umowy produkcyjnej.

 A British manufacturer of 

European-certified silicone 

products, mainly supplying the 

healthcare industries with a 

range of stock and speciality 

products, offers its 

manufacturing capabilities 

under the framework of a 

manufacturing agreement.

27/06/2020 
medycyna

BOQA20190530001

Fabryka z Kataru powstała w 

2014 roku. Od początku 

działalności jej zarząd dąży do 

doskonałości w produkcji 

najwyższej jakości plecionych 

toreb i rolek, które spełniają 

wymagania i oczekiwania 

klienta. Było to możliwe tylko 

w zakładzie, który w pełni 

wyposażono w 

najnowocześniejsze maszyny 

do produkcji, który został 

zamówiony i zainstalowany 

przez doświadczonego 

międzynarodowego 

producenta.

Firma poszukuje 

dystrybutorów i agentów 

handlowych.

This Qatari factory was 

established in year 2014. Form 

the date of the foundation-

stone, the management is 

striving for the excellence in 

manufacturing highest quality-

woven bags and rolls which 

meet the client’s requirement 

and expectation.

It was only possible with a plant 

that fully equipped with up to 

date machinery for its 

production line which was 

procured and installed by an 

experienced international 

manufacturer.

The company is looking for 

distributors and trade agents.

12/06/2020 

różne inne 

produkty



BOSI20190527005 

Słoweński producent 

komponentów do 

kontenerów mieszkaniowych 

oferuje usługi produkcyjne i 

podwykonawcze w zakresie 

produkcji konstrukcji 

spawanych, na podstawie 

specyficznych wymagań 

klienta i zgodnie z 

przedstawioną 

dokumentacją. Wszystkie 

produkty są wykonane 

zgodnie z normą EN 1090 EXC 

2, EN 3834. Firma oferuje 

potencjalnym partnerom 

umowę o podwykonawstwo i 

produkcję.

Slovenian producer of 

components for residential 

containers is offering 

manufacturing and 

subcontracting services in the 

manufacturing of welded 

constructions, on the basis of 

specific customer requirements 

and according to presented 

documentation. All products 

are made according to standard 

EN 1090 EXC 2, EN 3834. The 

company offers subcontracting 

and manufacturing agreement 

to potential partners.

  

27/06/2020 

różne inne 

produkty

BOCY20190523001 

Firma cypryjska, która 

prowadzi działalność w 

zakresie produkcji lodów, 

poszukuje umów handlowych 

i usług dystrybucyjnych. 

Potencjalni agenci i 

dystrybutorzy powinni 

promować, reprezentować i 

sprzedawać produkty lodowe 

na swoich rynkach krajowych.

A Cypriot company, which is 

active in the ice cream 

production, is looking for 

commercial agency and 

distribution services 

agreements. Potential agents 

and distributors should 

promote, represent and sell the 

ice cream products in their 

country markets.

03/06/2020 
spożywcza



  BORO20190522001 

Rumuńska firma specjalizuje 

się w produkcji jedwabnych 

szalików dla kobiet. 

Wszystkie produkty 

wykonane są z tkaniny z 

naturalnego jedwabiu i 

ręcznie malowane. Firma jest 

zainteresowana 

rozszerzeniem swojego rynku 

na arenie międzynarodowej 

poprzez identyfikację 

międzynarodowych 

partnerów biznesowych 

zainteresowanych 

dystrybucją swoich 

produktów w ramach umów 

dystrybucyjnych.

 A Romanian company 

specialises in manufacturing silk 

scarfs for women. All products 

are made of natural silk fabric 

and hand-painted. The 

company is interested in 

expanding its market 

internationally by identifying 

international business partners 

interested in distributing its 

products under distribution 

agreements. 

06/06/2020 

tekstylia, ubrania, 

biżuteria

  BOIL20190428002 

Izraelska firma zajmuje się 

produkcją i dystrybucją 

ozdobnych i praktycznych 

plastikowych doniczek do 

roślin, do użytku domowego i 

komercyjnego. Fabryka 

produkuje plastikowe 

materiały ogrodnicze z 

zautomatyzowanych metod 

produkcji form wtryskowych i 

poszukuje umowy na 

produkcję, licencję lub 

dystrybucję.

Israeli company manufacturing 

and distributing ornamental 

and practical plastic pots for 

plants and gardens for both 

domestic and commercial use. 

The factory produces plastic 

gardening materials from 

automated injection mold 

manufacturing methodologies 

and is seeking a manufacturing, 

license or distribution 

agreement.

03/06/2020 

różne inne 

produkty



BOIT20190527001

Włoska firma skupiająca się 

na rozwiązaniach rynkowych i 

wzmocnieniu cyfrowym 

oferuje usługi w zakresie 

wzrostu rynku usług 

cyfrowych, optymalizacji 

wyszukiwarek internetowych 

i konsultacji  w zakresie 

wzmocnienia cyfryzacji. Z 

użyciem sztucznej 

inteligencji, prawem 

zastrzeżone technologie, 

nabyte przez małe i średnie 

firmy, będą analizowć i 

przekładać dane dotyczące 

klientów/użytkowników oraz 

wyszukiwać rezultaty  

przeglądu funkcjonowania 

biznesu.  Powyższe 

rozwiazania są użyteczne w 

usprawnianiu decyzji 

operacyjnych, poprzez 

analizę ich przyczyn i 

skutków. Poszukuje się 

partnerów zainteresowanych 

umową podwykonastwa.

An Italian company focussed on 

market solutions and digital 

empowerment, provides 

growth digital marketing 

services, search engine 

optimization and digital 

empowerment consultancy. 

Using Artificial Intelligence 

proprietary technologies the 

SME collects, analyses and 

translates data related to 

customers/users and searches 

results into business insights 

that are useful to improve 

operational decisions, actions 

and results. The SME is looking 

for partners for subcontracting 

agreement.

04/06/2020 komputery i IT

BORO20190430001

Firma jest jednym z głównych 

producentów  lamówek i 

dekoracyjnych obszywek w 

Rumunii. Produkty są 

wykonywane dla  sektorów: 

handlowego, medycznego, i 

branży mody zgodnie ze 

szkicami " szyte na miarę". 

Firma ma nowoczesną halę 

oraz maszyny do szycia 

gwarantujące wysoką jakość 

wykonania. Współpraca z  

jednym z beneficjentów z 

państw należacych do EEN-u 

bedzie oparta o umowe 

produkcji lub dystrybucji.

The company is one of the main 

Romanian producers in the field 

of trimmings and narrow 

fabrics. The products are 

manufactured for commercial, 

medical, technical use or for 

fashion industry, with tailored 

design. The company has a 

modern facility and machine-

tools that allow manufacturing 

of high quality products. The 

partnership with a beneficiary 

from any EEN country should be 

a manufacturing agreement or 

a distribution service 

agreement.

19/06/2020
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



BOAM20190613001

Armeński producent 

naturalnych herbat, obecny i 

znany na lokalnych rynkach, 

eksporuje swoje produkty 

również na zagraniczne rynki. 

W ramach rozwoju firmy 

planowane jest rozszerzenie 

o nowe międzynarodowe 

kierunki sprzedaży. Firma 

poszukuje umowy dystrybucji 

lub przedstawicielstwa 

handlowego.

The Armenian company is 

specialized in the production of 

natural herbal teas. The 

company's production is 

already represented and is well 

known in local market. It also is 

exporting the products to 

foreign markets. The company 

is planning to expand its 

production in the near future 

and wants to enter new 

international markets. The 

company is looking for a 

distribution services agreement 

and commercial agency 

agreement.

19/06/2020 spożywcza

BOUS20190409001

Firma technologiczna z 

branży medycznej  wynalazła 

wchłaniajacy się chirurgiczny 

element do tzw. zapięcia  

mankietu w zabiegu 

histerektomii. Zlokalizowana 

w Filadelfii (USA) firma 

poszukuje partnerów w 

Europie do przeprowadzenia 

testów klinicznych, uzyskania 

ceryfikatu CE oraz rynku 

technologicznego w Europie. 

Firma poszukuje 

finansowania, umowy joint-

venture lub licencyjnej w 

krajach UE.

The surgical technology firm 

has developed a bioabsorbable 

surgical construct for cuff 

closure in hysterectomy.  

Philadelphia (US)- based 

technology company seeks an 

European partner to conduct 

clinical trial locally, obtain CE 

mark, and market technology in 

Europe. 

The company is looking for 

possible funding, joint venture 

agreement or license 

agreement in the EU.

10/06/2020 medycyna

BOGE20190524001

Gruzińska firma z branży 

doradztwa  inwestycyjnego  

oferuje kompletną usługę 

konsultingu biznesowo-

inwestycyjnego dla 

zagranicznych firm 

zainteresowanych rynkiem 

inwestycyjnym w Gruzji. 

Firma jest zainteresowana 

umową podwykonastwa lub 

zlecenia wykonania usług na 

zewnątrz. 

A Georgian professional 

investments consulting 

company is offering 

comprehensive business and 

investment consultation 

services for foreign companies 

willing to enter Georgian 

market or intending to invest in 

Georgia. The company would 

like to cooperate particularly  

on the basis of subcontracting 

or outsourcing agreements.  

03/06/2020
doradztwo i 

konsultacje



BODE20190612002

Średniej wielkości firma 

zlokalizowana we Frankfurcie 

nad Menem/Niemcy jest 

wyspecjalizowana w 

organizacji 

międzynarodowych targów i 

wystaw, w szczególności  

branży spożywczej i rolniczej. 

Z uwagi na promocję 

przestrzeni wystawowych dla 

lokalnych firm oraz 

świadczenia  usług dla 

klientów, firma ciągle 

poszukuje niezależnych 

agencji pośrednictwa 

sprzedaży  do zawarcia 

umowy  zlecenia wykonania 

usługi na zewnątrz.

Medium-sized company based 

in Frankfurt am Main/ Germany 

is specialised in the 

organisation of trade fairs and 

exhibitions worldwide. The 

exhibitions are dedicated to the 

agriculture and food sector. For 

the promotion of exhibition 

space to local companies and 

the provision of related services 

to the clients, the company is 

constantly looking for 

independent sales agents under 

a commercial agency 

agreement or representatives 

under an outsourcing 

agreement.

21/06/2020
doradztwo i 

konsultacje

BOUK20190613001

Zlokalizowana w Wielkiej 

Brytanii firma zajmująca się 

projektowaniem i dostawą 

wysokiej jakości akcesoriów 

kuchennych, niedawno 

zainicjowała nową linię 

produktów dla klientów 

zajmujących się gotowaniem.  

Asortyment nowocześnie 

prezentujacych się i 

wytrzymałych patelni, naczyń 

żaroodpornych, woków 

został dobrze przyjęty przez 

rynek artykułów do 

gotowania w UK. Firma 

poszukuje doświadczonych 

dytrybutorów i agentów 

komercyjnych dla uzyskania 

zwiększenia sprzedaży.

This UK designer and supplier of 

high-quality original cookware 

has recently launched a new 

range of products to appeal to 

people who are serious about 

cooking. This selection of 

modern looking highly durable 

pans, casserole dishes, woks 

and more have been very 

successfully received by the UK 

cookware market. The company 

is therefore now looking to 

expand sales of its products 

overseas and seeks experienced 

agents or distributors 

worldwide to achieve this aim. 

24/06/2020 metalowa



BORO20190318001

Zlokalizowane w 

Transylwanii, rumuńskie 

centrum dla mikrofirm 

połączyło wysiłki kobiet i 

matek -  przedsiębiorców z 

różnych środowisk. Rumuński 

inkubator przedsiebiorczości 

poszukuje publicznych  lub 

prywatnych sieci biznesu, 

kobiece organizacje 

pozarządowe, fundacje, małe 

i średnie firmy czy start-upy 

na całym świecie  do 

współpracy w ramach umowy 

podwykonastwa lub zlecenia 

wykonastwa na zewnątrz.

Located in Transylvania, the 

Romanian business hub and 

accelerator brings together 

women and mothers who are 

entrepreneurs with different 

backgrounds. The Romanian 

business hub and accelerator is 

looking for public or private 

similar networks, women NGOs, 

charities, SMEs or start-ups 

worldwide to collaborate under 

subcontracting and outsourcing 

agreements.

07/06/2020
różne inne 

produkty

BODE20190523002

Oddechowa terapia pszczela 

jest holistyczną metodą 

leczniczą. Pszczoły produkują 

wartościowe substancje takie 

jak oleje, flawonoidy z miodu, 

wosku i propolisu. Rezultaty 

wdychania substacji 

pszczelich w postaci inhalacji 

są bardzo korzystne dla 

zdrowia i zwalczają wiele 

chorób i alergii. Firma z 

Niemiec opracowała  

kompleksowe rozwiązanie z 

użyciem powietrza 

nasyconego pszczelimi 

substancjami. Firma 

poszukuje  możliwości 

dystrybucji  swojego 

unikalnego produktu na 

całym świecie.

Beehive air therapy is a holistic 

naturopathic treatment. The 

beehive produces valuable 

substances such as essential oils 

and flavonoids from honey, 

pollen, wax and propolis. The 

resulting beehive air is very 

healthy and can fight various 

diseases and allergies through 

inhalation. Therefore, a German 

company has developed a 

complete solution for the use of 

beehive air. The company is 

looking for distribution 

possibilities around the world 

for its unique product. 

20/06/2020 spożywcza



BOUS20190409002

Zlokalizowana w 

Pennsylwanii w USA, firma 

farmaceutyczna  wynalazła 

środek modyfikujący chorobę 

zwyrodnieniową stawów. 

Produkt zakończył z 

sukcesem fazę II badań 

klinicznych i jest w trakcie 

testów fazy III. Firma 

poszukuje SME z branży 

farmaceutycznej do umowy 

joint-venture lub  licencyjnej 

do współpracy w dzieleniu 

ryzyka, produktu końcowego 

oraz dystrybucji. Umowa 

akwizycji czyli przejecia firmy 

także możliwa.

Pennsylvania (US) based 

pharmaceutical company has 

developed a disease-modifying 

product for treating 

osteoarthritis. The product has 

successfully finished phase 2 

clinical trials and is currently 

undergoing phase 3 trials. The 

company is seeking a small/mid-

size pharmaceutical company in 

the EU to partner under joint 

venture or licensing 

agreements, for them to 

participate together in the risk 

sharing, final development, and 

distribution. It is also open to 

acquisition agreements.

05/06/2020 medycyna

BOUK20190524001

Firma z Wielkiej Brytani 

stworzyła wydajny produkt 

do zastosowania w 

wzmacnianiu struktur 

betonu.  Urządzenie daje 

precyzyjne i gładkie 

wykończenie oraz wzmacnia 

strukturę i stabilność betonu.  

Firma  poszukuje producenta 

z doświadczeniem w branży 

budowlanej, do produkcji 

urządzenia w dużej ilości  

oraz dystrybucji poprzez 

umowę  dystrybucji, który 

celowałby we właściwie 

wybrane firmy budowlane.

A UK start-up company has 

developed a very efficient 

product applicable in concrete 

repair structures. The device 

gives a very accurate and 

smooth finish and adds strength 

and stability to the concrete. 

The start-up seeks a 

manufacturer who has 

knowledge of the construction 

sector to be able to 

manufacture this in large 

quantities and a distributor via 

a distribution service 

agreement who could target 

the relevant construction 

companies.  

07/06/2020
różne inne 

produkty



BOBG20190531001

Firma bułgarska  została 

założona w sercu Bułgarskiej 

Doliny Różanej.Główny 

producent  i eksporter wody 

różanej do picia- naturalnie 

zgazowany napój.Woda 

różana  może być spożywana 

codziennie. Jest to produkt 

unikalny i innowacyjny, 

łączący tradycyjne i 

nowoczesne metody by 

zaspokoić potrzeby 

wspólczesnych 

konsumentów. Firma szuka 

międzynarodowej 

współpracy w ramach umowy 

produkcyjnej lub joint 

venture.

The Bulgarian company was 

established in the heart of the 

Bulgarian Rose Valley. It is the 

main producer and exporter of 

rose water for drinking - natural 

and carbonated drinks. The rose 

water for drinking is suitable for 

everyday consumption. It is a 

unique and innovative product 

which combines modern and 

traditional methods to meet 

the needs of contemporary 

people. The company is looking 

for international business 

cooperation under 

manufacturing and joint 

venture agreement.

11/06/2020 spożywcza

BOFR20190516001

Francuska firma 

technologiczna wytworzyła 

system grzewczy i chłodzący 

bez chłodziwa. Różne typy 

tego rozwiązania mają 

zastosowanie w budynkach 

usługowych, centrach 

sportów wodnych, spa oraz 

labolatoriach  

farmaceutycznych. Firma 

chce rozszerzyć rynek w 

Europie i poszukuje umowy 

dystrybucji i/lub umowy 

licencyjnej.

The French tech company has 

developed an innovative 

heating and cooling system 

without refrigeration.

Different versions are adapted 

to tertiary buildings, aquatic 

centers and spa, 

pharmaceutical labs. 

The company wants to expand 

in Europe and is looking for  

distribution agreements 

services and/or licence 

agreements.

12/06/2020

środowisko/energi

a/ochrona 

środowiska



BOUK20190530001

Firma z Wielkiej Brytanni 

stworzyła opragramowanie 

umożliwiające znalezienie od 

końca do końca wolnych 

miejsc na imprezy, koncerty 

oraz rozwiązania przy 

zarządzaniu rezerwacjami. 

Firma poszukuje 

odpowiedniego partnera do 

joint-venture  lub partnerów 

zajmujących się 

licencjonowaniem 

oprogramowania, 

marketingiem, tworzeniem i 

udostępnianiem na swoich 

serwerach plików, 

tworzeniem wsparcia dla 

komercjalizacji.

A UK company has developed a 

web enabled software 

application providing an end to 

end venue finding and booking 

management solution. They are 

looking for a suitable joint 

venture partner or partners 

with expertise in either 

software licensing, marketing, 

Filemaker hosting and 

development support to realise 

its commercialisation. 

13/06/2020 komputery i IT

BOPT20190607001

Nowy, ale zaawansowany 

portugalski zakład 

przetwórstwa ryb 

mrożonych, specjalizujący się 

w rybach pelagicznych, 

poszukuje partnerów 

handlowych w UE oraz w 

krajach trzecich. Przestrzeń 

magazynowa, którą 

dysponuje firma pozwala na 

dostarczanie gotowych 

produktów przez cały rok. 

Firma poszukuje partnerów 

takich jak agencje 

komercyjne lub dystrybutorzy 

(importerzy, eksporterzy, 

hurtownicy lub sieci 

detaliczne). Firma nawiąże 

również współpracę opartą o 

umowę produkcyjną - 

dostarczanie innego rodzaju 

ryb lub przetworzonych 

produktów, takich jak 

konserwy rybne, zupy rybne, 

gotowe posiłki).

 

A new and advanced 

Portuguese frozen fish 

processing plant, specialized in 

pelagic fish species, is looking 

for commercial partners in the 

EU and 3rd countries. Its 

storage capacity enables to 

deliver final products all year 

round.

It would like to sell its products 

through commercial agency or 

distribution agreements (with 

import/export, wholesalers or 

retail chains) or to supply other 

fish and food industries (canned 

fish, fish soup, precooked 

meals) through manufacturing 

agreements.

24/06/2020 spożywcza



 BOBE20190503002

Belgijska firma specjalizuje 

się w: - gumowych 

elementach technicznych dla 

przemysłu; - wyrobach z 

gumy i metalu; - gumowych 

wężykach i kolankach 

(wzmocnione i 

niewzmocnione); - 

gumowych wytłoczkach i 

ramach. Firma dostarcza 

elementy zgodnie ze 

specyfikacją i potrzebami 

klienta. Firma poszukuje 

partnerów, wykorzystujących 

elementy gumowe w swojej 

produkcji oraz oferuje swoje 

podwykonawstwo firmom 

działającym w sektorze 

gumowym.

The Belgian company is 

specialised in :

- Rubber moulded technical 

parts for industry.

- Rubber-metal bonded articles. 

- Rubber hoses and elbows 

(reinforced and not reinforced). 

- Rubber extrusions and frames 

The company delivers finished 

components, according to its 

customer's specification and 

needs.

It is looking for manufacturing 

agreements with companies 

using rubber products in their 

production and for companies 

active in the rubber sector for 

subcontracting agreements.

 06/06/2020 narzędzia i części

BOIT20190531002

Włoskie gospodarstwo 

niedaleko Selinunte (Sycylia) - 

największego parku 

archeologicznego w Europie, 

oferuje możliwość wysokiej 

jakości zakwaterowania, 

restaurację na 100 miejsc, 

możliwości dla rodzin z 

dziećmi lub grup uczniów. 

Możliwości te połączone są z 

edukacyjną formą aktywności 

polegającej na poznawaniu 

procesu od sadzenia do 

zbioru roślin 

śródziemnomorskich i 

cieszenia się 

niezapomnianymi wakacjami 

w kontakcie z naturą. Firma 

poszukuje biur podróży i 

touroperatorów do 

współpracy opartej o umowę 

agencyjną.

 

An Italian farm holidays, a few 

steps from Selinunte (Sicily), the 

largest archaeological park in 

Europe, offers high quality 

accommodation, a restaurant 

of 100 seats, the opportunity 

for family with children or for 

groups of pupils to know about 

Mediterranean plants and the 

process from planting to 

harvest and to enjoy an 

unforgettable holiday in contact 

with nature. The company is 

looking for travel agents and 

tour operators for commercial 

agency agreements.

 25/06/2020 turystyka



BOLT20190426002

Litewska firma zapewnia 

wysokiej jakości usługi 

magazynowe na zachodzie 

Litwy. Firma oferuje usługi 

wynajmu magazynów 

potencjalnym partnerom w 

ramach umowy 

outsourcingowej.

A Lithuanian company provides 

high quality warehouse service 

in the West of Lithuania. The 

company offers to provide 

services of warehouse renting 

facilities to potential partners in 

the frame of an outsourcing 

agreement.

20/06/2020 inne usługi

 BOUA20190529001

Ukraińska firma 

specjalizująca się w produkcji 

certyfikowanych, 

organicznych produktów 

mrożonych w technologii 

IQF/świeżych jagód, grzybów 

i chrzanu, poszukuje 

partnerów do współpracy 

opartej na umowie o 

świadczenie usług 

dystrybucyjnych. Firma 

poszukuje również partnerów 

do produkcji przecieru, 

koncentratów, soków, itp. 

Firma jest przygotowana do 

wytwarzania produktów pod 

marką prywatną w ramach 

umowy produkcyjnej i 

poszukuje partnerów do 

nawiązania 

długoterminowych relacji.

 

The Ukrainian company 

specializing in the 

manufacturing of organically 

certified frozen IQF /fresh 

berries, mushrooms and 

horseradish is looking for 

distributors under a distribution 

services agreement. The 

company is also looking for 

partners for the production of 

puree, concentrates, juice, etc.  

The company is ready to 

manufacture products under 

private label in terms of a 

manufacturing agreement. It is 

looking for partners to establish 

long-term partnership relations.

 11/06/2020 spożywcza



BOES20190603002

Hiszpańska firma specjalizuje 

się w projektowaniu i 

produkcji wysokiej jakości 

akcesoriów do systemów 

nawadniających. Firma 

została założona w 1985 roku 

i obecnie sprzedaje swoje 

produkty w ponad 30 krajach. 

Firma planuje rozszerzenie 

działalności, w związku z 

czym poszukuje firm 

importujących lub 

dystrybuujących w swoich 

krajach pochodzenia. Firma 

oferuje produkty 

konkurencyjne w 100% 

wykonane w Hiszpanii. 

Dodatkowo firma oferuje 

korzyści biznesowe i 

marketingowe.

This is a Spanish company 

specialized in the design and 

manufacturing of high quality 

accessories for irrigation 

systems. The company was set 

up in 1985 and currently sells 

its products in more than 30 

countries. They want to expand 

current sales and markets, so 

they look for companies with 

import and distribution capacity 

its country of origin. The 

company offers competitive 

products 100% made in Spain, 

as well as additional corporate 

and marketing advantages.

17/06/2020 narzędzia i części

BOUK20190603003

Brytyjska firma z siedzibą w 

Londynie dostarcza naukowe 

gry edukacyjne dla uczniów 

szkół podstawowych i 

średnich. Firma poszukuje 

firm telekomunikacyjnych, 

aby  móc stworzyć korzyści 

dla powiązanych segmentów 

użytkowników masowych. 

Partnerstwo może być oparte 

o umowę świadczenia usług 

dystrybucyjnych, 

handlowych, umowę 

licencyjną lub nabycia.

The company, based in London, 

provides scientific educational 

games for primary and 

secondary school students. The 

company is looking to partner 

with telecommunication 

companies to create benefits 

for related mass user segments. 

Partnerships can be envisaged 

under multiple frameworks 

such as distribution, 

commercial, license or 

acquisition agreements. 

 24/06/2020 nauka/edukacja

BORO20190604001

Rumuńska firma poszukuje 

agentów lub dystrybutorów 

wydajnych stacji ładowania 

słonecznego. Partnerzy 

poszukiwani są na całym 

świecie.

A Romanian company is looking 

for agents or 

distributors/representatives for 

its efficient solar charging 

stations. 

The company is looking for 

partners around the globe, 

interested to enter its products 

on new markets.

24/06/2020

środowisko/energi

a/ochrona 

środowiska



 BOTR20190508001

Turecka firma z siedzibą w 

Ankarze od około 13 lat 

zajmuje się produkcją 

materiałów budowlanych na 

bazie gipsu. Firma oferuje 

współpracę w ramach 

umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub umowy 

agencyjnej w celu 

zwiększenia swojego udziału 

w rynkach zagranicznych.

 

A Turkish company, which is 

located in Ankara, has been 

involved in the production of 

gypsum-based construction 

materials for about 13 years. 

The company offers distribution 

services agreements and 

commercial agency agreements 

in order to increase its market 

share in foreign markets.

19/06/2020
materiały i usługi 

budowlane

BOIT20180611002

Włoska firma specjalizuje się 

w produkcji metalowych 

elementów rurowych, 

rozwiązań metalowych dla 

rur lub ekstremalnych 

deformacji rur. Firma ma 

doświadczenie w kilku 

rodzajach obróbki rur 

adresowanych do różnych 

sektorów. Firma poszukuje 

zagranicznych agentów 

handlowych oraz 

producentów do współpracy 

opartej o umowę agencyjną 

lub produkcyjną.

 

The Italian company is 

specialized in the production of 

metal tube components, metal 

tube solutions and extreme 

tube deformation. The 

company has experience in 

several type of tube processing,  

addressed to different  sectors. 

The company is searching for 

foreign commercial agents and 

manufacturers for commercial 

agency agreements and 

manufacturing agreements. 

 27/06/2020 metalowa

 BOES20190225002

Hiszpański producent ręcznie 

robionych ekologicznych 

ubrań dla dzieci oferuje 

szeroką gamę wysokiej 

jakości i innowacyjnych 

produktów. Obecnie firma 

poszukuje nowych 

możliwości biznesowych 

opartych o współpracę z 

dystrybutorami w sektorze 

tekstylnym. 

 

Spanish manufacturer of 

handmade organic baby clothes 

is able to offer a wide range of 

quality and innovative products. 

Nowadays the company is 

seeking for new business 

opportunities with specialized 

distributors in the textile sector 

that wants to bring the children 

a better life. 

 24/06/2020
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



 BORO20190331001

Rumuńska firma 

informatyczna oferuje usługi 

takie jak tworzenie stron 

internetowych, tworzenie 

bezpiecznych systemów 

oprogramowania, 

automatyzacja, 

projektowanie graficzne, 

konfiguracja biznesowa IT i 

usługi w chmurze. Firma dąży 

do zawarcia umowy 

outsourcingowej z partnerem 

z dowolnego państwa, który 

wykazuje zapotrzebowanie 

na rozwiązania informatyczne 

lub usługi powiązane.

A Romanian IT company offers 

services such as websites, 

secure software systems, 

automation, graphic design, 

business IT set-up and cloud 

services. The company targets 

an outsourcing agreement with 

a partner from any EEN 

country, a company that needs 

an IT solution or related 

services.

 19/06/2020 komputery i IT

BORO20190513001

Działająca w branży 

budowlanej firma rumuńska 

specjalizuje się w produkcji i 

sprzedaży litych i 

laminowanych podłóg 

drewnianych. Firma zamierza 

rozszerzyć swoją działalność 

za granicą i zwiększyć 

sprzedaż poprzez zawieranie 

umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych i/lub umów 

agencyjnych z 

międzynarodowymi 

partnerami działającymi w tej 

samej lub powiązanej 

dziedzinie. 

 

Active in the construction 

industry, the Romanian 

company is specialized in the 

production and selling of solid 

and laminated wood flooring. 

The Romanian company is 

looking to expand its business 

abroad and to increase sales by 

concluding distribution services 

agreements and/or commercial 

agency agreements with 

international partners active I 

the same or a related field of 

activity.

 24/06/2020
materiały i usługi 

budowlane
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medycyna



narzędzia i części

nauka/edukacja

opakowania, papier
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reklamowa, filmowa

rolnictwo

sektor morski, lotniczy
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chemia i 

kosmetyki/chemiczna
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doradztwo i konsultacje

komputery i IT



materiały i usługi 
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medycyna
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opakowania, papier
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