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The Romanian company has developed a
Rumuńska firma opracowała technologie do
technical solution for the adjuvant treatment of
leczenia wspierającego jaskry oraz chorób, które
glaucoma and its adverse factors, namely
BRRO202003
powodują jej powstawanie czyli cukrzycy i
diabetes and hypertension. The proposed device
26001
nadciśnienia. Proponowane urządzenie to
is innovative having an important application
innowacja w medycynie. Firma poszukuje
potential in the medical field.
partnerów, którzy są w stanie je wyprodukować.
The company is looking for partners under a
manufacturing agreement.
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Rosyjska firma produkująca dodatki do pasz,
których głównym składnikiem są wyciągi z roślin,
które pozwalają na zmniejszenie ilości
podawanych zwierzętom antybiotyków poszukuje
dostawców surowców - jęczmienia, sorgo, owsa,
pszenicy,
makucha,
kwasów Omega3,
Włoskaprosa,
firma zżyta,
sektora
MSP specjalizująca
się
usługach wytwarzania przyrostowego, w
odpowiedzi na pandemię Covid-19,
zaprojektowała i wyprodukowała prototyp maski
ochronnej. Projekt został stworzony w oparciu o
wytyczne od personelu medycznego i
przetestowany. Firma poszukuje dostawców
przezroczystego
i gładkiego
PET,
Ukraińska
firma chce
zostać materiału
dystrybutorem
wyposażenia chirurgicznego, do symulacji i
endoskopii. Firma oferuje swoje usługi i kontakty
biznesowe jako dystrybutor importowanych
towarów na rynku ukraińskim. Firma poszukuje
partnerów będących producentami i
hurtownikami innowacyjnych wyrobów
medycznych.
Rosyjska firma zajmuje
się produkcją i dystrybucją
mebli biurowych i do domu, a także elementów
wystroju wnętrz. Firma do produkcji stosuje
jedynie bezpieczne dla środowiska i wytrzymałe
materiały. Firma produkuje również meble na
zamówienie. Proponowana forma współpracy to
umowa
produkcyjna.
Rosyjska firma
specjalizująca
się w produkcji
przetworzonych artykułów spożywczych
poszukuje partnera, który jest w stanie zbudować
zakład do przetwarzania zbóż w celu produkcji
liofilizowanych i gotowych do spożycia produktów
z przetworzonego ziarna. Firma chce zawiązać
spółkę joint venture.
Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji
różnego rodzaju sprężyn oferuje usługi
produkcyjne dla partnerów z sektorów
produkcyjnego i badawczego.
Singapurski producent żywności posiada
ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku i oferuje
szeroki wachlarz makaronów i tofu. Firma
poszukuje dystrybutorów w Europie.
Belgijska firma, założona w 2016 roku, produkuje
nowoczesną biżuterię pogrzebową, sprzedawaną
do domów pogrzebowych oraz krematoriów dla
zwierząt domowych. Obecnie firma sprzedaje
swoje wybory na terenie Belgii, Holandii,
Australii, Irlandii i Szwajcarii w formacie B2B. W
2019 roku otworzyła również przedstawicielstwo
na terenie USA. Firma poszukuje dystrybutorów i
agentów
handlowych.powierzchni
Maltańskie studio
projektowania
oferuje wzory w wektorowym formacie plików
graficznych do druku na każdej powierzchni.
Zaprojektowane przez firmę wzory są oferowane
w formie licencji firmom, które poszukują wzorów
na tkaniny, kartki z życzeniami, produkty

A Russian company produces feed additives
based on plant extracts in order to reduce the use
of antibiotics in the diet of farm animals. The
company is looking for reliable suppliers of raw
materials (barley, sorghum, oats, wheat, millet,
rye,
oilcake,
Omega
3,in
calcium,
magnesium)
An Italian
SME
expert
the field
of additive
manufacturing processes, in response to the
Covid-19 emergency, designed and prototyped a
facial personal protection device. Prototypes
were developed following instructions from
healthcare professionals and then tested. In order
to produce the devices, transparent, smooth PET,
polyester, or similar material for the transparent
The Ukrainian company is interested in becoming
a distributor of surgery, simulation and
endoscopic equipment. The company currently
offers its services and business contacts to
distribute foreign partner's products on the
Ukrainian market. Potential partners are
andiswholesalers
of innovative
A manufacturers
Russian company
engaged in the
production
and distribution of office, residential furniture as
well as interior decoration. The company uses in
its production only environmentally safe and
durable materials. The company practices the
manufacture of various furniture for individual
orders. The Russian company is looking for
A Russian company specializes in the production
of processed food products is looking for a
partner to work with to produce a complex for
feed grain processing into dietary food products
who will produce freeze-dried and ready-made
food from processed grain. The company wants
A Slovenian company specialized in
manufacturing all types of springs is offering
manufacturing agreements to industry and
research
partners
Germany, which
Italy, Austria,
The
Singapore
foodfrom
manufacturer,
is based
in Singapore is a well-known local brand that
manufactures products such as various kinds of
noodles and tofu products for the Singapore
consumers. The company is seeking European
The company has its production and corporate
headquarters in Belgium since 2016. It produces
modern memorial jewellery that are sold to
funeral homes and pet cremation centers. At this
point the jewellery are sold B2B through
distributors in Belgium, The Netherlands,
Australia, Ireland and Switzerland. In 2019, the
company
has set
up an
entityisin
the USA.
To
Maltese
surface
design
studio
offering
vectorbased digital format pattern designs for printing
on any product surface. Custom pattern designs
are available for licensing to companies that
require patterns for textile and fabrics, greeting
cards and stationary, home decor items,
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narzędzia i części
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17/04/2021

tekstylia,
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09.04.2021

różne inne
produkty

Niemiecka firma rodzinna specjalizuje się od 1945
roku w produkcji maszyn i linii produkcyjnych do
wyrobu cewek. Firma oferuje maszyny do cięcia i
BODE202003 poziomowania z różnym stopniem automatyzacji,
26001
szerokości i grubości produktów. Posiada
ogromne doświadczenie w obróbce cienkich i
delikatnych pasków metalu. Firma poszukuje
agentów handlowych.
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The German family enterprise has been
specialising in coil processing machines and lines
since 1945. They manufacture machines and lines
for cutting and levelling with different degrees of
automatisation, within different spectrum of
thicknesses and widths. They are highly
experienced in processing thin and delicate metal
strips.
They are
offeringpump
commercial
agency
This
Japanese
hydraulic
producer
is the
Japoński producent pomp hydraulicznych jest leading manufacturer in its domestic market, and
wiodącym producentem na krajowym rynku i
has been selling its products for over half a
sprzedaje swoje wyroby od ponad pół wieku. Jego century. The company products are lighter than
pompy są lżejsze niż produkty konkurencji,
competitors, portable and of compact size.
przenośne i produkowane w kompaktowych
rozmiarach. Pompy te mają liczne zastosowania.
Their pumps are used for a large variety of
Firma poszukuje dystrybutorów w krajach UE.
applications, and they hope to sign distribution
services agreements with EU partners who can
Start-up, założony w 2016 roku rozwija,
The company is a start-up launched in 2016 and
produkuje i sprzedaje innowacyjne urządzenie do
based in Luxembourg that has been developing,
automatycznego spłukiwania toalet, które dzięki
producing and selling since 2018 an innovative
inteligentnemu zarządzaniu zmniejsza zużycie
device for automated toilet flushing that has
wody do 30%. Firma poszukuje agentów
intelligent management where water
handlowych.
can be specialises
reduced byinupCO2
to 30%.
The
Niemiecka firma specjalizuje się w ograniczającej consumption
A German company
reduced
emisję CO2 produkcji mebli z drewna litego.
manufacture of massive wood furniture. With
Firma sadzi drzewo za każde zrealizowane
every order, the company has a tree planted with
zamówienie. Jej produkty to stoły, krzesła, ławki,
a “plant a tree” program. The tables, chairs,
łóżka, komody itp. do biur, hoteli, gastronomii
banks, beds, wardrobes etc. are for offices,
oraz mieszkań. Do produkcji używane są tylko
hotels, gastronomy as well as private people.
gatunki drzew rekomendowane przez
Only wood species recommended by Greenpeace
Greenpeace. Niektóre stoły są produkowane z
are used. In some tables, epoxy resin is cast to
Singapurski producent przekąsek dim sum,
The Singapore dim sum manufacturer, which was
założony w latach 60 XX w. z malej firmy stał się
established in the 1960s started as a small
dostawcą produktów do supermarketów na
company in Singapore. Over the years the
terenie całej Azji Południowo-Wschodniej. Firma
business grew and the company begun supplying
specjalizuje się w produkcji bułek o różnych
their dim sum products to supermarkets in
smakach.
Singapore and the rest of South East Asia. The
Maltańska firma z sektora MSP, posiadająca w
Maltese-based SME with a unique and
swojej ofercie ponad 25 unikalnych, przyjaznych
comprehensive portfolio of over 25 eco-friendly,
dla środowiska, biodegradowalnych,
biodegradable, compostable and plastic-free
kompostowalnych i niezawierających plastiku
products for the health and beauty, toiletries,
wyrobów z sektorów kosmetycznego,
food and beverage industries is looking for
toaletowego, spożywczego i napojów poszukuje
wholesalers and/ or distributors to sell their
dystrybutorów i agentów handlowych.
products
worldwide
under offers
distribution
services
Ukraińska firma oferuje projekt pod klucz w
The Ukrainian
company
a "turn-key
dziedzinie produkcji najbardziej krytycznych
project" in the sphere of manufacturing the most
części, takich jak części do silników samolotów
critical parts (parts for aircraft engines and
oraz komponenty medyczne w jednym miejscu. medical components) in one place: from drawings
Od rysunku do skończonego produktu na zasadzie to the finished product under the outsourcing or
umowy
lub produkcyjnej.
manufacturing agreements.
Włoskapodwykonawstwa
firma jest producentem
wosku na
zamówienie o różnym zastosowaniu - spożywcza, An Italian company is a producer of custom-made
opakowania, gumowa, świece, chemiczna itp.
waxes for several industrial applications (food,
oraz innych produktów zawierających wosk takich packaging, rubber, candles, chemistry etc.) and
jak surowce lub dodatki do procesu
any kind of product involving the use of wax as
produkcyjnego. Po 30 latach doświadczenia, firma raw material or additive within its production
zbudowała silną pozycję zagranicą i szuka teraz
process. After over 30 years of experience, the
możliwości rozwoju swojej sieci kontaktów za
company has built a solid presence abroad and is
pomocą
umowy
produkcyjnej
lubwizualizacji
komercyjnej.
looking
to expand
its network
through either
Ta
niemiecka
firma
używa technik
do now This
German
company
uses visualization
nagrywania wydarzeń i tworzenia kontentu
techniques to record events and make content
wizualnego w sposób szybki i chwytliwy. Firma
visible in a fast to grasp manner. They use this
używa techniki również do projektowania
technique also to design unique marketing
unikalnych narzędzi marketingowych i wspiera
toolkits and have lately started to support
ostatnio firmy poprzez zapewnienie webowych
companies by providing them with web-based
oraz wewnętrznych szkoleń z zakresu wizualizacji and in-house training in the field of visualization
jak również praktycznego wsparcia scenariuszy as well as hands-on support for complex decision
decyzyjnych lub rozwoju projektów. Firma oferuje
scenarios or development projects.They are
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Włoska firma zlokalizowana w południowych
Włoszech a konkretnie w Gragnano od 1972
skupia się na badaniach i produkcji
bezglutenowych makaronów zarówno dla osób
chorych na celiakię oraz takich z nietolerancją lub
alergią na gluten. Produkcja firmy nastawiona jest
również na wprowadzenie nowego rodzaju
płatków śniadaniowych dla tych, którzy chcą
zróżnicować
spożycie
prostego
i klasycznego
Niemiecka
firma
oferuje
usługi konsultingowe
takie jak doradztwo strategiczne oraz operacyjne
dotyczące wejścia na rynek, zwrotu należności,
spraw społecznych, PR oraz rozwoju biznesu dla
sektora ochrony zdrowia I szuka partnerów
zainteresowanych umową outsourcingową. Firma
skupia się
na rynku
europejskim
orazTarragona
USA.
Hiszpańska
firma
zlokalizowana
w Reus
założona w 1969 roku, specjalizuje się w produkcji
wysokiej jakości odlewanych z aluminium naczyń
kuchennych oraz naczyń do transportu
produktów spożywczych. Firma posiada
doświadczenie międzynarodowe i szuka teraz
długoterminowej umowy dystrybucyjnej w
Europie,
rejonie norweskim,
bałtyckim,
Firma głównie
z regionuwRepubliki
Serbskiej, Bośnia
i
Hercegowina produkuje ręcznie robione
żyrandole, lampy ścienne, abażury jak również
akcesoria do wewnątrz oraz meble z metalu.
Firma oferuje swoje usługi na zasadzie umowy
produkcyjnej i dystrybucyjnej. Firma jest
zainteresowana
Ukraińska
firma szukazidentyfikowaniem
umowy finansowej do
wprowadzenia na rynek projektu biznesowego
polegającego na stworzeniu strony przemysłowej
w UE oraz podobnych organizacjach zajmujących
się handlem produktami na rynku UE odnośnie
produktów
cukrowniczych.
Irlandzka
firma projektuje
i produkuje
moderatory dźwięku do karabinów używanych
przy polowaniach oraz podczas wydarzeń
sportowych i szuka umowy dystrybucyjnej z
dobrze znanym hurtownikiem lub dystrybutorem
z bazą klientów detalicznych w sektorze
myśliwskim oraz sportowym na świecie.
Moderator jest to lufka do broni, która redukuje
intensywność
dźwięku
oraz tłumik
broń
Hiszpańska firma
specjalizuje
się wkiedy
sektorze
piekarniczym, produkuje śródziemnomorskie i
tradycyjne słodycze takie jak ciastka lub
herbatniki i jest zainteresowana zwiększeniem
swojej obecności na rynku europejskim poprzez
Ukraińska firma specjalizuje się w projektowaniu i
tworzeniu unikatowych maszyn budowlanych do
specjalnego celu - do produkcji pianobetonu w
warunkach budowy, energooszczędnego
pianobetonu w budownictwie przemysłowym
oraz prywatnym. Firma szuka zawarcia umowy
produkcyjnej z międzynarodową firmą.
Słoweńska firma zajmuje się produkcją i instalacją
konstrukcji z ram stalowych do prefabrykatów do
hal produkcyjnych oraz konstrukcji budowlanych.
Produkuje również wiaty samochodowe, pergole,
balustrady, klatki schodowe oraz szeroki zakres
innych nowoczesnych produktów stalowych.
Firma szuka godnych zaufania partnerów
zaangażowanych w sprzedaż konstrukcji
stalowych w formie umowy komercyjnej lub
Rosyjska firmadystrybucyjnej.
z Republiki Mari El produkuje
komponenty do samochodów, elektrycznych
urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń do
zamykania i opieczętowywania za pomocą
metody metalurgii proszków. Tradycyjne
produkty proszkowe są używane w produkcji
przekładni do pomp olejowych, tulei zaworów
prowadzących, części do redukcji wstrząsów itp.

An Italian company, based in southern Italy and
more specifically in Gragnano since 1872, has
dedicated its core business to research and
production of gluten-free pasta for both celiacs
and people with intolerances or allergies to
gluten. Its production is also dedicated to those
who intend to introduce new types of cereals into
their diet, to thus diversify the intake of the
A German SME offering consulting services like
strategic and operational advice on market
access, reimbursement, public affairs, public
relations and business development to the
healthcare industry is looking for partners
interested in an outsourcing agreement. Their
Spanish company located in Reus (Tarragona)
funded in 1969 and specialized in the
manufacture of high-quality cast aluminium
cookware and mobility food products, with
international experience is now looking for longterm distribution service agreements in Europe
mostly
in thefrom
Nordic,
andofBalkan
as
A company
theBaltic,
Republic
Srpskaregion
region,
Bosnia and Herzegovina is producing handmade
chandeliers, wall lights, lampshades as well as
other accessories for the interior and furniture
from metal, offers its services through
manufacturing and distribution service
agreements. The company is interested in
Ukrainian company is looking for a financial
agreement for the implementation of a business
project on creating an industrial site in the EU
and the subsequent organization of trade of
products in the EU market of sugar products.
An Irish company that designs and manufactures
sound moderators for rifles used in hunting and
sporting events seeks a distribution services
agreement with a recognised wholesaler or
distributor with a retail client base in the hunting
and sporting sector worldwide.
The Spanish
moderator
is a muzzle
device in
that
This
company
specialised
thereduces
bakery
sector that produces Mediterranean and
traditional sweets such as cookies or biscuits is
interested in increasing its European presence
through distribution agreements.
The Ukrainian company specializes in design and
creation of the unique machinery for construction
with the special intention - for production of
foam concrete at the conditions of the building
area, energy-saving foam concrete into industrial
and housing construction. The company is looking
to establish a manufacturing agreement with an
The Slovenian company is dealing with
manufacturing and installation of steel frame
constructions for prefabricated manufacturing
facilities and built constructions. They also
manufacture car shelters, pergolas, railings,
staircases and a range of other modern steel
products.
The company
is looking
for Republic
reliable partners
A Russian
company
from the
of Mari El
manufactures components for automobiles,
electrical household goods, locking and sealing
devices by the powder metallurgy method.
Traditional powder products are used for the
production of gears for oil pumps, bushings for
guide valves, shock absorber parts, etc. The
company is looking for long-standing partners
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28/04/2021
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różne inne
produkty
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spożywcza

07/04/2021

różne inne
produkty

07/04/2021

spożywcza
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materiały i
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12/04/2021
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22/04/2021

metalowa
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Ta firma z Luksemburga jest aktywna w
dostarczaniu Internetu szerokopasmowego w
pełnym zakresie usług sieci roamingowej, co
zapewnia ciągłe pokrycie i połączenia globalne.
Firma oferuje wszystkim klientom wyłączny
dostęp do swojej wysoko intuicyjnej platformy
zarządzającej, włączając w to diagnozę danych w
czasie rzeczywistym oraz automatyczne
naliczanie. Firma szuka umowy dystrybucyjnej ze
sprzedawcami,
umowy
joint venture
z
Ukraiński
producent
dostarcza
zużywalne
materiały do druku 3D dla technologii
Modelowania Osadzania Stopniowego FDM oraz
Osadzania Topionego Materiału FFF. Filament jest
zrobiony z ekologicznych biopolimerów. Jest to
polilaktyd, biorozpuszczalny oraz bioaktywne
tworzywo termoplastyczne pozyskiwane z
odnawialnych źródeł energii takich jak skrobia
kukurydziana,
korzenie
manioka,
granulki
skrobi
Firma handlowa
z Wielkiej
Brytanii
z ponad
20
letnim stażem firmy matki powstałej na Ukrainie
oraz partnerami w Azji dostarcza aktualnie
produkty medyczne przeznaczone do ochrony
osobistej PPE i szuka dystrybutorów z agentami
lokalnymi
i/lub regionalnymi
w Europie
i na
Litewski
producent
produktów do
aromaterapii,
stosowanych dla poprawy zdrowia, urody,
dobrego samopoczucia i komfortu w domu,
poszukuje pośredników handlowych. Firma
oferuje pracę na podstawie umowy z agencją
handlową
umowy
o świadczenie
usług w
Turecka
firma,lub
która
prowadzi
badania i rozwój
dziedzinie zwalczania szkodników owadów,
opracowała turecką formułę ziemi okrzemkowej,
jako naturalny środek owadobójczy i
roztoczobójczy na pasożyty zewnętrzne
(kleszcze, wszy itp.), występujące u zwierząt
domowych i zwierząt gospodarskich. Ta nowa
formuła może być używana jako pył lub rozpylana
jako zwilżalny
proszek.
szuka partnerów
Holenderska
firmaFirma
specjalizująca
się w do
zautomatyzowanych systemach transportu
produktów w przemyśle spożywczym, oferuje
usługi inżynierii przemysłowej i automatyzacji
jako podwykonawca. Firma projektuje i
produkuje kompletne maszyny i systemy do
obsługi produktu, w tym robotykę, elektronikę i
systemy sterowania IT, łącznie z ich elementami.
Firma poszukuje partnerów z branży spożywczej,
którzy producent
byliby zainteresowani
współpracą
w
Katarski
szerokiej gamy
przewodów
elektrycznych i kształtek z PVC o szerokim
zastosowaniu (systemy zarządzania kablami, rury
PVC, zastosowania cywilne i arkusze
polietylenowe dla budownictwa), poszukuje
dystrybutorów
wszystkich
krajachwobjętych
Ukraińska
firma we
prowadzi
działalność
zakresie
produkcji materiałów hydroizolacyjnych
stosowanych w budownictwie przemysłowym,
cywilnym i specjalnym oraz przy naprawach
obiektów o różnym przeznaczeniu, co zapewnia
niezawodną ochronę przed niszczącym
działaniem wody. Firma poszukuje dystrybutora
materiałów
budowlanych,
zainteresowanego
Ukraińska
firma
specjalizuje się
w produkcji mebli
na zamówienie z masywnego dębu bezpiecznego
dla środowiska. Firma jest zainteresowana
nawiązaniem długoterminowej współpracy w
ramach umowy dystrybucji z firmami z branży
budowlanej, sklepami meblowymi i

This Luxembourg company active in broadband
connectivity delivers full scope of roaming multinetwork data services that ensure seamless
coverage and connection globally. It offers all
customers exclusive access to its highly intuitive
SIM management platform, including real-time
data diagnostics & automatic billing. The
company seeks distribution service agreements
with resellers, joint venture agreements with
Ukrainian producer of expendable materials for
3D printing for technologies Fused Deposition
Modeling\ Fused Filament Fabrication (FDM\FFF).
The filament is made from eco-friendly PLA
plastic. This is polylactide, a bio-soluble and
bioactive thermoplastic derived from renewable
resources such as corn starch, cassava root,
starch granules and sugar cane. The company is
A UK company trading for over 20 years with a
parent company in the ukraine and export
partners in asia is currently supplying medical
products related to personal protective
equipment
(PPE) producer
is looking of
foraromatherapy's
distributors with
The Lithuanian
products for health, beauty, wellness, and home
comfort is looking for trade intermediaries. The
company is offering to work under a commercial
agency or distribution services agreement to
them.conducts research and
A Turkish company, which
development activities in the field of insect pest
management has developed Turkish
diatomaceous earth formulation as natural
insecticide and acaricide for external parasites
(mites, ticks, lice, etc.) on pet and livestock
animals. Newly developed diatomaceous earth
formation can be used as a dust or sprayed as a
wettable
powder. The
companyinisautomated
looking for
A Dutch company,
specialized
product handling systems in the food industry,
offers industrial engineering and automation
services as a subcontractor. The company designs
and manufactures complete machines and
systems for product handling, including robotics,
electronics and the IT control systems as well as
parts thereof. The company is looking for
partners in the food industry that are interested
in cooperation
under
a
Qatari
manufacturer
of subcontracting
a wide range ofor
multidisciplinary usages PVC electrical conduits and
fittings like cable management systems, PVC
pipes, civil applications and polyethylene sheets
for construction is looking for distributors in all
EEN countries.
The Ukrainian company
is active in the field of
manufacturing of the waterproofing materials
used in industrial, civil and special construction,
repair of facilities for various purposes, resulting
in reliable protection against the destructive
action of water. The company is searching for a
construction materials distributor who wants to
broaden
productcompany
range under
the distribution
A its
Ukrainian
specialises
in
manufacturing of custom made furniture from
environmental safe massive oak. They are
interested in establishing of a long-term
cooperation in a form of distribution services
agreement with companies from construction

18/04/2021

komputery i IT

02/04/2021

komputery i IT

23/04/2021

medycyna

23/04/2021

różne inne
produkty

22/04/2021

różne inne
produkty

10/04/2021

pojazdy i
maszyny/maszy
nowa

29/04/2021

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

24/04/2021

różne inne
produkty

24/04/2021

produkty
drewniane,
meble

BOCN202004
14001

BOIT2020033
1001

BOFR2020041
4001

BOSI2020042
1001

BOUA202004
10001

BOIT2020040
8001

BORO202003
31003

BOIT2020030
5001

BOHR202002
11001

BOIT2020041
7002

Chińska firma założona we wrześniu 2014 r.
oferuje rozwiązania do oczyszczania powietrza w
pomieszczeniach, łącząc bezkanałową naturalną
wentylację konwekcyjną z wydajną filtracją
wirusów. Ponadto firma tworzy „platformę
zarządzania danymi IEHS” w oparciu o
technologię Internetu rzeczy. Firma uzyskała
krajowe patenty na ponad 30 produktów oraz
certyfikaty
CE i RoHs
na swoje
produkty.
Włoska,
certyfikowana
firma
produkuje
i oferuje
stosy śrub, systemy montażu fotowoltaicznego i
stalowe konstrukcje wsporcze. Zespół firmy działa
od ponad dwudziestu lat i ma wieloletnie
doświadczenie za granicą. Firma jest w stanie
zapewnić niestandardowe rozwiązania na
podstawie raportów geotechnicznych.
Potencjalna
współpraca
będzie
prowadzona
w
Francuska
firma
opracowuje
i produkuje
wysokiej
jakości skuter elektryczny z mocnymi silnikami:
kategoria 50 i 125 cm3, 2 lub 3 koła. Każdy skuter
jest montowany na żądanie, przez techników w
fabryce firmy na południu Francji, co zapewnia
szczegółową kontrolę procesu produkcyjnego i
wysoką jakość produktu. Firma chce się rozwijać
wSłoweńska
Europie i szuka
firma dystrybutorów,
specjalizuje się wimporterów
produkcji
plastikowych toreb polietylenowych. Firma jest
zainteresowana zwiększeniem sprzedaży i
poszukuje partnerów do długoterminowej
współpracy, gotowych zająć się sprzedażą toreb
w ramach
dystrybucji.
Ukraińska
firma umowy
produkuje
szeroką gamę
przekąsek. Główne produkty to: słonecznik,
nasiona i pestki dyni, orzeszki ziemne. Firma
oferuje produkty wysokiej jakości, bogate w
cenne dla zdrowia składniki, wytwarzane zgodnie
z ISO 22000: 2018. Poszukiwani są dystrybutorzy
lub
sieci detaliczne,
do współpracy
w ramach
Włoski,
certyfikowany
producent wyrobów
medycznych opracował pojemniki
jednorazowego użytku do bezpiecznego
transportu próbek biologicznych, substancji
zakaźnych lub potencjalnie zakaźnych oraz
materiałów biologicznych, z i do szpitali oraz
laboratoriów. Podczas pandemii Covid-19,
bezpieczeństwo transportu niebezpiecznych
substancji biologicznych ma fundamentalne
Rumuńska firma zajmuje się obróbką drewna i
stali, produkując bramy, ogrodzenia, szyny,
schody oraz inne mniejsze, unikatowe produkty.
Firma jest zainteresowana współpracą w ramach
umowy produkcji lub podwykonawstwa z
producentami drewna i stali, projektantami,
architektami itp. z krajów UE.
Włoska firma rzemieślnicza specjalizująca się w
produkcji oświetlenia w obudowie z kamienia i
inteligentnych lamp ledowych poszukuje
partnerów
do umówprętów
usług dystrybucyjnych
w
Chorwacki
producent
ze stali nierdzewnej
i pokrywek używanych do uchwytów do kubków i
szczoteczek do zębów, głównie w przedszkolach,
kampingach i hostelach studenckich, oferuje
swoje produkty partnerom i podejmie
współpracę
w ramach umowy
usług na
Włoski
ośrodek turystyczny
zlokalizowany
plaży w regionie Molise z certyfikatem Site of
Community Importance (SIC) oferuje wysokiej
jakości zakwaterowanie w willach i mobilnych
domach, restaurację i urządzenia do rekreacji.
Ośrodek jest idealnym miejscem do spędzenia
relaksującego urlopu lub celebrowania
specjalnych wydarzeń. Firma poszukuje
touroperatorów/agencji podróży chętnych do
promowania pakietów urlopowych oraz usług

A Chinese company established in September
2014 provides indoor air purification solutions by
combining ductless natural convection air
ventilation and efficient virus filtration, and builds
"IEHS data management platform" based on
Internet of Things technology. The company has
been granted national patents for more than 30
products and certified by CE and RoHs for its
The company
now seeking
An products.
Italian certified
companyisproduces
and for
offers
screw piles, photovoltaic mounting systems and
steel supporting structures. The company's team
has been operating for more than twenty years
and has long experience abroad. They are able to
provide customized solutions based on
geotechnical reports. The cooperations will be
carried
under
subcontracting,
distribution
The out
French
company
is developing
and
manufacturing high quality electric scooter with
powerful engines : 50 and 125cc category, 2 or 3
wheelers. Each scooter is assembled on demand
by technicians in the company's factory in the
south of France, which allows a perfect control of
the production process and a high quality
product.
The company
is looking
to expand
The Slovenian
company
is specialized
in in
manufacturing of polyethylene plastic bags. The
company is interested in enlarging its sales and is
looking for partners for long-term
cooperation.They are looking to distribute their
plastic bags
through
distribution
Ukrainian
company
produces
wideservices
range of
snacks. Main products are sunflower, pumpkin
seeds and kernels, peanuts. The company
proposes high-quality products useful for health
produced according to ISO 22000:2018. The
company wants to cooperate with distributors or
retail-networks
under
distribution
agreements.
An
Italian company,
certified
for medical
devices
manufacturing, has developed disposable
containers for the transport of biological samples,
infectious or potentially infectious substances and
biological materials, from and to hospitals and
laboratories in condition of safety. During Covid19 the security of hazardous biological substances
transport is of fundamental importance to limit
contagion. The company is looking for
The Romanian company is involved in both wood
and steel processing, producing gates, fences,
rails, stairs and other unique smaller products.
The company is interested in manufacturing or
subcontracting agreements with wood and steel
manufacturers, designers, architects, etc. from
EU company,
countries. specialized in
Italian handcraft
manufacturing stone design lighting and lamps
with led smart lights, is looking for distribution
agreement,
in order to
new market
needs.
A Croatian producer
ofmeet
a stainless
steel bar
and
caps that are used for holding cups and
toothbrushes, mainly aimed for kindergartens,
camps and student hostels, is offering its
products in form of a distribution services
agreement
or commercial
agencyright
agreement.
An Italian tourist
resort, located
on the
beach in a Site of Community Importance (SIC) in
the Molise region, offers high-quality
accommodation in villas and mobile homes, a
restaurant and extensive leisure facilities.
The resort is the ideal place to enjoy a relaxing
holiday or celebrate special events as well.
The company is looking for tour operators / travel
agencies able to promote holiday packages and
special events services under a commercial

21/04/2021

różne inne
produkty

07/04/2021

metalowa

23/04/2021

pojazdy i
maszyny/maszy
nowa

25/04/2021

różne inne
produkty

11/04/2021

spożywcza

10/04/2021

różne inne
produkty

02/04/2021

inne usługi

7.04.2021

różne inne
produkty

22.04.2021

metalowa

23.04.2021

turystyka

BOBG202003
31002

BOTR2020040
1002

BOUA202004
06002

BOCZ2020042
4002

BORO202004
03001

BOUA202003
02001

BOMT202004
01001

BOES2020040
8001

BORO201906
12003

BOIT2020042
1001

BOBG202003
19001

BOLT2020032
3001

Bułgarska firma produkuje zdrowe zupy ze
świeżych, lokalnych produktów o potwierdzonym
w 100% pochodzeniu i jakości. Zupy są
sterylizowane w szklanych naczyniach i nie mają
dodatków, co czyni je odpowiednimi dla zdrowej
diety, dla ludzi z alergiami, jako odżywka
sportowa lub dieta wegańska. Poszukiwane
partnerstwo
to umowa
usług dystrybucyjnych.
Turecka firma,
która prowadzi
badania w
dziedzinie zwalczania insektów, opracowała
preparat na bazie ziemi okrzemkowej jako
naturalny środek przeciwko insektom ziarna i
roślin strączkowych. Nowy preparat może być
używany jako proszek lub rozpylany jako
zawiesina wodna. Firma poszukuje umów usług
dystrybucyjnych
do ekspansji marki
granicą.i
Ukraińskie MŚP specjalizujące
się w za
produkcji
sprzedaży beczek rozszerza sieć partnerów.
Poszukuje dystrybutorów wyposażenia
budowlanego i ogrodowego, którzy chcieliby
rozszerzyć swoją sprzedaż na rynku EU. Produkty
firmy są tańsze od analogicznych wyrobów
producentów europejskich. Firma jest
zainteresowana
sprzedażą
określonych
Czeska
firma opracowała
wytrzymałe
stanowisko
do miejsc publicznych (do wnętrz i użytku
zewnętrznego), które służy jako bezdotykowy
aplikator do dezynfekcji rąk. Korzyścią
oferowanego rozwiązania jest odporność na ataki
wandali, duża pojemność zbiornika, zdalne
sterowanie i łatwe napełnianie. Firma poszukuje
Rumuńska firma specjalizująca się w odzieży dla
dzieci i dorosłych oferuje umowy produkcyjne
europejskim wytwórcom odzieży.
Ukraińska firma produkuje rurki (z aluminium,
plastiku i laminatu) dla przemysłu
farmaceutycznego, spożywczego i kosmetycznego
oraz chemikaliów domowych. Firma oferuje pełny
zakres produkcji rurek i chciałaby zawrzeć umowy
produkcyjne
z partnerami
na całym
świecie.
Maltańska
firma
jest oficjalnym
dystrybutorem
opatentowanych zestawów do samodzielnego
testu na COVID-19 i jest zainteresowana
nawiązaniem kontaktów z importerami/
hurtownikami/dystrybutorami/sieciami aptek w
celu dystrybucji
produktu w ich
regionach.
Hiszpańska
firma opatentowała
antymikrobowe
przełomowe rozwiązanie do osiągnięcia trwałości
antymikrobowej ochrony odzieży. Firma
poszukuje usług dystrybucyjnych na rynku
europejskim
i południowoamerykańskim.
Rumuński
producent
naturalnych specyfików do
pielęgnacji skóry, mydeł i detergentów z
organicznych składników chciałby kontynuować
ekspansję międzynarodową. Poszukuje
partnerów zainteresowanych dystrybucją swoich
produktów
na ich rynkach,
bazie
Włoska
firma specjalizująca
się na
w produkcji
rzemieślniczego makaronu (tradycyjny i specjalne
formaty z wysokiej jakości pszenicy durum) i
produktów konserwowanych oliwą. Firma, zdolna
do łączenia tradycyjnych technik produkcji z
nowoczesnymi
technologiami,
Innowacyjna firma
bułgarska zposzukuje
sektora
cyberbezpieczeństwa świadczy zaawansowane
usługi związane z ochroną, badaniem i oceną
podatności na atak. To MŚP ma wysoce
doświadczonych ekspertów do przeprowadzenia
wszystkich testów w celu odkrycia słabości
dowolnego systemu informatycznego. Firma
oferuje również szkolenia ze świadomości
bezpieczeństwa dla pracowników i usługi
konsultingowe
cyberbezpieczeństwa.
Firma
Litewska firmant.produkuje
i sprzedaje suche
wyroby mleczarskie (proszek ze śmietanki, słodki
proszek z serwatki, mleko w proszku, proszki
mleczne o różnej zawartości tłuszczu). Firma
poszukuje zagranicznych dystrybutorów ww.

This Bulgarian company produces healthy soups
made from fresh, locally sourced products, with
100% traceable origin and quality. Тhe soups are
sterilized in glass bottles and have no additives,
which make them appropriate for busy lifestyles,
healthy diets, sports nutrition, for people with
allergies, vegan diets. Partnership sought:
serviceswhich
agreement;
Manufacturing
ADistribution
Turkish company,
conducts
research and
development activities in the field of insect pest
management has developed Turkish
diatomaceous earth formulation as natural
insecticide for sored-grain and legume
insects.Newly developed diatomaceous earth
formation can be used as a dust or sprayed as a
powder.
The company
is looking and
for
Awettable
Ukrainian
SME specializing
in production
sales of wheelbarrows is expanding its network of
partners. They are looking for distributors of
gardening and construction equipment who
would like to expand their sales in the EU market.
The company's products are cheaper than
analogues of European manufacturers. The
company
is interested
in selling specific
products
A
Czech company
has developed
a durable
stand
for public places (indoor and outdoor), which
serves as a contactless hand-disinfectant
applicator. The advantage of the offered solution
includes resistance to vandals’ attacks, large
tank’s capacity, remote control of the capacity
easy refilling.
The specialized
company isin
looking
a
Aand
Romanian
company
adult'sfor
and
children's clothing is offering manufacturing
agreements to foreign producers of clothing from
Europe.is engaged in the
The Ukrainian company
manufacturing of tubes (aluminum, plastic,
laminate) for pharmaceutical, food, cosmetic
industry and household chemical goods that
offers full service of tubes manufacturing. The
companycompany
would like
to work
under
a
This Maltese
is the
official
distributor
for patented self-test COVID-19 kits and is
interested in establishing contacts with
importers/wholesalers/distributors/pharmacy
chains to act as distributors for this product in
their respective
regions.
This Spanish
company has
patented an
antimicrobial and groundbreaking solution to
achieve the durability of antimicrobial protection
and inhibition in clothes. It is looking for
distribution
in European
and skincare
South
This
Romanianservices
manufacturer
of natural
products, soaps and detergents made with
organic ingredients would like to further expand
their presence internationally. Therefore, the
company is looking for partners interested to
distribute
their products
on their
under
Italian company,
specializes
in themarkets,
production
of
craft pasta (traditional and special formats
realized with high quality durum wheat) and
products preserved in oil. The company, able to
combine the old traditional production
techniques
with the
new and modern
An innovative
Bulgarian
cybersecurity
company is
focused on providing advanced services related to
protection, testing and vulnerability assessment.
The SME has highly experienced experts to
perform all tests in order to reveal the
weaknesses in any information systems. This
company also offers security awareness training
for employees and cybersecurity consulting
services. The entity is looking for new foreign
partners
underfrom
commercial
agency,
outsourcing
The company
Lithuania
is involved
in dry
dairy products (skimed milk powder, sweet whey
powder, full cream milk powder, instant fat-filled
milk powder) manufacturing and selling. The
company is looking for distributors abroad for the

9.04.2021

spożywcza

11.04.2021

chemia i
kosmetyki/chem
iczna

7.04.2021

różne inne
produkty

30.04.2021

różne inne
produkty

10.04.2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

2.04.2021

różne inne
produkty

2.04.2021

medycyna

9.04.2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

10.04.2021

chemia i
kosmetyki/chem
iczna

24.04.2021

spożywcza

3.04.2021

inne usługi

23.04.2021

spożywcza

Włoska firma poszukuje dystrybutorów i agentów
w Europie do sprzedaży opatentowanego
składanego domu modułowego. Idealni partnerzy
BOIT2020041 winni mieć doświadczenie w branży budowlanej i
0003
zaplecze techniczne zgodne z lokalnymi
przepisami budowlanymi. Składany dom
modułowy jest przeznaczony do sprzedaży na
całym
świecie
i ma być
rozwiązaniem
dla z
Czeska
firma
rodzinna,
producent
kosmetyków
oleju konopnego, w odpowiedzi na pandemię
COVID-19 opracowała z udziałem dermatologów
BOCZ2020042 produkt do higieny rąk w aerozolu ze składnikami
2001
antybakteryjnymi i antywirusowymi i 83%
zawartością alkoholu, który efektywnie pomaga w
ich zwalczaniu. Firma poszukuje dystrybutorów
lub hurtowników
Fińska
gra o modzieproduktów
ma obecniehigienicznych
4800 graczy iw
200 krajach. Firma uruchomiła w marcu 2020 r.
nową wirtualną platformę do stylizacji, która
łączy projektowanie mody, stylizację, kolorystykę
BOFI202003
i komunikację społecznościowe. Firma szuka
16001
partnerów w UE i Azji, którzy skorzystają z
platformy do marketingu opartej na umowie
licencyjnej i chętnych do rozwoju na dłuższą
metę. Platformy można używać na wiele

BOES20200
422001

BOCN20200
413001

BORO20200
323001

BOMT2020
0407001

BOUA20200
406001

Italian company is looking for distributors and
agents in Europe to market a patented foldable
and modular home. The ideal partners should
have experience in the building construction
business and have available a technical
department to ensure compliance with local
building codes. The foldable modular home is
intended
to be sold
worldwide
and itofclaims
to be
A Czech family
company,
producer
cosmetics
with hemp oil, responding to the COVID 19
pandemic, has in collaboration with
dermatologists, developed a hand hygiene
product in aerosol with antibacterial and antivirus
ingredients and 83 % of alcohol that effectively
helps in the fight against them. The company is
looking
for distributors
or wholesalers
of hygienic
The Finnish-based
fashion
game has now
4800
daily players in 200 country. Building on this, the
company launched a new virtual styling platform
that combines fashion design, styling, coloring
and social sharing in March 2020. The company is
looking for partners in the EU and Asia, who
utilize the platform for the marketing based on
license agreement and willing to develop it in
long run. It can be used in many ways, from

The Spanish company specialized in the
cultivation, harvesting, selection and packaging of
Hiszpańska firma specjalizująca się w uprawie,
exclusive quality blueberries seeks partners to
zbiorze, selekcji i pakowaniu borówek najwyższej
sell, distribute and promote this product in new
jakości poszukuje partnerów do sprzedaży,
markets within a distribution services agreement.
dystrybucji i promocji tego produktu na nowych
rynkach wwramach
umowy
o świadczenie
usług
Założona
2000 roku,
z kapitałem
zakładowym
w wysokości 5 milionów RMB, chińska firma
specjalizuje się w badaniach i rozwoju, produkcji i Established in 2000,with a registered capital of 5
sprzedaży medycznych kapturów ochronnych i million RMB, the Chinese company is specialized
kombinezonów izolacyjnych, które są używane
in R&D, manufacturing and sales of medical
głównie w medycynie, ochronie ludności i innych
protective hood and isolation suits which are
dziedzinach. Firma stosuje uszczelnianie na
mainly used in medical, civil personal protection
gorąco i procesy wysokiej częstotliwości do
and other fields. The company has used heat
produkcji produktów ochrony pracy od ponad 20 sealing and high frequency processes to produce
lat, głównie na rynki europejskie i amerykańskie. labor protection products for more than 20 years,
Obecnie chińska firma szuka europejskich
mainly supplying European and American
dystrybutorów, którzy mogą pomóc im szybko
markets.
otworzyć
rynek
międzynarodowy
w powiązanych
Currently, the Chinese company is looking for
Znajdujący
się w
Transylwanii rumuński
artysta
fotograficzny, specjalizujący się w fotografii
Located in Transylvania, a Romanian
kulturowej, fotografowaniu zwierząt domowych i photography artist, specialised in cultural, pets
czasopismach podróżniczych, oferuje usługi
photography and travel journals, offers
fotograficzne, produkcję wideo i postprodukcję w
photography, video production and postMaltańska firma z siedzibą główną w Niemczech i
partnerem eksportowym w Singapurze obecnie
A Maltese company with parent company in
dostarcza produkty medyczne związane ze
Germany and export partner in Singapore is
sprzętem ochrony osobistej (PPE) i poszukuje
currently suppling medical products related to
dystrybutorów z lokalną i / lub regionalną
personal protective equipment (PPE) and is
obecnością w Europie
looking for distributors with local and/or regional
Producent z Ukrainy szuka wiarygodnych
partnerów (dystrybutorów) lub joint venture do
A manufacturer from Ukraine is looking for
produkcji zegarków wykonanych z drewna,
reliable partners (distributors) or joint venture
mechanizmów kinetycznych i innych drewnianych production of watches made from wood, kinetic
elementów wyposażenia wnętrz. Producent szuka mechanisms, and other wood interior design
międzynarodowych partnerów, takich jak
items.The manufacturer is looking for an
dystrybutorzy lub partnerzy do joint venture w
international partners, such as distributors, or
celu otwarcia przedstawicielstwa lub wspólnej
partners for joint venture in order to open a

22.04.2021
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Rumuńska firma informatyczna opracowała
zastrzeżoną technologię chmurową do
zarządzania i automatyzacji floty firm działających
BORO20200 w obszarze transportu naziemnego, takich jak
401001
taksówki, autobusy, ładunki, dostawy itp. System
zapewnia pełną kontrolę nad flotą, lepszy czas
zarządzania i zmniejszenie całkowitych kosztów
firmy, zwłaszcza kosztów paliwa i roboczogodzin.
Firma szuka partnerów do umowy licencyjnej lub
Portugalska firma, obecna na rynku od 2012 roku,
działa w dziedzinie obróbki i wyposażenia
BOPT20200
specjalnego, zgodnie z rysunkami 3D-CAD
318004
(projektowanie wspomagane komputerowo),
prototypami, zgodnie z potrzebami klienta. Firma
oferuje obróbkę części metalowych, a także
produkcję specjalnego wyposażenia w ramach
Małe i średnie przedsiębiorstwo specjalizuje się w
modelowaniu dynamicznym, symulacji i
opracowywaniu systemów sterowania do
zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym
BOTR20200
oraz ma doświadczenie w projektowaniu
219001
wiropłatów, silników turbinowych i turbin
wiatrowych. Wiele z tych możliwości jest
wykorzystywanych, począwszy od doradztwa,
poprzez opracowanie oprogramowania
podsystemów, po w pełni zintegrowane
symulatory typu FNPT (trener procedur nawigacji
BOUA20200
408001

A Romanian IT company has developed a
proprietary cloud technology for management
and fleet automation of the companies operating
in the area of ground transportation, such as taxi,
shuttle, cargo, deliveries, etc.. The system
provides full control over the fleet, better time
management and the reducing of the total costs
of the company, especially fuel costs and man
A Portuguese company, present on the market
since 2012, has been operating in machining and
special equipment, according to the 3D-CAD
(computer aided design) drawing, prototypes, in
accordance to the client’s needs. The company is
offering machining of metal parts as well as
manufacturing of special equipment through a
An SME specializes in dynamic modeling,
simulation, and control system development for
aerospace applications and has experience in
rotorcraft, turbine engines, and wind turbines.
Much of the capability is used starting from
consultancy to software development of subsystems to fully integrated FNPT (flight navigation
procedure trainer)-type simulators and FFS (full
flight simulator) Level D flight dynamics software.
The SME is looking for integrator companies to
sign subcontracting agreements.

The Ukrainian IT-design agency provides its UX
Ukraińska agencja IT zapewnia najwyższą jakość
and UI top-notch experience in interface graphic
UX i UI w zakresie projektowania interfejsów i
design and other types of software developments
innych rodzajów opracowywania
for startups and smart companies, under
oprogramowania dla startupów i inteligentnych
outsourcing service agreements.
firm w ramach umów na usługi outsourcingowe.

A Slovenian company specialized in integrated
Słoweńska firma specjalizująca się w
printing, bookbinding and graphic services is
zintegrowanych usługach poligraficznych,
offering manufacturing and subcontracting
introligatorskich i graficznych oferuje umowy
agreements.
dotyczące produkcji i podwykonawstwa.
Słoweńska firma specjalizuje się w obróbce blach: The Slovenian company is specialized in sheet
cięcie 2D i 3D, formowanie za pomocą pras i
metal processing: 2D and 3D cutting, forming
montaż przez zgrzewanie punktowe, ręczne
with press machines and assembling by spot
BOSI202004
spawanie MAG i spawanie robotem.
welding, hand MAG welding and robot welding.
14001
BOSI202004
02001

Firma poszukuje partnerów biznesowych, którzy The company is looking for business partners that
wymagają usług obróbki blachy i są
require sheet metal processing services and are
zainteresowani podpisaniem umowy
interested in signing an outsourcing contract.
Ukrainian company, formed in April 1995, is a
Ukraińska firma, utworzona w kwietniu 1995 r.,
developer and manufacturer of the explosionJest deweloperem i producentem
proof electrical equipment for the coal and
BOUA20200 przeciwwybuchowego sprzętu elektrycznego dla
mining industry as well as various kinds of
325002
przemysłu węglowego i wydobywczego, a także industrial electrical equipment for the oil-refinery,
różnego rodzaju przemysłowych urządzeń
chemical, metallurgical and other industries,
elektrycznych dla rafinerii ropy naftowej,
including those with explosive operating
przemysłu chemicznego, metalurgicznego i
conditions. Company is looking for the
innych branż, w tym tych w wybuchowych
international
to conclude
The Korean
SME waspartners
established
in 2016 aand has
Koreańskie MŚP powstało w 2016 roku i od tego
since been focusing on hand sanitizers for
czasu koncentruje się na środkach
personal hygiene. Due to the Covid-19, the
dezynfekujących do higieny osobistej. Dzięki
company has contributed in containing the virus
BOKR20200 Covid-19 firma przyczyniła się do powstrzymania by meeting the local demand of hand sanitizers.
327001
wirusa poprzez zaspokojenie lokalnego
Realizing the potential shortage in overseas
zapotrzebowania na środki dezynfekujące do rąk. market, the Korean SME is looking for distributors
Zdając sobie sprawę z potencjalnego niedoboru
that need supplies of hand sanitizer to meet
na rynku zagranicznym, koreańskie MŚP
demand. The Korean SME is interested in a
poszukuje dystrybutorów, którzy potrzebują
distribution services agreement.
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Rosyjska innowacyjna firma z regionu Tomska
A Russian innovative company from the Tomsk
opracowuje i produkuje wyłącznie naturalne
region develops and produces purely natural skin,
produkty do pielęgnacji skóry, ciała i włosów.
body, and hair care products. all products are
BORU202004
wszystkie produkty powstają bez użycia
created without the use of chemically synthesized
25002
chemicznie zsyntetyzowanych składników. Do
components. In production, the company uses
produkcji firma wykorzystuje takie eliksiry, jak
such elixirs as oil, rose petal, honey, and various
olej, płatek róży, miód oraz różne lecznicze kwiaty medicinal flowers and herbs. The company is
i zioła. Firma szuka partnerów zagranicznych do
looking for foreign partners to conclude a
Ukraińska firma, specjalizująca się w produkcji
BOUA20200
ręcznie robionych wyrobów skórzanych, jest
406004
zainteresowana identyfikacją międzynarodowych
partnerów biznesowych do współpracy w zakresie
reprezentowania swoich produktów w ramach
usług dystrybucyjnych lub umów agencyjnych
Chorwacka firma specjalizująca się w branży
farmaceutycznej, nutraceutycznej i kosmetycznej
poszukuje partnerów do trzech rodzajów
współpracy: umowa dystrybucyjna, agencjna i
BOHR20200
produkcyjna. Firma produkuje naturalne
420003
suplementy diety w postaci miękkich żeli (olej z
nasion konopi, olej z ogórecznika, kurkumina w
mikrokapsułkach i olej z nasion kminku czarnego)
oraz dermokosmetyk z probiotycznymi lizatami
opracowanymi
we współpracy z naukowcami
Niemiecka
firma inżynieryjno-doradcza
zajmująca
się energią geotermalną, technologią wierceń
BRDE2020022 głębokich i projektowaniem maszyn specjalnych
4001
poszukuje podobnych firm z tego obszaru
działania w celu zaoferowania usług
dystrybucyjnych
i umów
pośrednictwa
Młoda,
brytyjska marka
projektantów
biżuterii
poszukuje doświadczonego producenta biżuterii
srebrnej w Europie na indywidualne zamówienia.
Firma poszukuje wiarygodnego partnera
BRUK202004 produkcyjnego na niestandardowe zamówienie
08001
już istniejącego, sprawdzonego komercyjnie
modelu kolczyków. Producent musi dysponować
technologią i umiejętnościami do produkcji
biżuterii z wydrążonego srebra i powłoki PVD w
kolorze złotym,
lub zapewnić wysokiej
jakości
Rumuńskie
MŚP specjalizujące
się w dystrybucji
urządzeń, instrumentów i sprzętu medycznego
rozszerza swoje portfolio produktów i poszukuje
europejskich producentów zainteresowanych
rynkiem rumuńskim. Spółka jest gotowa do
BRRO202004
współpracy, w ramach umowy dystrybucyjnej, z
23001
producentami sprzętu i urządzeń stosowanych w
następujących dziedzinach medycyny:
radiochirurgii, dermatologii, otorynolaryngologii,
urologii, nefrologii i ginekologii. Produkty ze
wszystkich
krajów
są milezajmująca
widziane. się
Ta katarska
firma
handlowa
instrumentami medycznymi działa obecnie w
następujących dziedzinach: chirurgia,
BRQA202004
znieczulenia, pediatria (położnictwo i
26001
ginekologia), zapobieganie chorobom, ochrona
środowiska i materiałów eksploatacyjnych. Firma
poszukuje
możliwości
poszerzenia
swojego i
Rumuńska
firma
specjalizująca
się w dystrybucji
imporcie sprzętu do obróbki drewna poszukuje
BRRO202003
producentów i dostawców. Firma poszukuje
26003
długoterminowych partnerstw w ramach umów o
dystrybucyjnych.
Chińska usługach
firma specjalizuje
się w dystrybucji
europejskich zaawansowanych produktów
rolnych na rynku chińskim. Zgodnie ze swoją
BRCN202004
strategią rozwoju, chcą importować znacznie
21001
więcej produktów, aby rozszerzyć swoją ofertę.
Obecnie firma najbardziej poszukuje nawozów z
kwasem humusowym. Produkty te powinny być
innowacyjne i skuteczne dzięki zaawansowanej

Ukrainian company, specializing in the production
of handcrafted leather goods, is interested in
identifying international business partners to
collaborate for the representing of its products in
a frame of distribution services or commercial
agency agreements
The Croatian company, specialized in
pharmaceutical, nutraceutical and cosmetic,
seeks partners for three types of cooperation:
distribution services agreement, commercial
agency agreement and manufacturing
agreement. The company is producing natural
food supplements in the form of soft gels (hemp
seed oil, borage oil, micro encapsulated curcumin
black engineering
cumin seed oil)
dermocosmetic
Aand
German
andand
consulting
company
with focus on deep geothermal energy, deep
drilling technology and special machinery design
is looking for companies with deep drilling
technology as well as special machinery and
technology
foryoung
deep jewellery
geothermal
energybrand
to offer
A UK- based,
designer
is
looking for an experienced manufacturer of
hollow silver jewellery in Europe for custom
orders. This particular request is to find a reliable
manufacturing partner for custom order of their
already existing, commercially proven model of
earrings. The manufacturer must have the
technology and skills to produce hollow jewellery
in Sterling silver, and PVD gold coat, or provide
high quality
vermeilinplating
under a of
A Romanian
SMEgold
specialized
the distribution
medical devices, instruments, and equipment is
expanding its products portfolio and is looking for
European manufacturers interested in the
Romanian market. The company is willing to
cooperate, under a distribution agreement, with
manufacturers of equipment and devices used in
the following medical fields: radiosurgery,
dermatology, otorhinolaryngology, urology,
nephrology, and gynecology. Products from all
countries are
welcomed.
This Qatari-based
trade
firm for medical
instruments currently works in the following
areas: surgery, anesthesia, Ob / Gyn (obstetrics
and gynecology) pediatrics, prevention of
diseases, protection of the environment &
consumables. The company is looking to expand
its established
medical
devices in
dealership
A Romanian
company
specialized
distribution
and import of woodworking equipment is looking
for producers and suppliers. The company is
looking to establish long-term partnerships under
agreements.
Thisdistribution
is a Chineseservices
company
specialised in
European advanced agricultural products
distribution in Chinese market. According to their
development strategy, they want to import much
more products to expand their catalogues.
Currently, humic acid fertilisers are in their most
urgent consideration. The products should be
innovative and effective with advanced
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Belgijska firma projektująca własne trwałe
BRBE2020032
bransoletki poszukuje partnera, który
7001
wyprodukowałby bransoletki w ramach umowy
produkcyjnej.
Bułgarski producent
płyt gipsowo-kartonowych i
suchych mieszanek gipsowych poszukuje umów
BRBG202003
partnerskich z dostawcami. Firma jest
20001
zainteresowana nawiązaniem potencjalnej
współpracy partnerskiej z odpowiednimi
producentami
wypełniaczy
wapiennych
Włoska
firma działająca
w branży
inżynieriii i
budowy maszyn przekształciła swoją produkcję,
BRIT2020041 aby pomóc w walce z COVID-19 i obecnie szuka
7001
dostawców producentów surowców, z którymi
mógłby współpracować w celu zwiększenia
produkcji
urządzeń
Hiszpańskaindywidualnych
firma koncentruje
się naochronnych,
pozyskiwaniua
świeżych ryb wysokiej jakości i przetwarzaniu ich
na ryby konserwowane. Jest pierwszą firmą, która
BRES2020040
produkuje wysokiej jakości konserwy rybne z
2001
morszczuka europejskiego w Hiszpanii. Ze
względu na brak dostawców świeżych policzków z
morszczuka
europejskiego
Chińska
firma specjalizuje
się w (Merluccius
sprzedaży wind,
doradztwie technologicznym, instalacjach
technicznych i usługach. Ze względu na
BRCN202004
poszukiwanie możliwości biznesowych firma
08001
poszukuje urządzeń dźwigowych z rynku
europejskiego. Chińska firma będzie
dystrybuować
urządzenia
dźwigowe
na rynku
Łotewska firma
specjalizuje
się w produkcji
miękkich zabawek dla dzieci: kształtów/klocków,
zestawów, bujaków, piłek, materacy itp. Firma
BRLV2020042
jest zainteresowana rozszerzeniem sieci
9001
partnerów biznesowych poprzez identyfikację
międzynarodowych dostawców wysokiej jakości
sztucznej
skóry
i innych
Firma ijest
gotowa
Hiszpańska
firma,
któratkanin.
opracowuje
produkuje
produkty kosmetyczne dla wielu prestiżowych
marek, specjalizuje się w tworzeniu kolekcji
perfum o najwyższej sprzedaży z najnowszymi
BRES2020042
trendami zapachowymi dla kobiet, mężczyzn i
8001
dzieci, a także zapachów do domów. Oferuje
również szeroką gamę produktów do pielęgnacji
twarzy dla wszystkich rodzajów skóry oraz
szeroką gamę formuł w produktach do pielęgnacji
Grecki start-up działający technologiach
medycznych wynalazł innowacyjną szynę
BRGR202004
stosowaną w załamaniach ramion. Szyna
16001
wykonana jest z PLA (poliaktydu). Firma szuka
dostawców PLA w arkuszach lub firm
świadczących usługi formowania wtryskowego
PLA. Rodzaj
partnerstwa
branypromieniowych
pod uwagę w
Grecki
producent
wentylatorów
rozszerzył swoją działalność o wykorzystanie
produktów - akcesoriów, które wypełniają każdą
BRGR202004
potrzebę i wymagania stosowane w obszarze
24001
wentylacji i klimatyzacji. Firma poszukuje
producentów asynchronicznych silników
elektrycznych
i wymienników
ciepła (powietrzeFrancuskie MŚP
projektuje, rozwija
i sprzedaje
pełną gamę drewnianych zabawek dla dzieci
(samochody, samoloty, motocykle). Firma
poszukuje przemysłowego producenta rur
BRFR2020030
cylindrycznych z wysokiej gęstości pianki czarnej
3001
lub kolorowej (długości 60 mm i 210 mm średnica wewnętrzna 20 mm). Rury muszą być
używane jako uchwyty kierownicy, aby wyposażyć
zabawkowyfirma
model
moto typu
„jeżdżącego”.
Holenderska
poszukuje
międzynarodowych
firm posiadających innowacyjne i / lub
BRNL2020033 zrównoważone produkty spożywcze, które chcą
0001
zwiększyć swój udział w rynku, w pełni
wykorzystać swój potencjał handlowy i / lub
wprowadzić nowe koncepcje na rynek europejski.

A Belgian company designing its own sustainable
bracelets is looking for a partner to produce the
bracelets under a manufacturing agreement.
Bulgarian manufacturer of plasterboards and dry
gypsum mixtures is looking for supplier
partnership agreements. The company is
interested to establish potential partnership with
appropriate producers of limestone filler and
paperboard
liner
PBL.
Italian company
active in
the-engineering
and
machinery construction industry converted its
production to help fight COVID-19 and is now
looking for suppliers of raw material producers to
partner with in order to enhance production of
individual
protection
namely
FFP2/FFP3
The
Spanish
companydevices,
is focused
on getting
fresh
high quality fish and processing it into preserved
fish. They are the very first company which
manage to produce high quality canned fish from
line caught European hake in Spain. Because of
the lack of suppliers of fresh European Hake
(Merluccius
Merluccius)
in their
region,
This
is a Chinese
companycheeks
specialised
in lift
sales,
technology consulting, engineering installation
and services. Due to the company’s business
exploration, they are looking for the lift devices
from European market. The Chinese company will
distribute the lift devices in Chinese market acting
as the general
agent
of the European
lift brand.
Latvian
company
specialises
in the production
of
soft play items for children: shapes, sets, rockers,
ball pits, mattresses etc. The company is
interested in expanding its network of business
partners by identifying international high-quality
artificial leather and other textile fabrics
suppliers.
Thecompany
companythat
is ready
to cooperate
A Spanish
develops
and
manufactures cosmetic products for numerous
prestigious brands, is specialised in creating
collections of top sales perfumes with the latest
olfactory trends for women, men and children, as
well as home fragrances. It also offers a wide
range of facial care products for all types of skin
and a wide variety of formulas in hair care and
fixation
company
is lookingan
for
A Greekproducts.
medtechThe
start-up
has invented
innovative splint for arm fractures. The splint is
made of PLA (polylactic acid). The company is
looking for suppliers of PLA in sheets or
companies providing PLA injection molding
services. The type of partnership considered for
the PLA sheets is supplier agreement and for
injection
molding willofbe
manufacturing
A Greek
manufacturer
centrifugal
fans has
expanded its activity with the disposal of products
- accessories that covers each need and
requirement of applications in ventilation and air
conditioning area. The company is looking for
manufacturers of asynchronous electric motors
and air-to-air
heat exchangers.
Themarkets
type of a
A French
SME designs,
develops and
full range of wooden ride-on toys (cars, planes,
motorcycles) for children. The company is looking
for industrial manufacturer of cylindrical tubes in
high density foam black or colored (lengths 60
mm and 210 mm - internal diameter 20 mm).
These have to be used as handlebar grips, in
order to equip a toy model of ride-on moto-type.
ADutch
long-term
industrial
partner
sought for a
company
is looking
for is
international
companies with innovative and/or sustainable
food products, that want to develop their market
share, fully deploy their commercial potential
and/or launch new concepts into the European
market place. The SME is offering commercial
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Rumuński producent wysokiej jakości pomp
transferowych, przepływomierzy, części
zamiennych i wyposażenia standardowego,
dystrybutorów paliwa i zespołów, które są
specjalnie wytwarzanymi i kompletnymi stacjami,
stacjami mobilnymi, szuka dystrybutorów i
producentów
UE z dobrą się
siecią
kontaktów,
Francuska
firmawspecjalizuje
w chłodniczych
urządzeniach do produkcji chleba. Projektuje,
produkuje i dystrybuuje pełną gamę urządzeń dla
przemysłu piekarniczego.
Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów do
rozszerzenia sprzedaży na rynkach europejskich w
ramach
umowy
o usługi
lub
Bułgarski
warsztat
CNCdystrybucyjne
szuka agentów
handlowych na rynku UE w następujących
sektorach: elektronika, produkcja rowerów i
artykuły sportowe. Firma specjalizuje się w taniej
produkcji małych 3- i 4-osiowych elementów
aluminiowych. Szukane są umowy z agencją
handlową.
Mile widziane
są również
Czeskie
MŚP opracowało
i produkuje
unikalny
nanotechnologiczny oczyszczacz powietrza do
wnętrz oparty na opatentowanej technologii
wykorzystującej filtry fotokatalityczne.
Mikroorganizmy takie jak wirusy, bakterie,
pleśnie, inne zanieczyszczenia organiczne i
toksyczne
gazy sąMŚP,
całkowicie
rozkładane
na CO2 i
Brytyjskie
specjalizujące
się w
biotechnologii, opracowało aplikację do zdalnej
diagnostyki zdrowia, która służy do
przeprowadzania diagnostyki pierwszego etapu
między pacjentem, a lekarzem. Aplikacja
zapobiega również przenoszeniu zakaźnych
wirusów i chorób, takich jak Covid-19, dzięki
zastosowaniu technologii obrazu i czujników
wysokiej
Firmawysokiej
dąży do zawarcia
Litewskarozdzielczości.
firma produkująca
jakości
surowy torf i substraty torfowe, eksportuje je na
cały świat i poszukuje partnerów, którzy byliby
zainteresowani reprezentowaniem marki mchu
torfowego wśród klientów. Firma poszukuje tylko
poważnych i odpowiedzialnych partnerów
biznesowych, którzy poszukują długoterminowej
Ukraińska firma, producent surowców ziołowych
wzajemnie korzystnej współpracy. Pożądana jest
w oparciu o nowoczesne i wydajne technologie,
szuka porozumienia produkcyjnego, dostarczając
swoje produkty do różnych branż (produkcja
kosmetyków, perfumerii, farmaceutyków,
przypraw i herbaty)
Rumuńska firma działająca w branży drzewnej
jest ważnym producentem drewna i
półproduktów drewnianych. Specjalizuje się w
produkcji takich produktów, jak płyty dekoracyjne
/ fornirowane laminaty wysokociśnieniowe
(laminaty wysokociśnieniowe kompaktowe,
antybakteryjne, ognioodporne, wodoodporne),
płyty / sklejki płyty pilśniowej o średniej gęstości
(ognioodporne, wodoodporne), fornir itp. Firma
szuka firma
dla partnerów
z UEwaciki
do współpracy
w /
Włoska
produkująca
bawełniane
suche ściereczki bawełniane specjalizuje się w
produktach dla sektora kosmetycznego,
medycznego, dziecięcego i ochrony zdrowia.
Niedawno opatentowali nową technologię
usuwania makijażu, w 100% naturalną.
Chusteczka jest hipoalergiczna, przetestowana
klinicznie i okulistycznie, wygodna, a jej używanie
stanowi prawdziwy zabieg upiększający, ponieważ

A Romanian manufacturer of high quality of
transfer pumps, flowmeters, spare parts and
standard equipment, fuel dispensers and
assemblies that are specially manufactured and
complete stations, mobile stations and large
projects is looking for EU distributors and
manufacturers
with aisgood
network,
specialised
The
French company
specialised
in refrigeration
for bread-making equipment. It designs,
manufactures and distributes a complete range of
equipment for the baking industry.
The company is looking for distributors or agents
to expand its sales across the European markets
under theCNC
frame
of distribution
services
A Bulgarian
/computer
numerical
control/
machine shop is looking for commercial agents on
the EU market in the following fields: electronics,
bike industry, sports goods. The company
specializes in low-cost production of small 3 and 4axis aluminum components. Commercial agency
are developed
sought. Direct
Aagreements
Czech SME has
andsubcontracting
manufactures a
unique nano air purifier for interiors based on
patented technology using photocatalytic filters.
Microorganisms such as viruses, bacteria, molds,
other organic-type impurities and toxic gases are
completely decomposed into CO2 and water on
filters
of this type.
TheSME
company
is searching
for
A UK Midlands
based
who specialise
in bio
technology has developed a remote diagnostic
health app which is used to perform first stage
diagnostics between the patient and the doctor.
The app also prevents the transfer of infectious
viruses and diseases such as Covid-19 through the
use of high definition image and sensor
technology. The company is seeking a
commercial
agency
agreement
with routes
to
The
Lithuanian
company
which produces
highquality raw peat and peat substrates export
worldwide is looking for partners in separate
countries, which would be interested to
represent very attractively and clients' favorite
peat moss production brand. The company is
looking for only serious and responsible business
partners
whobased
seek long-term
An
Ukrainian
company,mutually
producerbeneficial
of herbal
raw materials on modern and efficient
technologies is looking for a manufacturing
agreement by supplying its products to different
industries (cosmetics, perfumery,
spiceactive
and tea
Thepharmaceutical,
Romanian company
in production)
wood industry
is an important manufacturer of timber and wood
semi-finished products. It is specialized in
manufacturing of products such as decorative
plates / veneered high pressure laminates (high
pressure laminates compact, antibacterial,
fireproof, waterproof), panels/ plywood mediumdensity fibreboards (fireproof, waterproof),
veneer, etc. The company is looking for EU
partners
to collaborate
under manufacturing
An Italian
cotton wool/dry
cotton wipe or
manufacturer company is specialized in products
for beauty, medical, baby, health sectors.
Recently, they patented a new technology for
makeup removal, 100% natural. The wipe is hypoallergenic, clinically and ophthalmologically
tested, convenient and a true beauty treatment
as it releases active ingredients that take care of
the skin just adding some water. This
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Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji
wirowych grzejników indukcyjnych
przeznaczonych do ogrzewania, ciepłej wody i
płynów procesowych. Te wirowe nagrzewnice
indukcyjne umożliwiają uzyskanie znacznych
oszczędności energii elektrycznej, a także
obniżenie kosztów materiałowych i czasu podczas
instalacji
Firma szuka
Bułgarskiurządzeń.
zakład specjalizuje
sięwiarygodnych
w produkcji
narzędzi do formowania wtryskowego tworzyw
sztucznych oraz samej usłudze formowania
wtryskowe elementów z tworzyw sztucznych.
Firma jest wyposażona w nowe, bardzo
precyzyjne maszyny CNC i elektroerozyjne. Ich
narzędziownia jest prowadzona przez wysoko
wykwalifikowany
zespół zsię
wieloletnim
Bułgarska
firma specjalizuje
w tworzeniu
aplikacji internetowych i mobilnych przy użyciu
różnych języków programowania i platform.
Firma oferuje kompleksowe rozwiązania
dostosowane do potrzeb i życzeń klientów. Ze
względu na złożoność oprogramowania personel
jest szkolony w przestrzeni coworkingowej. Firma
jest zainteresowana długoterminową współpracą
na podstawie
umowy
agencyjnej.
Możliwa jest
Izraelska firma
z branży
optymalizacji
współczynnika konwersji, jest wyspecjalizowana
w szytych na miarę usługach badania i rozwoju.
Firma koncentruje się na walidacji w początkowej
fazie projektowania oraz mechaniźmie badań
skuteczności leków, używając licznych
metodologii. Takie metodologie zawierają rozwój
analizy, odkrycie lekarstwa, badania
histopatologiczne, opracowanie testów do badań
przesiewowych związków chemicznych,
charakteryzacja
interakcji
Firma
z Ukrainy, zajmująca
sięproteinowych,
tworzeniem gier
komputerowych, poszukuje partnera do zawarcia
umowy zlecenia wykonania usługi na zewnątrz.
Firma koncentruje się na produkcji gier dla
następujących platform: mobilnej,
społecznościowej,
PC -komputery
Firma z Irlandii
założona w osobiste
2018, oraz
wyspecjalizowana w udoskonalonym,
rówieśniczym zdobywaniu wiedzy z
wykorzystaniem indywidualnie budowanej
platformy pozwalającą połączyć wiedzę
fachowców w tworzeniu obopólnie korzystnej
wymiany, która dokonuje zamiany szkolenia i
spotkania w efektywne doświadczenie
szkoleniowe
nazajmuje
poziomie
Firma
z Ukrainy,
sięrówieśnik-rówieśnik.
produkcją butelek ze
szkła przeznaczonych do rozlewania piwa, soków,
wody mineralnej oraz napojów gazowanych.
Firma pragnie rozwinąć sprzedaż na rynkach i w
tymSME
celu zposzukuje
okazji do się
zawarcia
umowy
Ukrainy zajmujący
produkcją
jednorazowej zastawy stołowej: kubków, talerzy,
toreb i akcesoriów. Produkty są w 100%
biodegradowalne i ekologiczne. Firma chce się
rozwijać i sprzedawać do innych zagranicznych
odbiorców w ramach umowy usługi dystrybucji.
Dodatkowo firma może uruchomić sprzedaż
bezpośrednią
lub pod oferuje
marką partnera
Firma
z Wielkiej Brytanii
wsparcie w
zakresie rozwoju ekonomicznego i handlowego
dla instytucji z sektora prywatnego, publicznego i
non-profit, chcących rozpocząć działalność na
terenie Wielkiej Brytanii, w ramach umowy
zlecenia wykonania usługi na zewnątrz lub

A Russian company specializes in the production
of vortex induction heaters that are designed for
heating, hot water, process fluids. These vortex
induction heaters allow obtaining significant
savings in electrical energy, as well as reducing
material costs and time during installation of
equipment. The company is looking for reliable
foreign
partners to
conclude
a distribution
The Bulgarian
facility
is specialized
in
manufacturing tools for plastic injection molding.
They also do injection molding of plastic
components. The company is equipped with
brand new high-precision CNC (Computer
numerical control) and electrical discharge
erosion machines. Their tool shop is run by a
highly qualified
team,
with manyin
years
A Bulgarian
company
is specialized
webof
and
mobile development using a variety of
programming languages, frameworks, and
platforms. The company offers end-to-end
customized solutions based on customer needs
and wants. Due to the complexity of the
software, the personnel is trained in a co-working
space. The company is interested in long-term
cooperation
under
a commercial
agency
An Israeli
conversion
rate
optimization
company
specializes in tailor-made R&D services. It focuses
on the validation of early-stage projects and
mechanism of drug action studies using
numerous methodologies. Such methodologies
include assay development, drug discovery,
research histopathology, development of assays
for compound screening, characterization of
protein interactions, binding assays, and
enzymatic activity assays.
It is looking for a subcontracting or outsourcing
The Ukrainian company, active in the field of
game development, is looking for partners under
an outsourcing agreement. The SME is focused on
game production for mobile, social, PC and
browser platforms.
Irish company established in 2018 specialising in
enhanced peer learning through a custom build
platform that allows for connection between
professionals to create mutually beneficial
exchanges, turning training and events into
effective peer-to-peer learning experiences. The
company is requesting commercial, licensing,
joint ventures and/or subcontracting agreements
withUkrainian
training and
educational
technology
The
company
is involved
in the
production of glass bottles that are used for spill
beer, juices, wines, mineral water and carbonated
drinks. The company wants to expand its sales
andSME
is looking
forin
a manufacturing
Themarkets
Ukrainian
engaged
the production of
the disposable tableware: glasses, plates, bags
and accessories. The products are 100% ecofriendly and biodegradable. The company is
looking to expand and distribute their products to
other foreign countries under distribution
services agreement. In addition, the company can
sell directly or with the business partner's brand
The UK company is offering economic and
commercial development support to enable
organisations in the private, public, and not for
profit sectors to locate in the UK under an
outsourcing or subcontracting agreement.
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Firma z Chin, oferując zestaw do uzyskania
ekstraktu kwasu nukleinowego z ponad 12 letnim
doświadczeniem produkuje COVID-19 zestaw do
wykrywania kwasu nukleinowego. Zestaw
detekcyjny posiada CE IDV certyfikat, który był
szeroko stosowany w testach wykrywających
chorobę 2019-nCoV w badaniach klinicznych w
Chinach i innych krajach. Firma poszukuje
długoterminowych
kontraktów
z dystrybutorami
Firma z Chorwacji,
założona
w 2013,
wyspecjalizowana w produkcji zdrowej żywności,
mającej znaczenie w prewencji chorób,
produkowana jako odżywczy suplement diety na
bazie innowacyjnej receptury. Produkt jest na
bazie mleka koziego i kobylego i ma za zadanie
wzmocnić
system
immunologiczny.
Firma
Firma
z Holandii
produkuje
rampy motocyklowe
do automatycznego załadunku i rozładunku z
użyciem bezprzewodowego sterownika. Oprócz
motocykli, może załadować i transportować
skutery śnieżne, wodne i ładunki specyficzne.
Rampy mogą być łatwo zamontowane do
pojazdów np. pick-upów, pojazdów
rekreacyjnych,
oraz pojazdów
Firma z Rosji z dostawczaków
rejonu Swierdłowska
oferuje
technologię do uzdatniania wody oraz
polepszania smaku wody pitnej oraz oczyszczania
wody ściekowej na bazie pochłaniaczy i poszukuje
partnerów z zagranicy do kooperacji w ramach
produkcyjnej,
dystrybucji
lub
Firmaumowy
z Bułgarii
wyspecjalizowana
w produkcji
męskich, damskich oraz dziecięcych koszul, bluzek
i polo. Głównym klientem firmy są Versace i
Armani. Firma obecna jest na rynku niemieckim,
gdzie wszystkie uniformy dla pracowników kolei
niemieckich zostały przez tę firmę uszyte. Firma
pracuje na materiałach powierzonych przez
klienta lubSME
oferuje
gotowaszeroki
konfekcję.
Firma
Niemiecki
produkuje
asortyment
produktów dla konsumentów i kateringu takich
jak: noże, widelce, słomki, kubki, talerze z
bambusa lub pulpy bambusowo-papierowej w
miejsce wyrobów z plastiku czy drewna. Firma
poszukuje dystrybutorów na całym świecie, w
szczególności
z sektora
usług
kateringowych, jak
Firma z Ukrainy,
twórca
pełnozakresowego
oprogramowania do mobilnych, sieciowych i
indywidualnych zastosowań z silnym zapleczem
oraz głęboką wiedzą ekspercką w sektorze
ochrony zdrowia, przedsiębiorczości, edukacji, ekomercji, płatnego prowadzenia rozmów w sieci i
branżowego
doradztwa
poszukuje
możliwości
Firma
produkcyjna
z Hiszpanii,
wyspecjalizowana
w budowaniu elektrycznych rozwiązań
grzewczych, wprowadza cyfrowy, dający się
zaprogramować, nisko-temperaturowy
rozpraszacz ciepła, który gwarantuje maksymalną
optymalizację w zużyciu energii. Idealny do
instalacji w obiektach o szczególnych rygorach
bezpieczeństwa takich jak: przedszkola, szkoły,
domy seniora, dzięki systemowi kontroli
temperatury
nie powoduje
pożarów,
Firma
z Turcji,urządzenie
została założona
w 2018 roku
przez
dwóch przedsiębiorców. Firma pracuje nad
narzędziem, które pomaga znieść zależność
funkcjonujące w usługach technicznych,
konfiguracjach powstających przy projektowaniu
czy pracy artystów wykorzystujących nowoczesne
technologie. Produktem firmy jest wyposażony w
napęd, miniaturowy system transmisyjny, który
można dostosować przez sieć internetową tak,

A Chinese company offering nucleic acid
extraction kits with over 12 years experience has
manufactured COVID-19 nucleic acid detection
kits. The detection kits have CE IDV certificates
and have been widely used in the 2019-nCoV
disease tests on clinical specimens in China and
other countries. The company is looking to
establish long-term distribution agreements with
medical
distribution
companies
proven
A Croatian
company,
foundedwith
in 2013
andand
specialised in the production of natural products
intended for a healthy lifestyle and prevention of
various diseases, developed a high-quality
nutritional supplement using an innovative
formula. The product is based on goat and mare
milkDutch
and helps
boost theworking
immunecompany
system. The
international
manufactures motorcycle ramps that
automatically load and unload by using a cordless
power tool. Besides motorcycles you can load and
transport snowmobiles, jet skis and specific
freight. The ramps can be easily attached to
vehicles like pick-up trucks, recreational vehicles,
vans and
trailers from
without
drilling holes.
A Russian
company
Sverdlovsk
regionThe
offers
the technology of water treatment, purification
and conditioning of drinking water and
wastewater on the basis of sorbents is looking for
partners abroad to establish business cooperation
in the
of manufacturing
agreement,
Theframework
Bulgarian company
specialises
in the
production of male, female and children shirts,
blouses and polo-shirts. Their main clients are
Versace and Armani. They also have a strong
presence on the German market as all the
uniform shirts of DeutscheBahn are produced by
them. They work with the clients’ materials, but
theyAalso
sell ready
therange
company
German
SMEproduct.
producesThus,
a wide
of is
consumer and catering goods, such as knives,
forks, drinking straws, cups, plates, etc. made
from bamboo and bamboo paper pulp instead of
plastic or wood. The company is looking for
distribution partners worldwide, especially those
specialised
in catering
services
as well asmobile,
festival
The Ukrainian
company
is a full-service
web, and custom software developer with a
strong background and in-depth expertise in the
healthcare, enterprise, education, e-commerce
and paid chatting, and consultancy verticals is
looking for subcontracting or outsourcing
agreements.
A Spanish manufacturer
company, specialized in
developing electric heating solutions, launches a
programmable digital low-temperature radiator
which guarantees maximum optimization of
energy consumption. Ideal for installation in
environments with special security needs:
kindergarten, schools, and retirement homes,
thanks to its anti-burns temperature control
system that maintains the device surface always
below
60 º. The
company
is looking
worldwide
The Turkish
company
is founded
infor
2018
by two
entrepreneurs. The company works on the tools
that help to get rid of dependencies of
engineering services or complicated, technical setups for designers and modern stage artists. The
company’s product is a motorized, miniature
pulley system that can be customized through the
internet to obtain different motion patterns. The
company is looking for commercial agencies and

03/04/2021

medycyna

04/04/2021

spożywcza

30/04/2021

pojazdy i
maszyny/maszy
nowa

29/04/2021

środowisko/ener
gia/ochrona
środowiska

29/04/2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

24/04/2021

różne inne
produkty

28/04/2021

komputery i IT

22/04/2021

środowisko/ener
gia/ochrona
środowiska

14/04/2021

różne inne
produkty

BORO202004
07003

BOSI2020042
1002

BOUK202004
09001

BOUA202004
13002

BOES2020033
1002

BOUA202003
02002

BOUA202004
09001

BOUA202004
23001

BOUA201811
09002

Firma z Rumunii z 29 letnim doświadczeniem w
branży meblarskiej, produkuje meble z litego
drewna i jest zainteresowana podjęciem
długoterminowej współpracy z wiarygodnymi
partnerami w ramach umowy usługi dystrybucji.
Wszystkie wyroby są wykonane z wysokiej jakości
drewna, pokrytego ekologicznym lakierem
(werniksem).
Obecnie firma
celuje w nowe
rynki i
Firma ze Słowenii
wyspecjalizowała
się w
produkcji sztywnych skrzydeł do Bezzałogowych
Systemów Lotniczych (UAS) oraz wyposażenia do
kierowania lotem na odległość. Firma planuje
zwiększyć swój potencjał w sprzedaży, dlatego
poszukuje
partnerów
do produkuje,
kooperacji w
ramach
Firma
z Wielkiej
Brytanii
z użyciem
specjalnej tkaniny, maty w systemie
samozaładowczym służące osobom, które
potrzebują szybkiej zmiany lokalizacji w
wykonywaniu swoich czynności. Firma
,specjalizująca się w wyposażeniu w środki
bezpieczeństwa, oferuje umowę dystrybucji dla
potencjalnych partnerów z międzynarodowych
centrów usługodawczych z branży medycznej,
mechanicznej
Firmabudownictwa,
z Ukrainy, która
opracowujei iusług
dostarcza
najnowocześniejszą platformę handlu cyfrowego
w handlu jako model usług. Ta cyfrowa platforma
handlowa obsługuje modele sprzedaży B2B, B2C,
marketplace i omnichannel i najlepiej nadaje się
dla firm o wartości powyżej 5 mln USD. Obecnie
firma poszukuje partnerów, specjalizujących się w
sprzedaży B2B,
podpisania
długoterminowej
Hiszpańska
firmadoz siedzibą
na wyspie
Baleriac to
mała firma specjalizująca się w ziarnach kawy.
Firma chciałaby rozszerzyć działalność i obecnie
poszukuje spółek dystrybucyjnych dla swojej
marki w Europie.
Firma
jest zainteresowanaUkrainy
umową zoponad
usługi 28Firma
z północno-wschodniej
letnim doświadczeniem jako producent i
dystrybutor produktów do izolacji termicznej jest
zainteresowana współpracą z zagranicznymi
partnerami w celu ekspansji na nowe rynki w
ramachfirma
umowy
o usługi dystrybucyjne.
Ukraińska
specjalizująca
się w produkcji,
butelkowaniu, pakowaniu i sprzedaży win,
zlokalizowana na południu Ukrainy, poszukuje
dystrybutorów z Europy i spoza niej do
współpracy w ramach umowy usług
dystrybucyjnych. Firma oferuje również usługi
butelkowania win niemusujących i musujących
dla producentów
w ramach
umowy
Ukraiński
producent wina
sorbentu
pochłaniającego
olej ulegający biodegradacji dąży do rozszerzenia
dystrybucji swoich produktów za granicą i szuka
partnera w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych. Produkty tej spółki mogą
zainteresować przedsiębiorstwa wszelkich form
własności, które zajmują się produkcją,
przetwarzaniem,
magazynowaniem,
Ukraińska
firma, która
specjalizuje siętransportem
w inżynierii
do budowy budynków handlowych, mieszkalnych
i przemysłowych, a także inżynierii mechanicznej,
poszukuje partnerów. Zespół firmy oferuje
następujące usługi: detalowanie stali
konstrukcyjnych, projektowanie mechaniczne,
elektryczne i hydrauliczne (MEP), planowanie
budowy, rysunki, analizy konstrukcji budowlanych

A Romanian company with over 29 years of
experience in the furniture industry, the
manufacturing of solid wooden furniture is
interested in establishing long-term cooperation
with reliable partners under a distribution
services agreement. All furniture parts are made
with high-quality wood, covered with ecological
varnish
being environmentally
friendly. Now,
A Slovenian
company is specialized
in the
manufacturing of fixed wing small Unmanned
Aircraft Systems (UAS - unmanned aircraft and
the equipment to control it remotely). The
company wants to expand its sales potential.
They
lookinghas
fordeveloped
partners toa cooperate
under
UK are
company
self-contained
fabric mat extraction system that helps people,
who need a quick removal from a working
location. The company, which specialises in
security equipment, is offering distributorship
agreement to potential partners from
international service-based companies in the
medical, construction, mechanical, emergency
service industries.Potential partners from outside
of company
these sectors
be offered
a commercial
The
fromwill
Ukraine,
which
develops and
delivers a cutting-edge digital commerce platform
in commerce as a service model. This digital
commerce platform supports B2B, B2C,
marketplace and omnichannel sales models and
is best suited for businesses with gross
merchandise value over $5m. The company is
currently
looking
for partners,
B2B
The
Spanish
company
based in specialized
the BaleriacinIsland
is a micro coffee company specialized in beans.
The company would like to expand their business
and presently seeks distribution companies for
their brand within Europe.
The company is interested in a distribution
The company from north-eastern Ukraine with
over 28 years experience as manufacturer and
distributor of products for thermal insulation is
interested to cooperate with foreign partners to
expand on new markets, under distribution
Ukrainian company specialized in production,
bottling, packaging, and selling of still and
sparkling wines in bulk (wine materials) and
bottled, located in the South of Ukraine, is
looking for distributors from Europe and beyond
to cooperate under the distribution services
agreement.
The
company, also,
offers its bottling
The Ukrainian
manufacturer
of biodegradable
oil
absorbing sorbent is aiming at expanding the
distribution of its products abroad and looking for
a partner under distribution services agreement.
The products of this company may be of interest
to enterprises of all forms of ownership, which
carry out the production, processing, storage,
transportation
and use of
petroleum
products
Ukrainian company,
which
specializes
in
engineering for the construction of commercial,
residential, and industrial buildings, as well as
mechanical engineering, is looking for partners in
the adjacent sphere. The company's team offers
the following services: structural steel detailing,
mechanical, electrical and plumbing (MEP)
design, construction planning, drawings, analysis

15/04/2021

produkty
drewniane,
meble

29/04/2021

sektor morski,
lotniczy

18/04/2021

różne inne
produkty

15/04/2021

komputery i IT

02/04/2021

spożywcza

02/04/2021

materiały i
usługi
budowlane

20/04/2021

spożywcza

28.04.2021

różne inne
produkty

02/04/2021

materiały i
usługi
budowlane

Francuska firma z długoletnim doświadczeniem w
opracowywaniu i produkcji wysokiej jakości
opatrunków na rany poszukuje zagranicznych
umów finansowych z inwestorem branżowym i
BOFR2020042
umów handlowych lub dystrybucyjnych.
0001
Produkty wykorzystują technologie medyczne
najnowszej generacji ukierunkowane na wyniki
kliniczne, efektywność kosztową, komfort ludzi i
dobre samopoczucie. Głównym przeznaczeniem
produktu
jest zapobieganie
odleżynom
i leczenie
Rumuńska
firma z siedzibą
w północnowschodniej części Rumunii, świadcząca usługi
doradcze, projektowe, montażowe i sprzętowe
BORO202004 dla instalacji elektrycznych, z doświadczonym
07001
zespołem specjalistów zarówno w działalności
komercyjnej, jak i przemysłowej, szuka partnerów
gotowychwdokonać
napływu
kapitału na
Założona
1998 roku
firma singapurska
dostrzegła potrzebę zachowania
charakterystycznej kuchni singapurskiej. Firma
starała się zachować singapurski smak,
BOSG202004
wytwarzając produkty z prostą instrukcją
05001
gotowania. Firma produkuje również makaron i
dania gotowe do spożycia.

BOCN202004
10001

BOUA202002
04001

BOFI2020040
8002

BOSG202002
27002

BODE202004
14001

BOCN202004
09001

Firma szuka
partnerów europejskich
do i
Chińska
firma specjalizuje
się w badaniach
rozwoju oraz produkcji energooszczędnych
generatorów ozonu używanych do wody pitnej,
oczyszczania ścieków i wód rzecznych,
odazotowania spalin i utleniania.
W oparciu o powiązane doświadczenie techniczne
firma opracowała swój najnowszy sprzęt do
dezynfekcji ozonu wykorzystywany do sterylizacji
i dezynfekcji środowiska.
Ukraińska firma jest producentem
zarejestrowanych i certyfikowanych produktów
kosmetycznych, takich jak kremy i płyny do
twarzy i ciała, maseczki, peelingi itp. Firma
przeprowadziła własne badania i produkuje
wyjątkowe produkty, takie jak antybakteryjny
środek
dezynfekujący
do rąk. Firma
oferuje
Fiński producent
inteligentnych
systemów
oświetlenia LED zaprojektowanych dla
supermarketów, sieci hipermarketów, kawiarni i
sklepów specjalistycznych poszukuje
dystrybutorów lub wykonawców oświetlenia dla
sklepów wielobranżowych w Europie. Firma z
południowej Finlandii ma ugruntowaną pozycję
na rynku krajowym i pragnie rozszerzyć swój
zasięg na rynku
w produkty,
Europie.
Singapurska
firmamiędzynarodowym
opracowuje zdrowe
takie jak azjatyckie desery i premiksy o niskim
indeksie glikemicznym (GI). Produkty tej firmy to
budyń sojowy, kueh bahulu (azjatycki biszkopt) i
madeleine. Firma poszukuje europejskich
partnerów
do dystrybucji
produktów
Ten niemiecki
dostawcaswoich
szkoleń
i agencja w
rekrutacyjna z oddziałami w różnych krajach na
całym świecie oferuje usługi firmom
poszukującym wykwalifikowanego personelu.
Usługi obejmują rekrutację, szkolenie, uznawanie
kwalifikacji zawodowych i integrację personelu
zagranicznego na niemieckim rynku pracy.
Szukają partnerów do współpracy w ramach
umów outsourcingowych
lub podwykonawczych.
Chińska
firma biotechnologiczna
specjalizująca się
w pracach badawczo-rozwojowych, produkcji i
sprzedaży zestawów i instrumentów
diagnostycznych in vitro, których podstawowym
produktem są w pełni zautomatyzowane testy
immuniluminescencyjne (CLIA), poszukuje
dystrybutorów w Europie, aby rozszerzyć swoje

A French company, with long-lasting experience
in the development and manufacturing of quality
wound care supports, seeks foreign financial
agreements with an industry investor and
commercial agency or distributors agreements.
The products incorporate last generation medical
technologies oriented towards clinical outcomes,
cost efficiency, people's comfort and well-being.
The primary
intended
product
is
Romanian
company,
located
in the purpose
North-Eastern
part of Romania, providing consultancy services,
design, assembly and equipment for electrical
installations, with an experienced team of
professionals both in commercial and industrial
activities, is looking for partners ready to make an
infusion of
capital based
a financial,
The Singapore
company,
whichon
was
established in
1998 saw the need to preserve the distinctive
Singapore cuisine. The company sought to
preserve the Singaporean taste by making
products with simple instruction for cooking. The
company also produces noodles and ready to eat
meals.

24/04/2021

medycyna

22.04.2021

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

25/04/2021

spożywcza

15/04/2021

różne inne
produkty

04/04/2021

chemia i
kosmetyki/chem
iczna

15/04/2021

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

15/04/2021

spożywcza

30/04/2021

inne usługi

15/04/2021

chemia i
kosmetyki/chem
iczna

The
is lookingisfor
Europeaninpartners
to
Thecompany
Chinese company
specialized
R&D and
manufacturing of energy-efficient ozone
generators used for drinking water, sewage and
river water treatment, flue gas de-nitrification
and oxidation industry.
Based on related technical experience, the
company has developed its newest ozone
disinfector equipment used for environmental
sterilization and disinfection.
The Ukrainian company is a manufacturer of
registered and certified cosmetics products such
as creams and lotions for face and body, masks,
scrubs, etc. The company has done its own
research and development and is producing
such as
hand
Aunique
Finnishproducts,
manufacturer
ofantibacterial
smart LED lighting
systems designed for supermarkets, hypermarket
chains, cafés and specialty stores is looking for
distributors or lighting contractors for
convenience stores in Europe. The southern
Finland based company is well established in its
domestic market and wishes to expand its
international market reach in Europe. The
company
has experience
of international
The
Singapore
company develops
healthy
products, as low glycemic index (GI) Asian
desserts and premixes. Products from this
company include soy pudding, kueh bahulu (Asian
sponge cake) and madeleine cake. The company
is seeking European partners to distribute their
This German recruitment and training provider
with subsidiary offices in various countries
worldwide offers services to companies looking
for skilled personnel. Services include
recruitment, training, professional recognition
and integration of foreign personnel into the
German labour market.
They
are looking
for partnerscompany
to collaborate
A Chinese
biotechnology
which with
is
specialized in R&D, manufacturing and sales of in
vitro diagnostic kits and instrument, with fully
automatic chemiluminescence immunoassay
(CLIA) solutions as its core product, is looking for
distributors in Europe to expand their global sales
channels.

BOCZ2020040
1001

BOUA202003
02004

BOSG202002
28001

BOES2020031
6001

BOIT2020040
6001

BOCZ2020042
4001

BOAL2019122
3001

BOUA202003
20001
BORU202004
17001

BOCN201905
14001

BOUA202004
01001
BOFR2020022
0002

Czeskie MŚP oferuje kamerę termowizyjną typu
plug & play z funkcją skanowania temperatury
ciała o wysokim potencjale np. do opanowania
walki z koronawirusem. Rozwiązanie to opiera się
na ciągłej kalibracji w czasie rzeczywistym z
wykorzystaniem źródła promieniowania ciała
czarnego w celu osiągnięcia dużej dokładności i
stabilności. Zaletami są podwójne zastosowanie,
wysoka
dokładność
(0,3°C) i czułość
oraz
Ukraińska
firma specjalizująca
się w(0,03°C)
produkcji
sztucznej skóry dla firm meblowych i medycznych
poszukuje potencjalnych partnerów z państw
członkowskich Unii Europejskiej
zainteresowanych zawarciem umowy
produkcyjnej
na jest
produkcję
skóry
zgodnie z
Firma
z Singapuru
wiodącym
producentem
halal żywności w Singapurze. Firma produkuje
szeroką gamę produktów spożywczych ze 100%
gwarancją halal i certyfikowanymi
międzynarodowymi standardami. Firma
poszukuje
europejskich
partnerów
dystrybucji
Konsorcjum
eksportowe
składa siędowyłącznie
z
hiszpańskich firm produkujących wyśmienite
produkty spożywcze. Zostało założone w lipcu
2015 r. i zajmuje się promocją i sprzedażą
produktów za granicą. Konsorcjum poszukuje
dystrybutorów
na całym
świecie.
Wszystkie
Włoska
firma, która
produkuje
innowacyjną
wodoodporną maskę ochronną wielokrotnego
użytku, w 100% wyprodukowaną we Włoszech, o
bardzo przystępnej cenie, szuka umów
dystrybucyjnych
lub agencji
handlowych.
Czeski
producent stojaków
rowerowych
oferuje
inteligentny stojak z wbudowaną ładowarką do
rowerów elektrycznych. Stojak rowerowy jest w
pełni autonomiczny i użytkownik może go
odblokować za pomocą karty zbliżeniowej.
Bezpieczeństwo zapewnia łańcuch pancerny i nie
można go pokonać szczypcami dźwigniowymi.
Stojak jest podłączony do Internetu i wyposażony
w ładowarkę
MŚPsięszuka
umów i
Albańska
firma słoneczną.
specjalizująca
w zbieraniu
pakowaniu roślin leczniczych szuka firm
zajmujących się dystrybucją suszonych
leczniczych i aromatycznych roślin. Firma zbiera i
eksportuje szałwię lekarską, cząber zimowy,
kwiaty lipy
i liśćspecjalizująca
tymianku. Poszukuje
umów o
Ukraińska
firma
się w separatorach
aerodynamicznych z technologią bezpośredniego
przepływu powietrza poszukuje partnerów do
rozszerzenia
swojejsię
dystrybucji
rynki
Rosyjska
firma zajmuje
rozwojemnai produkcją
wyrobów z drewna, w tym sklejki. Firma
poszukuje wiarygodnych partnerów do
długoterminowej współpracy oraz do zawierania
umów firma
o świadczenie
usług
dystrybucyjnych
i
Chińska
z 27-letnią
historią
specjalizuje się
w projektowaniu, produkcji, sprzedaży i serwisie
posprzedażnym maszyn paszowych. Firma ta
koncentruje się na produktach takich jak młyn
młotkowy, mikser, młynek do pelletu i kompletna
linia do produkcji pasz. Ma zaawansowaną
technologię projektowania niestandardowych
produktów, które mogą spełnić wymagania
klientów. W
celujest
rozszerzenia
działalności
firma
Ukraińska
firma
producentem
plastikowych
butelek i mechanicznych pomp wodnych i szuka
partnerów w ramach umowy agencyjnej. Oferują
również swoje możliwości produkcyjne do
produkcji plastikowych butelek pod marką klienta
w ramach
umowy
produkcyjnej.
Francuskie
MŚP
projektuje,
produkuje i
dystrybuuje pełną gamę urządzeń dla przemysłu
piekarniczego i cukierniczego.

A Czech SME offers a body temperature scanning
plug & play infrared imaging camera with high
potential to master the fight against the
coronavirus etc. That solution is based on a realtime continuous calibration using black body
radiation source to achieve great accuracy and
stability. Advantages are dual use, high accuracy
(0,3 °C) and sensitivity (0,03 °C) and onboard
software
(onlinecompany,
temperature
alarms and
AI).
The Ukrainian
specialized
in the
production of faux leather for furniture and
medical companies, is looking for potential
partners from the European Union member
states interested in concluding a manufacturing
agreement
to produce
the isleather
in accordance
The Singapore
company
a leading
Muslimowned halal food manufacturer in Singapore. The
company manufactures a wide variety of food
products with 100% halal assurance and certified
international standards. The company seeks
European
to distribute
their
products of
in
The exportpartners
consortium
is made up
exclusively
Spanish companies producing gourmet food
products. It was established in July 2015 and it is
dedicated to the promotion and sale of the
products abroad. The consortium is looking for
distributors
worldwide.
the products
are handItalian company
that All
produces
an innovative
reusable hydrorepellent protective mask, 100%
made in Italy, and with a very accessible prize, is
looking for distribution or commercial agency
agreements.
A Czech manufacturer
of bicycle stands offers its
smart stand with built-in charger for electric
bicycles. The bicycle stand is fully autonomous
and user can unlock it with a contactless card.
Security is ensured by an armoured chain and
cannot be overcome with lever pliers. The stand
is connected to internet and equipped with solarcharger. The SME is looking for commercial
agency
agreements
withspecialized
companiesininvolved
in
An Albanian
company,
gathering
and packaging medicinal plants, is looking for
companies engaged in the distribution of
medicinal and aromatic dried plants. The
company gathers and exports sage salvia
officinalis,
savory
leaf, linden
flowers, and
Ukrainian winter
company
specializing
in aerodynamic
separators with direct-flow air supply technology
is looking for partners to expand its distribution
to company
Europeanismarkets.
A Russian
engaged in the
development and production of wood products,
including plywood. The company is looking for
reliable partners for long-term cooperation and
the conclusion
distribution
servicesis
Afor
Chinese
companyof
with
27 years history
specialized in design, manufacture, sales and
after-sale service of animal feed machinery.This
company focuses on the products like hammer
mill, mixer, pellet mill & complete feed
production line. It has advanced technology in
design customize products which can meet the
requirements of clients. In order to enlarge the
business,
the company
like to seek for
The Ukrainian
companywould
is a manufacturer
of
plastic bottles and mechanical water pumps and
is looking for partners in the framework of a
commercial agency agreement. They also offer
their manufacturing capacity for producing plastic
bottles
under the
brand
in the framework
The French
SMEclient's
designs,
manufactures
and
distributes a complete range of equipment for
the baking, pastry and Viennese pastry making

02/04/2021

medycyna

04/04/2021

produkty
drewniane,
meble

17/04/2021

spożywcza

09/04/2021

spożywcza

08/04/2021

medycyna

30/04/2021

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

24/04/2021

medycyna

04/04/2021

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

20/04/2021

produkty
drewniane,
meble

16/04/2021

pojazdy i
maszyny/maszy
nowa

03/04/2021

opakowania,
papier

03/04/2021

spożywcza

BOES2020033
1001

BOSI2020040
6002

BOSI2020041
0001

BORO201912
23001

Hiszpańska firma oferuje usługi inżynieryjne
wykonawcom EPC (inżynieria, zaopatrzenie i
budownictwo) oraz firmom OEM (producentom
oryginalnego sprzętu) w sektorach chemicznym,
petrochemicznym i energetycznym. Firma
świadczy usługi projektowania, produkcji i
testowania systemów, takie jak opracowywanie
oprzyrządowania technicznego oraz
projektowanie
i produkcja
Słoweńska firma
zajmujepłóz
się procesowych.
suszeniem
sublimacyjnym (liofilizacją) różnych owoców,
warzyw i ziół. Specjalną procedurą usuwają wodę
z owoców i warzyw oraz zachowują strukturę,
kolor,
aromat
i skład żywności.
Słoweńska
firma
opracowała
i wyprodukowała
opatentowany innowacyjny składany fotelik
dziecięcy do toalet publicznych, przebieralni i
przymierzalni. Firma poszukuje przedstawicieli do
reprezentowania swoich usług i dystrybutorów do
sprzedaży swoich produktów. Produkt może być
stosowany w centrach handlowych, lotniskach,
hotelach,producent
restauracjach,
przystankach, stacjach
Rumuński
energooszczędnych
domów
z drewna szuka międzynarodowych partnerów
zainteresowanych współpracą w ramach umowy
dystrybucyjnej. Drewniane domy wykonane są z
impregnowanych ognioodpornych płyt
warstwowych z litego drewna. Wszystkie
elementy tych budynków są wysoce izolowane,
ognioodporne i poddane działaniu środka

A Spanish company offers engineering services to
EPCs (Engineering, Procurement and
Construction) contractors and OEMs (Original
Equipment Manufacturers) companies within the
chemical, petrochemical and energy sectors. The
company provides design, manufacturing and test
systems services such as development of
technical instrumentation and design and
manufacture
of process
skids.
kind of
Slovenian
company
is dealing
withThe
freeze-drying
(lyophilisation) of different fruits, vegetables and
herbs. By special procedure they remove the
water from fruits and vegetables and preserve
theThe
structure,
colour,
aroma
and
composition
Slovenian
company
has
developed
and of
produced patented innovative folding baby chair
for public toilets, clothes changing cabins and
fitting rooms. The company is looking for agents
to represent its services and distributors to sell its
products. The product can be used in shopping
centres, airports, hotels, restaurants, rest stops,
stations,manufacturer
fashion stores,ofsummer
camps,
Agas
Romanian
energy efficient
wood houses is looking for international partners
interested to collaborate under a distribution
agreement. The wooden houses are made of fireretardant-treated solid wood sandwich panels. All
the components of these buildings are highly
insulated, fireproofed and treated with fungicide,
before the integral assembly of the wooden

02/04/2021

pojazdy i
maszyny/maszy
nowa

09/04/2021

spożywcza

17/04/2021

różne inne
produkty

28/04/2021

produkty
drewniane,
meble

chemia i
kosmetyki/chemiczna

nauka/edukacja

doradztwo i konsultacje

komputery i IT

materiały i usługi
budowlane

medycyna

narzędzia i części

nauka/edukacja

opakowania, papier
pojazdy i
maszyny/maszynowa

produkty drewniane, meble

spożywcza

reklamowa, filmowa

rolnictwo

sektor morski, lotniczy

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

środowisko/energia/ochron
a środowiska

tekstylia, ubrania, biżuteria

transport/logistyka

turystyka

metalowa

różne inne produkty

inne usługi

