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The medium sized
Średniej wielkości
corporation with a long
przedsiębiorstwo ze wschodnich
tradition - it was
Niemiec, zreprywatyzowane w
BRDE201
reprivatized in 1992 and is
1992 roku, poszukuje
90621001
located in Eastern
podwykonawców z sektora
Germany - is looking for
wykańczania wnętrz do projektów
partners from all to the
na terenie Europy.
field of interior fitting
Rumuńska firma, zajmująca się
The company, based in
sprzedażą detaliczną żywności,
Romania, is active in the
napojów i wyrobów tytoniowych field of retail sale via stalls
na rynkach i stoiskach, specjalizuje and markets of food,
BRRO201
się w sprzedaży produktów
beverages and tobacco
90603001
czekoladowych. Firma chce
products, being
zdywersyfikować swoją
specialized in the trade of
działalność i zostać
chocolate products. Its
franczyzobiorcą. Poszukuje
interest is in diversifying
Czeska firma opracowała i
A Czech SME has
produkuje specjalną, chłonną developed and produces a
powłokę do stosowania w
special absorbent layer
BRCZ2019
majtkach miesiączkowych.
for period panties. The
0522001
Poszukuje przedsiębiorstwa, które firm is now searching for a
byłoby w stanie produkować
manufacturer who will
majtki miesiączkowe wg
produce the panties
Firma z Irlandii poszukuje
A company from Ireland is
podwykonawcy, który mógłby
looking to source a
produkować opakowania na listy i manufacturer of mail and
paczki. Produkty byłyby
parcel boxes to sell and
BRIE2019
sprzedawane on-line na rynku distribute online in Ireland
0718001
irlandzkim i europejskim.
and to the European
Poszukiwany jest doświadczony
market.
producent dużych opakowań na
listy i paczki.
The company requests a
Holenderska projektantka,
Dutch product designer,
posiadająca stopień licencjata
with a bachelor of design
Królewskiej Akademii Sztuk
at the Royal Academy of
Pięknych, specjalizuje się w
Arts, specialized in folding
BRNL201
projektowaniu składanych
structures and textile
90516001
struktur oraz wyrobów
products. In recent years
tekstylnych. Ostatnio pracowała she has worked on several
nad rożnymi projektami, od
projects, from furniture to
projektowania mebli do ubrań. Jej fashion accessory. The
styl można określić jako
design can be described

Data
(dd/mm/yyyy)

Kategoria

10.07.2020

materiały i
usługi
budowlane

12.07.2020

spożywcza

04.07.2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

23.07.2020

różne inne
produkty

02.07.2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

BRPT201
90709001

BRCZ2019
0522002

BRGR201
90611001

BODE201
90709002

BOSE201
90516001

BORS201
81203001

Portugalska firma z sektora MŚP,
zajmująca się opracowywaniem i
wdrażaniem projektów z zakresu
poprawiania efektywności
energetycznej w stacjach
uzdatniania ścieków poszukuje
nowych urządzeń i technologii do
ich zastosowania w swojej pracy.
Czeska firma z sektora MSP, która
produkuje i sprzedaje majtki
miesiączkowe, posiadające
specjalną warstwę chłonącą z
nanowłókien, poszukuje
producentów lub dostawców
materiału z polimerów, mogących
dostarczyć jeden z elementów
warstwy chłonącej. Najważniejszą
Grecka firma specjalizująca się w
produkcji przemysłowych
konstrukcji stalowych poszukuje
producentów miękkiej stali
konstrukcyjnej. Stal powinna być
dostępna w różnej jakości, jako
kształtowniki drążone oraz płyty.
Niemiecka firma sprzedaje
opracowane przez siebie produkty
do odsuszania, chroniące przed
wilgocią towary w transporcie. Te
certyfikowane produkty
charakteryzują się wysoką
chłonnością, zamieniając wilgoć w
żel. Firma poszukuje
dystrybutorów, specjalizujących
Szwedzki start-up stworzył nowy
produkt, wspomagający proces
spawania i cięcia już
zainstalowanych rur, pozwalający
na łatwy dostęp oraz
zapobiegający przeciekom. Firma
poszukuje agentów i
dystrybutorów, działających w
sektorze grzewczym. Firma
interesuje się również
Serbska firma, jedna z wiodących,
lokalnych marek modowych dla
kobiet, poszukuje dystrybutorów
w krajach UE. Po dwóch dekadach
sukcesów w regionie, firma

A Portuguese SME,
working mainly in the
development of new
project opportunities and
its implementation in
energy efficiency in
wastewater treatment
plants, is looking for new
A Czech SME developed
and sells period panties
with special nanofiber
absorbent layer. Now
they are searching for the
polymer textile
manufacturer or supplier
that would supply one
part of this absorbent
A Greek company
specialized in industrial
steel construction &
manufacturing is looking
for producers of structural
mild steel so to expand its
suppliers network. The
German SME sells selfdeveloped desiccant
products protecting goods
against moisture damages
during the transport by
sea, truck and train. The
certified products are
characterized by a
comparably high
A Swedish start-up has
developed a new product
which supports welding
and cutting of installed
active pipes, enabling
easy access and
preventing leakage. The
company is seeking
contacts for international
expansion. They are
A Serbian company, which
is among the most wellknown fashion brands for
women's clothes in
Serbia, is looking for

30.07.2020

środowisko/en
ergia/ochrona
środowiska

03.07.2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

05.07.2020

metalowa

29.07.2020

różne inne
produkty

02.07.2020

pojazdy i
maszyny/maszy
nowa

30.07.2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

BODE201
90709001

BOUK201
90521001

BOES201
90710001

BOJP2019
0624001

Niemiecka firma, produkująca
optoelektroniczne maszyny
sortujące dla przemysłu
spożywczego (wyroby rolnicze,
półprodukty, owoce morza,
wyroby mięsne). Firma poszukuje
przedstawicieli w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej - agentów
handlowych i dystrybutorów.
Brytyjska firma z regionu East
Midlands produkuje i sprzedaje
gamę produktów leczniczych,
pomagających w leczeniu często
występujących chorób, takich jak
nadmiar wosku w uszach, kurzajki,
brodawki, zatkany nos. Produkty
te mogą być sprzedawane w
zwykłych sklepach, nie jest na nie
potrzebna recepta. Firm
Hiszpańska firma, produkująca
urządzenia i oprogramowanie
medyczne stworzyła platformę
medycyny precyzyjnej,
pozwalającą dostarczycielom
usług medycznych na efektywne
zarządzanie danymi obrazowymi i
genetycznymi w celu
Japońska firma z ponad 50-letnim
doświadczeniem, specjalizująca
się w produkcji kondensatorów
foliowych, poszukuje
dystrybutorów i agentów
handlowych na terenie UE.
Zaletami jej produktów jest
wysoką wytrzymałość oraz
niewielki rozmiar, dzięki czemu
mogą z łatwością konkurować na
europejskim rynku. Firma
poszukuje dystrybutorów i
agentów handlowych.

This German company is a
manufacturer of
optoelectronic sorting
machines for the food
processing industry
(agricultural products,
convenience food,
seafood or meat
products). They search
UK SME operating from a
base in the East Midlands,
produces and supplies a
range of healthcare
brands which help treat
common ailments such as
ear wax build up, warts,
verruca's and nasal
congestion. These
products can be
A Spanish medical device
(software) company has
developed a precision
medicine platform,
helping healthcare
providers manage imaging
and genomic data
effectively for precision
A Japanese company with
over 50 years of
experience specialized in
the production of film
capacitors is looking for
distributors and
commercial agents in the
EU.
They prize themselves for
the high durability and
small size of their
products, which they are

24.07.2020

pojazdy i
maszyny/maszy
nowa

16.07.2020

medycyna

16.07.2020

medycyna

04.07.2020

narzędzia i
części

BOSG201
90429001

BOUK201
90723001

BOES201
90708002

BOUK201
90624002

BOJP2019
0625001

Singapurska firma specjalizująca
się w najnowszych technologiach
obróbki maszynowej metalu i
usługach produkcji metodą CNC
chce rozszerzyć swoją działalność
na kraje Europy. Firma posiada
doświadczenie z zakresu prac
inżynieryjnych i produkcyjnych
oraz posiada referencje
potwierdzające jej współpracę z
międzynarodowymi korporacjami
Brytyjska firma z północnej Szkocji
projektuje i sprzedaje akcesoria
technologii mobilnej,
przeznaczone do montażu na
motocyklach i rowerach. Firma
poszukuje agentów handlowych w
celu wejścia na nowe rynki
zagraniczne. Dystrybutorzy są
Francusko-hiszpańska firma z
sektora ICT oferuje adaptowalne
rozwiązanie dla biznesu, nadające
się do każdej firmy, dostarczane
przez zespół doświadczonych
ekspertów, obecnych ponad 30 lat
w branży. Firma może obsłużyć
wiele krajów europejskich dzięki
własnemu data centre we Francji.
Brytyjska firma produkuje szeroką
gamę elementów konstrukcyjnych
do systemów drzwi przesuwnych,
zaopatrując w nie producentów
takich rozwiązań na rynku
krajowym i na zagranicznych. Jej
produkty to m.in. stalowe i
aluminiowe profile, części
biegowe, niektóre posiadające
opatentowane rozwiązania. Firma
poszukuje dystrybutorów i
Stuletnia japońska firma
specjalizuje się w produkcji na
zamówienie części do urządzeń
medycznych oraz urządzeń
diagnostycznych. Firma oferuje
bardzo precyzyjną obróbkę dzięki
posiadanemu laserowi
femtosekundowemu. Firma
poszukuje dystrybutorów na

A Singapore company
specialised in high tech
precision machining, CNC
(computer numerical
control) manufacturing
services wants to expand
their manufacturing
services to Europe. The
company has rich
experience in engineering
and manufacturing, and
A UK company based in
the North of Scotland
designs and supplies
accessories for mobile
technology for use on
motorcycles and bikes.
The company already has
a number of international
A Franco-Spanish
company of Information
and Technology services
(ICT) offers 360° business
adapted solutions for all
types of companies in
Europe thanks to a team
of experts with more than
30 years of experience in
The UK company
manufactures a high
quality range of sliding
door hardware systems,
supplying fabricators of
sliding doors in both
domestic and
international markets.
The products include steel
and aluminium door
profiles and running gear,
This centenary old
Japanese company is
specialised in the tailor
manufacturing of parts for
medical equipment and
analytical instruments.
The company is capable of
very precise processing
using their on-site

03.07.2020

metalowa

29.07.2020

komputery i IT

24.07.2020

komputery i IT

03.07.2020

materiały i
usługi
budowlane

05.07.2020

medycyna

BOBE201
90710001

BOHU201
90501002

BOIT2019
0621001

BOSG201
90114001

Belgijska firma stworzyła w 2010
roku rozwiązanie "web-to-store",
które pomaga sklepom
budowlanym, restauracjom i
przedsiębiorstwom z innych branż
przyciągać klientów dzięki usłudze
geolokalizacji. Firma pomaga
przedsiębiorcom w stworzeniu i
zaimplementowaniu na ich
stronach i w aplikacjach
Węgierska firma oferuje produkty
do pielęgnacji włosów, robione
wyłącznie ze składników
ziołowych i posiadających
doskonałą opinię wśród
użytkowników. Firma poszukuje
agentów handlowych i
dystrybutorów. Potencjalny
partner powinien posiadać
dogłębną znajomość lokalnego
Włoska firma z ponad 120-letnim
doświadczeniem w produkcji
wieprzowych wędlin, oraz
gotowanego i mrożonego mięsa.
Jest to firma o zintegrowanej
pionowo strukturze, kontrolującej
produkcję od fazy chowu do
gotowego produktu. Dzięki
stosowaniu nowoczesnych
technologii oraz tradycyjnych
włoskich przepisów, jej wyroby
mają wysoką jakość. Firma
Singapurska firma, specjalizująca
się w technologii druku 3D,
oferuje swoje usługi firmom z
Europy, poszukującym taniej
możliwości budowy prototypów.
Firma współpracuje z
międzynarodowymi korporacjami
z takich sektorów jak medyczny,
inżynieryjny czy przemysłowy.
Firma oferuje możliwość

The Belgian company
created in 2010 offers
"Web-to-Store" solutions
that help brick and mortar
stores, restaurants and
businesses generate
footfall by using the
internet, in particular
through geo-location
apps. The company helps
The Hungarian company
offers hair care products
that are made exclusively
from herbal ingredients,
receiving outstanding
customer feedback on
their effect. The company
is looking for commercial
agency and distribution
services agreements. The
The Italian company has
over 120 years experience
in producing cured,
cooked, fresh and frozen
pork meat. It is a vertically
integrated company
which controls its
production from the
farming phase to the
finished products.
Thanks to the mix of
modern technologies and
A Singaporean company
specializing in 3D printing
technology would like to
offer its services to
European companies
looking to produce costeffective prototypes. They
serve various MNCs
(multinational
corporations) e.g.

22.07.2020

komputery i IT

22.07.2020

chemia i
kosmetyki/che
miczna

24.07.2020

spożywcza

30.07.2020

narzędzia i
części

BOBG201
90619001

BOUK201
90703002

BOES201
90705002

BOIT2019
0424001

BOLT201
90616001

BOUA201
90614001

Bułgarska firma, produkująca
zdrowe, nierafinowane, tłoczone
na zimno oleje z ziaren i
orzechów, poszukuje
dystrybutorów i agentów
handlowych. Produkty te są
również oferowane firmom z
sektorów spożywczego,
cukierniczego, medycznego i
kosmetycznego jako surowce.
Brytyjska firma jest wiodącym
producentem z sektora żywienia
sportowego i oferuje szeroką
gamę produktów i suplementów,
których formuły zostały
opracowane przez światowej
sławy dietetyków dla najlepszych
sportowców, zespołów
Hiszpańska firma rodzinna,
posiadająca wieloletnie
doświadczenie w ręcznym
wyrobie produktów mięsnych,
poszukuje dystrybutorów,
agentów handlowych oraz oferuje
usługi produkcyjne. Firma jest
liderem w produkcji świeżego i
przetworzonego mięsa, a w jej
ofercie znajdują się takie produkty
jak chorizo, bekon, żeberka, mięso
Włoska firma z Palermo na Sycylii,
będąca liderem produkcji konserw
spożywczych, poszukuje
dystrybutorów na swoje sosy i
Litewska firma produkuje 100%
naturalne masła z orzechów i
ziaren - wegańskie, bezglutenowe,
produkowane bez dodatku cukru,
soli, konserwantów, oleju
palmowego itp. Firma poszukuje
dystrybutorów i agentów
handlowych w celu wejścia na
nowe rynki pod własną marką.
Firma oferuje również usługi
Ukraińska firma oferuje
rozwiązania informatyczne w
zakresie marketingu oraz reklamy,
e-handlu, innowacyjnych
technologii finansowych oraz
ochrony zdrowia od 2013 roku.
Firma jest zainteresowana

A Bulgarian company,
producer of healthy coldpressed unrefined oils
from seeds and nuts, is
looking for distributors to
sell their products or
agents to represent them
abroad. The company is
also offering its products
to manufacturers from
A UK company is a leading
sports nutrition brand,
offering a range of
products and
supplements formulated
by a team of worldrenowned sports
nutritionists for elite
A Spanish family
business, with a long
tradition in the totally
handmade production of
meat products, seeks to
establish distribution,
manufacturing or
commercial agency
agreements.
The company is a leading
An Italian company
located in Palermo, Sicily,
which is a leader in
processing food
Lithuanian company
produces 100% natural
nut and seed butters. The
company can offer a wide
selection of nut butters
which are vegan, glutenfree and without any
added sugars, salt,
preservatives, palm oil or
food additives.

An Ukrainian company is a
software solutions
engineering provider in
the marketing & ad-tech,
e-commerce, fintech, and

02.07.2020

spożywcza

24.07.2020

spożywcza

26.07.2020

spożywcza

24.07.2020

spożywcza

05.07.2020

spożywcza

03/07/2020

komputery i IT

BOSI2019
0624001

BOUA201
90711001

BORO201
90624001

BOHR201
90307001

BOTR201
90527001

Słoweński spin-out z wiodącego
instytutu badawczego rozwija
spersonalizowane rozwiązania w
zakresie nanotechnologii oparte
na związkach mikrocząstek
magnetycznych dla różnego
rodzaju zastosowań w
biomedycynie oraz
Ukraińska firma produkująca
meble z drewna twardego i
miękkiego oferuje produkcję
mebli oraz komponentów zgodnie
z zamówieniem klienta. Firma jest
gotowa dostarczać małe oraz
średnie serie produktów oparte
na własnym cyklu obróbki drewna
- od polana do gotowego
produktu. Firma poszukuje
partnerstwa do sprzedaży mebli z
Działalność rumuńskiej firmy
opiera się na produkcji biżuterii
oraz podobnych artykułów z
cennych metali i cennych kamieni
przy użyciu złota, srebra i innych
stopów. Firma jest
zainteresowana oferowaniem
Chorwacka firma składająca się z
profesjonalnych audytorów i
doradców biznesowych z szeroką
wiedzą ekspercką w zakresie firm
wielonarodowych, szuka
partnerów potrzebujących
Turecka firma produkuje
tradycyjne tureckie desery,
będące miksem suszonych
owoców z przyprawami, bez
konserwantów i dodatków.
Produkty nie zawierają glutenu ani
GMO, tłuszczu oraz cukru oraz są
bez mąki. Firma oferuje
organiczne i wolne od dodatków
dżemy i marmolady, organiczny

A Slovenian spin-out
company of a leading
Slovenian research
institute is developing
custom nanotechnology
solutions based on

The Ukrainian company
producing furniture from
hard/softwood offers to
manufacture furniture
and its components
following the partner's
needs. The company is
ready to offer small and
medium series of
A Romanian company’s
activity consists in the
manufacture of jewellery
and similar articles of
precious metal and
precious stones using fine
A Croatian professional
services firm of auditors
and business advisers,
with extensive experience
in one multinational
company, is seeking
The Turkish company
produces traditional
Turkish vegan desserts, a
mix of dried fruits with
spices having no
preservatives, nor
additives. The products
are gluten and GMO free,
fat and sugar free and
contain no flour. The

12/07/2020

medycyna

25/07/2020

produkty
drewniane,
meble

29/07/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

18/07/20202

doradztwo i
konsultacje

02/07/2020

spożywcza

BOUK201
90711002

BOES201
90626002

BOTR201
90612001

BOUA201
90305002

Firma jest sprawdzonym
partnerem do wykonywania
ostatniego stadium
badań/testowania klinicznego
specjalizującym się w testowaniu
oraz wykonywaniu prób
klinicznych produktów, które mają
kontakt ze skórą. Obecnie oferuje
usługi producentom z wielu branż
Hiszpańska firma skupia się
wyłącznie na produkcji i
dystrybucji leków oraz
paraceutyków. W swoim katalogu
posiada produkty takie jak leki
wydawane bez recepty, które są
produktami niewymagającymi
przepisania przez lekarza,
urządzenia medyczne oraz
produkty do użycia w farmacji. W
późnych latach 90-tych
wprowadziła na rynek okulary do
Turecka firma , która specjalizuje
się w suszonych owocach i
warzywach używa unikatowej,
opatentowanej techniki do
suszenia owoców i warzyw, która
pozwala zachować ich naturalny
smak, wartości odżywcze i
witaminy, tak jakby były świeżo
zebrane. Produkty firmy są
bezglutenowe, nie zawierają
orzechów, alergenów, ulepszaczy,
dodatkowego cukru, kolorantów i
Firma z Ukrainy dystrybuuje
wysokiej jakości zioła medyczne i
jagody. Firma oferuje szeroką
gamę produktów, pakowania ich
zgodnie z życzeniem klienta i
dostawą na terenie całej UE.
Ukraińska firma szuka partnerów
w UE do współpracy z
importerami medycznych ziół i
jagód (hurtownikami),
dystrybutorami i sprzedawcami
detalicznymi. Firma jest gotowa

This company is a proven
late-stage R&D/clinical
testing partner
specializing in testing and
clinical trials for products
which present body
surface contact. Now

A Spanish company is
focused exclusively in the
manufacture and
distribution of pharmacy
and parapharmacy items.
Their catalogue includes
products such as OTCs,
that are over-the-counter
products without a
prescription from a

A Turkish company which
has been specialized in
high quality dried fruits
and vegetables uses a
unique patented
technique to dry the fruits
and vegetables which
enables them to preserve
their natural taste,
nutritions and vitamin as

The company from
Ukraine is distributing
high quality medical herbs
and berries. The
enterprise offers a wide
range of products,
packaging them according
to customers' needs and
delivering them all over
the EU.

23/07/2020

chemia i
kosmetyki/che
miczna

16/07/2020

medycyna

12/07/2020

spożywcza

10/07/2020

medycyna

BOIL2019
0623002

BOIT2019
0603001

BOIL2018
0517003

BOIT2019
0716001

BOBE201
90614001

BOIT2019
0724001

Prywatna firma specjalizuje się
zarówno w gumowych jak i
plastikowych rozwiązaniach.
Posiada ponad 60-letnie
doświadczenie, ponieważ biznes
został zapoczątkowany w Izraelu
w 1956 roku. Firma działa w
oparciu o surowe normy jakości i
kontroli i posiada wewnętrzne
Włoska firma specjalizuje się w
produkcji eleganckiej i jakościowej
odzieży damskiej i posiada ponad
40 -letnie doświadczenie w
sektorze modowym. Firma szuka
zagranicznych agentów do umowy
Firma z Izraela projektuje i
produkuje automatyczne
rozwiązania dla problemów
ekologicznych i środowiskowych
ze specjalizacją w ograniczaniu
strat żywego inwentarza na
farmach, produktów rolnych i
rozwiązania do produktów
powstałych z odpadków
kuchennych. Po spełnieniu
Firma zlokalizowana we Włoszech,
w Sycylii produkuje organiczną
oliwę extra virgin, ciasto z
zielonych oliwek, pasty i suszone
na słońcu pomidory. Firma
obecnie eksportuje swoją oliwę
do USA i poszukuje nowych
Belgijska firma założona w 2017
roku eksportuje herbaty ziołowe,
przyprawy ziołowe oraz kakao
importowane z Ugandy. Firma
współpracuje z partnerem z
Ugandy produkującym naturalne
produkty i wspierającym lokalne
przedsiębiorstwa społeczne. Firma
poszukuje inwestorów i
dystrybutorów.
Włoska firma specjalizująca się w
sektorze ochrony zdrowia,
opracowała nowe urządzenie
automatyczne do diagnostyki in
vitro. Firma poszukuje
zagranicznych dystrybutorów do
umowy dystrybucyjnej w celu

A private company
specializing in both rubber
and plastic solutions, with
over 60 years of
experience, this business
was established in Israel
in 1956. The company
operates a strict quality
The Italian company is
specialized in the
manufacturing of elegant
and high quality women's
wear, with more than 40
years of experience in the
This Israeli company
designs and manufactures
automation solutions for
ecological and
environmental problems,
with a specialization in
handling losses of
livestock on farms, losses
of agricultural products,
and solutions for waste
An Italian based company,
located in Sicily, produces
organic extra virgin olive
oil, green olive pâté,
pestos and sun-dried
tomatoes.
The company already

The Belgian company
established in 2017 is
exporting herbal teas,
culinary herbs and cocoa
imported from Uganda.
The company works with
a partner in Uganda
producing natural

The Italian company,
specialized in the
healthcare sector, has
developed a new
automated in vitro

10/07/2020

różne inne
produkty

23/07/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

26/07/2020

środowisko/en
ergia/ochrona
środowiska

26/07/2020

spożywcza

04/07/2020

spożywcza

30/07/2020

medycyna

BORO201
90507001

BOIT2019
0709001

BOUK201
90624001

BORO201
90417001

Rumuńska firma specjalizująca się
w sektorze pakowania produkuje
różnego rodzaju opakowania z
papieru i tektury w z góry
określonej formie lub zgodnie z
projektem klienta. Firma chciałaby
Włoska firma produkująca drzwi
produkuje kilka linii drewnianych,
laminowanych i szklanych drzwi
wewnętrznych i zewnętrznych.
Firma produkuje ponad 1000
modeli oferując klientom szeroki
wybór. Firma może produkować
nowe wzory zgodnie z
zamówieniem klienta. Firma szuka
międzynarodowych partnerów
zainteresowanych jej produktami
Brytyjska firma opracowała
wzmacniający naturalne
nawodnienie proszek, który po
dodaniu do wody zmienia ją w
napój zawierający witaminy B i C z
dodatkowymi elektrolitami, który
jest obecnie sprzedawany na
terenie Wielkiej Brytanii. Produkt
jest sprzedawany w 4g saszetkach,
które mogą być dystrybuowane z
automatów do sprzedaży. Firma
szuka agentów do umowy
komercyjnej lub dystrybutorów do
Firma ma siedzibę w Transylwanii
w Rumunii i posiada rumuński
kapitał. Została założona w 1994
roku i od tamtego czasu
produkuje skórzane i materiałowe
torby oraz inne małe artykuły dla
zagranicznych znanych firm.
Produkty to: torby, torebki,
akcesoria podróżne, plecaki,
walizki, teczki, paski, portfele.
Firma chciałaby produkować te
akcesoria dla partnera i/lub
chciałaby zostać podwykonawcą

A Romanian company,
specialized in the
packaging sector,
produces various types of
paper and cardboard
packaging, with

An Italian door
manufacturing company
produces several lines of
interiors and exteriors
wooden, laminate and
mirror doors. They
produce more than one
thousand models, offering
to the client a wide range

A British company has
developed a fortified
natural hydration powder
which when added to
water results in a
flavoured drink containing
vitamins B & C with added
electrolytes, which it
currently sells across the
UK.

The company is located in
Transylvania, Romania
and has Romanian capital.
It was founded in 1994
and since then it has been
producing/manufacturing
leather and textile bags
and other small items for
international well known
companies.
Some of the products

05/07/2020

opakowania,
papier

26/07/2020

produkty
drewniane,
meble

09/07/2020

spożywcza

03/07/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

BOIL2018
0819001

BOUA201
90418003

BOES201
90716001

BOMD20
19061900
1

BOUA201
90519001

Izraelska firma, która specjalizuje
się w rozwoju i produkcji
unikatowych konserwantów,
oferuje opatentowany produkt do
zastosowania w produktach
higieny osobistej takich jak
produkty do pielęgnacji skóry,
włosów, jamy ustnej, kosmetyki.
Gama produktów zawiera
naturalne, organiczne i zbliżone
do naturalnych systemy. Firma
Ukraińska firma specjalizująca się
w produkcji różnego rodzaju
urządzeń dla sektora rolnego,
wykorzystywanych w
transportowaniu/przenoszeniu,
takich jak: suszarnie ziarna,
podnośniki kubełkowe, pojemniki,
silosy, spichlerze oraz różne części
naprawcze, chciałaby rozszerzyć
sprzedaż i wykorzystać swój
Hiszpańska firma opracowała
kompleksowe i wszechstronne
oprogramowanie do sprzedaży
biletów na pokazy, wydarzenia
sportowe, wydarzenia kulturalne,
do muzeów. Dzięki temu
rozwiązaniu możliwa jest sprzedaż
biletów online, za pośrednictwem
kas biletowych oraz
bankomatów. Oprogramowanie
posiada innowacyjny, unikalny,
elastyczny, szybki i intuicyjny
Mołdawska firma specjalizująca
się w produkcji obuwia oraz
innych akcesoriów modowych
(torby, portfele, paski, teczki) ze
skóry egzotycznej i skóry ryb,
Ukraińska firma zlokalizowana w
Iwano-Frankowsku oferuje (pod
własnym znakiem towarowym lub
innymi markami własnymi)
rogaliki z różnymi nadzieniami.
Firma poszukuje importerów,
hurtowników i dystrybutorów
żywności, specjalizujących się w
szybkozbywalnych towarach
konsumpcyjnych (produkty

An Israeli SME, which
specializes in the
development and
production of unique
preservative solutions,
offers patented products
for personal care
applications such as skincare, hair-care, oral-care,
Ukrainian company
specializing in
manufacturing of all types
of elevator equipment for
agricultural sector, such
as grain dryers, bucket
elevators, containers,
silos, granaries and
various repair parts, seeks
to expand the geography
A Spanish company has
developed a
comprehensive and
versatile ticket selling
software for shows,
sporting events, museums
and cultural activities. It
allows selling tickets
online, as well as through
ticket offices or ATMs
(automated teller
machines). It has an
A Moldovan company
specialized in
manufacturing shoes and
fashion accessories
(bags,wallets, belts,
Factory is located in IvanoFrankivsk, Ukraine.
Company offers croissants
with different fillings
under own trade mark or
private labels. Enterprise
is looking for food
importers, wholesalers
and distributors
specializing in Fast Moving

01/07/2020

chemia i
kosmetyki/che
miczna

23/07/2020

pojazdy i
maszyny/maszy
nowa

24/07/2020

komputery i IT

05/07/2020

różne inne
produkty

15/07/2020

spożywcza

BORO201
90621003

BOIT2019
0522002

BOSI2019
0627001

BOMD20
19030500
1

BOES201
90605001

BONL201
90514001

BOIT2019
0710002

Rumuńska firma specjalizująca się
w świadczeniu usług
programistycznych (nearshore),
aby poszerzyć rynek swoich
odbiorców, szuka partnerów do
współpracy w ramach umów
handlowych i umów
Włoska firma specjalizująca się w
projektowaniu i produkcji żagli,
charakteryzujących się wysoką
jakością i innowacyjnością,
poszukuje europejskich
Słoweńska firma oferuje
produkcję, montaż i konserwację
wysokiej jakości okien i drzwi z
PCV i aluminium. Firma poszukuje
partnerów do współpracy w
ramach umowy
Założona w 2002 roku mołdawska
firma oferuje szeroką gamę
ciastek: m.in. wafle, zefiry,
glazurowane wyroby czekoladowe
i herbatniki. Firma jest w stanie
Hiszpański spedytor z
międzynarodowym
doświadczeniem i
wyspecjalizowany w eksporcie
materiałów odpadowych,
Firma z siedzibą w Holandii ma
oddział produkcyjny w Indiach.
Jest aktywna w zakresie importeksport wszystkich kategorii
przypraw dla B2B na całym
świecie. Są zainteresowani
ekspansją na kolejne rynki zbytu i
Włoska firma z sektora
turystycznego oferuje szeroki
zakres usług w zakresie turystyki
przyjazdowej, a także proponuje
różne rozwiązania dotyczące
spotkań, kongresów i wydarzeń.
Firma poszukuje agentów do
dalszego rozwijania swoich usług

A Romanian company,
specialised in the
provision of software
development services
(nearshore), is looking for
partners in order to
expand its market
The Italian company is
specialized in the design
and manufacture of sails,
characterized by high
quality and
A Slovenian company
offers manufacturing,
assembly and
maintenance of highquality PVC and
aluminium windows &
Moldovan company
established in 2002 offers
a wide range of cookies:
wafers, zefir, glazed
chocolate products and
A Spanish freight
forwarder, with
international experience
and specialized in
exporting waste materials
The company, based in
the Netherlands, has a
manufacturing
/production branch in
India . It is active in B2B
import-export worldwide
in all categories of spices.
An Italian company,
specialised in the tourism
sector, provides a wide
range of services in the
areas of incoming tourism
and also proposes
different solutions for
meetings, congresses, and

12/07/2020

komputery i IT

05/07/2010

różne inne
produkty

12/07/2020

różne inne
produkty

10/07/2020

spożywcza

09/07/2020

inne usługi

01/07/2020

spożywcza

23/07/2020

turystyka

BOHU201
90603001

BORO201
90531001

BOSK201
90612001

BORU201
90610001

BOAM20
19062000
1

BOUK201
90524002

Węgierskie MŚP, specjalizujące się
w obróbce CNC i skutecznych
rozwiązaniach technologicznych,
oferuje swoje usługi dla
wiarygodnych partnerów
biznesowych z branży
motoryzacyjnej,
elektrotechnicznej i
Rumuńska firma produkuje
szeroką gamę szklanych
produktów o wyjątkowych
wzorach do zastosowania w
domu. Firma jest zainteresowana
identyfikacją międzynarodowych
Słowacka firma ICT poszukuje
dystrybutorów statycznego
licznika prądu stałego do
połączenia z pośrednim układem
pomiarowym energii elektrycznej
w ramach trakcji prądu stałego.
Obecny licznik watogodzin energii
elektrycznej prądu stałego jest
podłączony do obwodu
pomiarowego przez zewnętrzne,
galwanicznie oddzielone
Rosyjski deweloper i producent
ulicznych, przemysłowych i
wewnętrznych opraw LED, a także
kompleksowych systemów do
sterowania oświetleniem, szuka
Armeńska firma produkuje
organiczne suszone owoce.
Produkty firmy są już dobrze
rozpoznawalne na rynku
lokalnym, jak i na rynku rosyjskim.
Firma chce rozszerzyć swoje rynki
Ugruntowana brytyjska firma
poszukuje kompetentnych
agentów i dystrybutorów dla ich
etycznej, zrównoważonej i
odpowiedzialnej gamy
rozpuszczalnych w wodzie
produktów czyszczących mających
zastosowanie komercyjne,
domowe czy rekreacyjne. Produkt
oferowany jest w postaci płynnej
lub w granulkach zamkniętych w
rozpuszczalnych foliach z alkoholu

Hungarian SME
specialized in CNC
machining and effective
technological solutions
offers its services for
reliable business partners
from the automotive,
electro-technical and
The Romanian company
manufactures a wide
array of household glass
products featuring unique
designs. The company is
interested in identifying
Slovak ICT company is
looking for distributors of
a direct-current static
watt-hour electric meter
for indirect connection
designed to measure
electric energy in directcurrent traction
framework. Current static
watt-hour electric meter
is connected into the
The Russian developer
and manufacturer of
street, industrial, and
indoor LED luminaires, as
well as complex lighting
The Armenian company is
producing organic dried
fruits. The company's
production is already well
known in the local market
and is also represented in
Well established UK
company seeking
knowledgeable agents
and distributors for their
ethically, sustainable and
responsible product range
of water soluble cleaning
products for the
commercial, domestic and
leisure industries. These
are either in liquid form or
granules contained within

23/07/2020

inne usługi

05/07/2020

różne inne
produkty

15/07/2020

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

08/07/2020

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

08/07/2020

spożywcza

15/07/2020

chemia i
kosmetyki/che
miczna

BOPT201
90515001

BODE201
90711001

BOTR201
90617002

BORO201
90620001

BODE201
90625001

BOMK201
90611001

Portugalska firma inżynieryjna z
siedzibą w Coimbrze - stara się
rozszerzyć bazę klientów oraz
swój zasięg geograficzny w UE.
Pożądany profil partnera
obejmuje zarówno firmy z grupy
MŚP, jak i międzynarodowe firmy
działające w branży
motoryzacyjnej, dóbr
konsumpcyjnych, obronności i
Niemiecki dostawca systemów
informatycznych i lider rynku w
Niemczech opracował bramkę
SMS, która jest oferowana
partnerom z branży IT lub
telekomunikacyjnej. Firma oferuje
Turecka firma, założona w 1972,
jest producentem dywanów. Od 3
lat stosuje druk cyfrowy do swoich
produktów. Firma poszukuje
umów usług dystrybucyjnych lub
Aktywna w dziedzinie rozwoju
oprogramowania rumuńska firma
skupia się na pomocy
przedsiębiorstwom w
przekształcaniu ich idei w
produktywne modele biznesowe.
Główne obszary pracy firmy to:
rozwój oprogramowania, internet
rzeczy, sztuczna inteligencja,
badania i rozwój innowacji, rozwój
Niemiecka firma z sektora IT
opracowała program do
sprawdzania stron internetowych
na zgodność z RODO i utrzymania
ich zgodnymi z RODO. Firma
poszukuje partnerów
Macedońska firma produkuje
wewnętrzne i zewnętrzne panele
o polepszonych właściwościach
dzięki zastosowaniu
zaawansowanych automatycznych
technologii powlekania UV.
Panele są odporne na pogodę,
wodę i czynniki biologiczne, łatwe
do montażu i pozwalają na
oszczędność kosztów przy pracach

A Portuguese SME
engineering company
located in Coimbra,
Portugal, is seeking to
expand its customer base
and geographic coverage
within the EU. The desired
partner profile ranges
from SME to
multinational industries
A German IT system
provider and market
leader in Germany has
developed an SMS
gateway appliance which
is offered to partners
The Turkish company,
which was established in
1972, is producing
carpets. And for last 3
years, they do digital
Active in the field of
software development,
the Romanian company is
dedicated to help
businesses transition their
ideas into productive
business models. The
company’s main areas of
work are the following:
software development,
A German IT company
developed a softwarebased solution to check
websites on GDPR
compliancy and to keep
them GDPR compliant, is
The Macedonian company
is producing interior and
exterior panel boards with
improved capabilities, due
to the use of an advanced
automatic UV coating
technology. The panels
are weather, water and
biologically resistant, easy
to install and permit cost

26/07/2020

inne usługi

22/07/2020

komputery i IT

08.07.2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

18.07.2020

komputery i IT

24.07.2020

komputery i IT

19.07.2020

różne inne
produkty

BOBG201
90522001

BOSI2019
0613001

BOFR201
90605001

BOSG201
90429002

BOUK201
90703003

BOTR201
90620002

BOUA201
90715001

Bułgarska firma oferuje
kompleksowy zakres usług
wliczając projektowanie graficzne,
obróbkę tworzyw sztucznych,
cięcie laserowe, podświetlane
totemy, znaki i banery
reklamowe, panele kompozytowe,
litery, akrylowe produkty
Słoweński producent ręcznie
wytwarzanych artykułów
skórzanych poszukuje agentów
handlowych i dystrybutorów.
Firma oferuje szeroki wybór
produktów ze skóry. Jej silne
Francuska firma z Bretanii
wytwarza rzemieślnicze cydry i
soki jabłkowe. Wszystkie cydry są
produkowane tradycyjnymi
metodami, dla uzyskania
najlepszego możliwego bukietu.
Singapurska firma z certyfikatami
ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016
specjalizuje się w tłumaczeniach
medycznych i usługach rejestracji
produktów dla firm
farmaceutycznych, producentów
urządzeń medycznych, klinik
badawczych, laboratoriów,
Brytyjskie MŚP oferuje produkty
kawowe, nie tylko tradycyjne
paczki ziaren kawy, ale również
indywidualnie pakowane
sercokształtne zestawy do
luksusowych napojów instant
Turecka firma powstała w 1974.
Produkuje domowe grzejniki
gazowe, grzejniki na gaz
naturalny, elektryczne i gazowe
kuchenki, piecyki i wchłaniacze.
Firma chce wejść na rynki
Ukraińska firma poszukuje
międzynarodowych partnerów,
importerów, agentów sprzedaży
oraz oferuje usługi produkcji
mebli i tekstyliów dla dzieci o
jakości europejskiej. Firma jest
zainteresowana umową produkcji

A Bulgarian company is
offering a comprehensive
range of services including
graphic design, plastic
processing, laser cutting,
illuminated totems,
advertising signs and
banners, composite panel
A Slovenian manufacturer
of handmade leather
goods, is looking for
commercial agents and
distributors. The company
offers a wide range of
A French company from
Brittany produces craft
ciders and apple juices. All
their ciders are produced
following traditional
methods, in order to get
Based in Singapore this
ISO 9001:2015 and ISO
13485:2016 certified
company is looking to
provide medical
translation and product
registration services to
pharmaceutical
UK based SME producer
of coffee products, which
includes not only
traditional ground and
bean coffee packs but
also individually wrapped
The Turkish company was
established in 1974. The
company is manufacturing
household type gas
heaters, natural gas
heaters, electric and gas
Ukrainian company is
looking for international
partners, importers, sales
agents, and also offers its
services in production of
furniture and textile
goods for babies of

02.07.2020

reklamowa,
filmowa

03.07.2020

różne inne
produkty

04.07.2020

spożywcza

23.07.2020

inne usługi

16.07.2020

spożywcza

19.07.2020

różne inne
produkty

24.07.2020

produkty
drewniane,
meble

BOTR201
90507002

BOUK201
90718001

BONL201
90702001

BOTR201
90508002

BOSI2019
0712001

BOHU201
90607001

Turecka firma powstała w 2007 i
pracuje w sektorze ekranów LED.
Firma produkuje nie tylko ekrany
LED, ale również produkty na
zamówienie, takie jak panele LED,
przystanki autobusowe, wolno
stojące ekrany LED itp. W
porównaniu z innymi dostępnymi
aplikacjami na rynku, firma
Brytyjska inżynieryjna firma
konsultacyjna tworząca
rozwiązania oszczędzające koszty i
czas dla integracji systemów
oprogramowania i sprzętu u
klientów z wielu sektorów,
Holenderskie MŚP, specjalizujące
się w przygotowaniu i przerobie
produktów wegetariańskich i z
mieszanką mięsa poszukuje
dystrybutorów i rzeźników do
innowacyjnych produktów z
Turecka firma specjalizuje się w:
- urządzeniach intensywnej opieki
neonatalnej (NICU), takich jak
grzejniki radiacyjne, urządzenia do
fototerapii, inkubatory,
wentylatory dla noworodków;
- produktach intensywnej opieki
(ICU), takich jak monitoring
pacjenta, defibrylatory,
wentylatory;
- produktach do sali operacyjnej,
Słoweńska firma opracowała
narzędzie do pokonywania
pochyłości i schodów, aktywny
hamulec do wózka, który ułatwia
dzienną aktywność
niepełnosprawnych, wliczając
Węgierskie MŚP opracowało linię
produktów złożoną z
elektronicznej pompki do piersi
dla matek i elektronicznego
nosowego aspiratora dla dzieci.
Produkty zostały zbadane i

The Turkish company was
established in 2007 and
works in the LED screen
sector since then. The
company not only
produces LED screens but
also produces customized
products such as LED
panels, bus shelters, stand
A UK engineering
consultancy company that
create cost effective timesaving solutions for both
software, hardware and
systems integration to
A Dutch SME, developer
and processor of
vegetarian and blendmeat products is looking
for distributors and
butchers for innovative
The Turkish company
specializes in:
- Neonatal intensive care
unit (NICU) products such
as radiant warmers,
phototherapy devices,
incubators, neonatal and
infant ventilators;
- Intensive care unit (ICU)
products such as patient
monitoring, defibrillators,
A Slovenian company has
developed a
comprehensive slope and
stair climbing tool, an
active wheelchair brake
that greatly facilitates
The Hungarian SME
developed a product line
including electronic breast
pump for mothers and
electronic nasal aspirator
for babies. The licensing

30.07.2020

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

30.07.2020

inne usługi

23.07.2020

spożywcza

22.07.2020

medycyna

26.07.2020

różne inne
produkty

19.07.2020

różne inne
produkty

BORO201
90607001

BOUK201
90703001

BOCZ201
90619001

BOMK201
90618002

BOSK201
90527001

Rumuńska firma z sektora
budownictwa i nieruchomości
poszukuje współpracy joint
venture lub umowy finansowej z
partnerem gotowym do inwestycji
w rezydencjalny kompleks
pasywnych budynków w
Transylwanii. Działka jest
zlokalizowana w miejscowości
Brytyjska firma rozwija i
produkuje chemikalia do
czyszczenia i higieny, dla sektorów
profesjonalnego i detalicznego.
Produkty są dostępne zarówno
pod szeroko rozpoznawalnymi i
uznanymi markami, jak i jako
marka własna. Firma regularnie
realizuje zamówienia według
receptur klientów i szczyci się
Firma z zachodnich Czech ma
prawie 30 lat doświadczenia w
przemyśle urządzeń dla zdrowia i
medycyny. Oferuje zdolności
produkcyjne w zakresie czystych
pomieszczeń, które mogą być
użyte do kompletowania urządzeń
Macedońska firma specjalizuje się
w produkcji kosmetyków, w tym
jadalnych kremów do twarzy i
ciała, środków ściernych, serów,
zmywaczy, mydeł, maseł do ciała i
szamponów. Wszystkie produkty
mają 3-letni okres przydatności,
nie zawierają żadnych środków
zabezpieczających, są
przygotowane bez ogrzewania i
zawierają więcej minerałów i
Słowacka firma opracowała
rozwiązanie polegające na
usuwaniu psich ekskrementów i
moczu w miejscach publicznych
(placach zabaw, obszarów
rezydencjalnych, parków) i
ogrodów domów
jednorodzinnych. Opatentowane
na świecie rozwiązanie skupia się

A Romanian company
working in construction
and real estate sectors is
looking for a joint venture
cooperation or financial
agreement with a
business partner, open to
invest in the construction
of a residential passive
This well-established UK
company develops and
manufactures cleaning
and hygiene chemicals for
both the professional and
retail sectors. Products
are made available both
under widely recognised
and respected brands,
and private label. It
The company from the
Western part of Czechia
has nearly 30 years of
experience in health and
medical device industry.
The company offers
manufacturing capacity in
A Macedonian company is
specialised in the
production of raw
cosmetic products
including edible face and
body creams, scrubs,
serums, cleansers, soaps,
body butters and
shampoos. All products
are with 3-year shelf life
without any preservatives
An established Slovak
company has developed a
solution based on disposal
of dog excrement and
urine in public areas
(playgrounds, residential
areas, parks) and gardens
of family houses. The
worldwide patented

05.07.2020

materiały i
usługi
budowlane

16.07.2020

chemia i
kosmetyki/che
miczna

11.07.2020

medycyna

29.07.2020

chemia i
kosmetyki/che
miczna

10.07.2020

środowisko/en
ergia/ochrona
środowiska

BOBG201
90708002

BOUK201
90626003

BOUA201
90607001

BOES201
90711001

Bułgarski producent
biodegradowalnych detergentów
z roślin do użytku przemysłowego
i domowego oferuje produkty,
które są przyjazne dla środowiska
i w 100% nieszkodliwe dla ludzi i
zwierząt.
Firma produkuje środki do
czyszczenia kuchni, proszek do
Ta brytyjska firma jest wiodącym
dostawcą markowych towarów
konsumpcyjnych o
międzynarodowym zasięgu, działa
głównie w sektorze zdrowia i
urody oraz zajmuje się
przecenionymi nadwyżkami
zapasów. Dumą firmy jest
doskonała obsługa klienta,
konkurencyjne ceny i szeroka
gama produktów.
Ukraińska firma, specjalizująca się
w produkcji skarpet damskich i
męskich, szuka możliwości
zostania podwykonawcą, a także
poszukuje umów produkcyjnych.
Firma ugruntowała swoją pozycję
na rynku ukraińskim jako
niezawodny partner, który
Hiszpańska firma jest dostawcą
programowania, która
opracowała platformę rolnictwa
precyzyjnego. Obecnie szukają
partnerów biznesowych do
dystrybucji platformy w swoich
krajach pochodzenia na podstawie
umowy agencyjnej.
Oprogramowanie jest już

BOSI2019
0626001

A Bulgarian manufacturer
of biodegradable
detergents from plants for
industrial and household
use is offering products
which are eco-friendly
and 100% harmless to
humans and animals.
The company produces
This UK company is a
leading supplier of
international branded
consumer goods, working
predominantly in the
health and beauty sector
and dealing with
discounted surplus stock.
The firm prides itself on
its excellent customer
service, competitive
pricing and extensive
The Ukrainian company,
specialized in the
production of women's
and men's socks, is
looking for opportunities
to become a
subcontractor and is also
looking for manufacturing
The Spanish company is a
software solutions
provider that has
developed a precision
agriculture platform. They
are currently looking for
business partners to
distribute the platform in
their countries of origin
under a commercial

Słoweńska firma jest
A Slovenian company is an
doświadczonym producentem i experienced producer and
sprzedawcą materiałów
seller of laboratory
laboratoryjnych, produktów
consumables, plastic
plastikowych do sterylizacji i
products for sterilization
dezynfekcji z opcją produktów
and disinfection with
niszowych, które można
option for niche products,
wytwarzać nawet w mniejszych
that can be produced

01.15.2020

środowisko/en
ergia/ochrona
środowiska

2020-07-05

różne inne
produkty

07.02.2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

2020-07-18

rolnictwo

07.12.2020

różne inne
produkty

BOBG201
90625001

BORO201
90625001

BOTR201
90617001

BORS201
90607001

BOUK201
90528003

BOIT2019
0711004

Bułgarskie MŚP, które produkuje
innowacyjne drewniane zabawki,
szuka dystrybutorów, którzy
mogliby wprowadzić produkt na
ich rynek. Po drugie, to MŚP
poszukuje agentów z istniejącą
listą kontaktów, którzy mogą
oferować produkt potencjalnym
klientom, np. przedszkola, sklepy
Firma specjalizuje się w usługach
edycji i drukowania cyfrowego
(typografii), działających na rynku
rumuńskim. Firma jest
zainteresowana oferowaniem
Turecka firma produkuje drzwi
stalowe o wysokim stopniu
bezpieczeństwa, drzwi do pokoi
wewnętrznych, drzwi
przeciwpożarowe, drzwi hotelowe
i wszelkiego rodzaju drzwi na
Serbska firma - gospodarstwo
ekologiczne w Wojwodinie,
oferuje organiczne zboże,
warzywa, owoce, jajka, mięso i
wełnę. Ponadto firma przetwarza i
produkuje końcowe produkty
ekologiczne, certyfikowane przez
UE i Republikę Serbii. Firma szuka
Wielokrotnie nagradzane globalne
doradztwo biznesowe, świadczące
usługi w zakresie usprawnień
biznesowych, zarządzania
łańcuchem dostaw, rekrutacji
specjalistów oraz szkoleń i
rozwoju, jest chętne do ekspansji
na rynki globalne poprzez umowę
Włoska firma produkuje wędliny
przetwarzając mięso rodzimych
czarnych kalabryjskich świń.
Wszystkie etapy procesu
produkcyjnego, od przetwarzania
po wprowadzanie do obrotu
produktów, są realizowane przez
samą firmę. Proces produkcji jest
rzemieślniczy, a uzyskane
produkty nie zawierają

A Bulgarian SME that
produces innovative
wooden toy is looking for
distributors who can
introduce the product
into their market.
Secondly this SME is
looking for agents with an
existing contact list that
can offer the product to
The company is
specialized in digital
editing and printing
(typography) services,
operating in the
The Turkish company
produce high security
steel doors, interior room
doors, fire doors, hotel
doors and any kind of
doors as customers'
Serbian company - an
organic farm in Vojvodina,
offers organic grain,
vegetables, fruits, eggs,
meat, and wool. Also, the
company is processing
and producing final
organic products, certified
An award-winning global
business consultancy,
providing services within
business improvements,
supply chain
management, specialist
recruitment and training
and development, is keen
The Italian company
produces cured meat by
processing the meat of
Calabrian black pigs, a
native species. All the
phases of the production
process, from the
processing to the
marketing of the
products, are carried out

2020-07-19

różne inne
produkty

2020-07-09

inne usługi

07.03.2020

metalowa

2020-07-27

rolnictwo

07.22.2020

inne usługi

2020-07-29

rolnictwo

BOIL2019
0513002

BOTR201
90626002

BORO201
90703001

BOUK201
90621001

BOAM20
19062500
1

BOUK201
90619001

Izraelska firma z ponad 30-letnim
doświadczeniem specjalizująca się
w dostosowanych rozwiązaniach
do odsalania, oczyszczania wody i
ścieków, oferuje szeroką gamę
zaawansowanych, opłacalnych
technologii odsalania wody
morskiej i słonawej, uzdatniania
wody przemysłowej i strumieni
ścieków.
Turecka firma, która produkuje
maszyny dla przemysłu
tekstylnego, otrzymała patent na
cyfrowy i elektromechaniczny
potencjometr. Można to uznać za
alternatywę dla klasycznych
parametrów i jest o około 40%
bardziej czuły. Firma zamierza
sprzedawać te nowatorskie
produkty na rynku światowym
Jeden z najważniejszych
rumuńskich producentów oleju
słonecznikowego, jadalnego oleju
rzepakowego i produktów
Londyńska firma opracowuje i
dostarcza połączone urządzenia i
analizy dla właścicieli i ich
mieszkańców. Jest to inteligentne
rozwiązanie dla właścicieli i
rezydentów. Firma optymalizuje
zużycie energii w niedrogich
mieszkaniach poprzez
automatyczną optymalizację ich
ogrzewania i wyłączając bojler,
Ta armeńska firma produkuje
około 30 rodzajów naturalnych i
organicznych herbat ziołowych i
mieszanek herbacianych.
Produkty firmy są już dobrze
znane na lokalnym rynku i są
eksportowane do Niemiec i
Brytyjska firma od ponad 50 lat
buduje niedrogie klasyczne łodzie
żaglowe z tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem
szklanym. Firma chce rozszerzyć
swój zagraniczny rynek i
poszukuje zainteresowania od

Israeli company with over
30 years experience
specializing in tailor-made
solutions for desalination,
water and wastewater
treatment, offers a wide
array of advanced, costeffective technologies for
desalination of seawater
and brackish water,
A Turkish company,
which manufactures
machinery for the textile
industry, has received a
patent for a digital and
electro-mechanical
potentiometer. It can be
considered an alternative
for classical parameters
and is approximately 40%
One of the most
important Romanian
producers of sunflower,
rapeseed edible oil and
The London-based
company develops and
supplies connected
devices and analytics for
landlords and their
residents. They are a
smart home solution for
residential landlords and
residents. The company
optimises the energy use
This Armenian company is
producing around 30
types of natural and
organic herbal teas and
tea mixes. The company’s
products are already well
known in the local market
UK company has been
building affordable classic
sailing boats in glass
reinforced plastic (grp) for
over 50 years. The
company wishes to
expand their overseas

2020-07-01

środowisko/en
ergia/ochrona
środowiska

07.29.2020

różne inne
produkty

07.05.2020

rolnictwo

2020-07-01

środowisko/en
ergia/ochrona
środowiska

2020-07-15

rolnictwo

2020-07-05

sektor morski,
lotniczy

Rumuńskie MŚP oferuje swoją
wiedzę specjalistyczną w zakresie
automatyki przemysłowej i
tworzenia oprogramowania na
zamówienie dla partnerów
BORO201
zainteresowanych rozwiązaniami z
81204001
zakresu automatyki. Poszukiwany
partner powinien być aktywny w
branżach takich jak produkcja,
motoryzacja, hutnictwo, woda,

BOIT2019
0710001

BOUA201
90610001

BONL201
90704001

BOSK201
90530001

BOUK201
90711001

Włoska firma produkuje wyroby
medyczne i kosmetyki, kremy do
twarzy i ciała oraz olejki
przeznaczone do łączenia
naturalnych składników w celu
uzyskania dermokosmetyków i
efektów regenerujących skórę.
Firma poszukuje w branży
Ukraiński producent oferuje
szeroką gamę certyfikowanych
sejfów i innych bezpiecznych szaf
do przechowywania, w tym sejfów
domowych i biurowych, sejfów na
broń, sejfów depozytowych,
bezpiecznych sejfów, sejfów i
Holenderska firma oferuje
dystrybucję swojego
opatentowanego,
zarejestrowanego wyrobu
medycznego klasy 2A, aerozol
zapobiegający chrapaniu, który
zmniejsza i eliminuje chrapanie.
Firma szuka partnerów w krajach
Słowacki producent
profesjonalnych narzędzi do
rzeźbienia i grawerowania
poszukuje dystrybutorów
mających kontakty ze sklepami
Zlokalizowany w Wielkiej Brytanii
dostawca i instalator systemów
produkcji energii elektrycznej z
odnawialnych źródeł energii
poszukuje doświadczonego
pośrednika sprzedaży z branży
kotłów do biomasy, zdolnego do

A Romanian SME is
offering its expertise in
industrial automation and
custom software
development for partners
07.03.2020
interested in automation
solutions. The partner
sought should be active
within industries like
manufacturing,
The Italian company
produces medical devices
and cosmetics, face and
body creams and oils
designed to combine
07.23.2020
natural ingredients in
order to provide dermocosmetics and skin
regenerating effects. The
A Ukrainian producer
offers a wide range of
certified safes and other
secure storage units
2020-07-10
including home and office
safes, gun safes, deposit
safes, secure safe
A Dutch company offers
distribution of its
patented, registered
medical device class 2A,
2020-07-19
anti-snoring throat spray
that diminishes and
eliminates snoring. The
company is looking for
A Slovak producer of
professional hand tools
for carving and engraving 23/07/2020
is looking for distributors
with links to hobby shops,
An established UK-based
supplier and installer of
renewable energy power
generation systems is
23/07/2020
seeking experienced valueadded resellers from
within the biomass boiler

środowisko/en
ergia/ochrona
środowiska

różne inne
produkty

różne inne
produkty

różne inne
produkty

narzędzia i
części

środowisko/en
ergia/ochrona
środowiska

BORO201
90411001

BOES201
80307002

BOIT2019
0225002

BORO201
90612002

BOGR201
90612001

BOSI2019
0627002

Rumuńska firma z
doświadczeniem w wytwarzaniu
pszczelich produktów leczniczych
takich jak: suplement diety,
kremy, masła do ciała, olejki
produkowane na bazie pszczelich i
ziołowych surowców. Produkty są
przeznaczone do prewencji
zdrowia oraz terapii chorób
wątroby, serca, żołądka, układu
Hiszpańska firma wypracowała
wysokiej jakości wyposażenie
przemysłowe w okresie ostanich
17 lat, pracując na 5
kontynentach. Oferuje inowacyjne
techniki oraz doświadczony zespól
fachowców z wiedzą w zakresie
zastosowania: IML, maszyn
injekcyjnych, inteligentnych form,
robotów hybrydowych. Firma
Włoska firma rzemieślnicza,
wyspecjalizowana w inżynierii
szkła hartowanego dla urządzeń
pomiarowych oraz produktów
oświetleniowych. Firma oferuje
części z hartowanego szkła dla
instrumentów pomiarowych i do
lamp dla firm z tej branży w
ramach umowy produkcyjnej lub
Rumuńska firma oferuje
oprogramowanie chmurowe dla
floty- auta, busy, ciężarówki,
autobusy miejskie jak i dla
operatorów w branży budowlanej,
rolniczej i taboru kolejowego. Te
rozwiązanie zawiera innowacyjny
system serwisowania oparty na
śledzeniu dokonanych operacji,
rozliczania kosztów, zarządzania
Grecki start-up oferuje naturalnie
gazowane wino aromatyzowane
bio- szafranem. Firma poszukuje
pośrednika handlowego
zainteresowanego współpracą w
Firma ze Słowenii produkująca
niestandardowe okna, świetliki,
przesuwne witryny drzwiowe
wykonane z aluminium i drewna,
chce zaoferować swoje produkty

The Romanian enterprise
has expertise in
developing and producing
apitherapy products such
as: nutritional
supplements, creams,
body butters and body
oils, based on honey bee
products and herbs. The
products are destined for
The Spanish company has
worked on creating highquality manufacturing
equipment for more than
17 years, working
nowadays across five
continents. It offers
innovative techniques and
a well-prepared team of
integral-expert specialists
Italian handicraft
company is a highly
specialized glass
engineering company
active in manufacturing
and processing of
tempered glass for
measuring instruments
for lighting articles. The
A Romanian company is
offering cloud-based
software specifications for
fleet (cars, vans, trucks,
coach bus, city bus) as
well as construction
equipment operators,
agricultural operators and
rolling stock operators
management.This
A Greek start up is
offering a premium
natural sparkling wine
aromatized with biosaffron. The company is
The Slovenian company of
non-serial production of
windows, skylights and
sliding walls in wood and
alu-wood combinations

08/07/2020

medycyna

03/07/2020

narzędzia i
części

22/07/2020

narzędzia i
części

17/07/2020

komputery i IT

05/07/2020

spożywcza

11/07/2020

produkty
drewniane,
meble

BOUA201
90626001

BOIL2019
0626002

BOUK201
90702004

BOUA201
90417001

BOSI2019
05311001

BOSE201
90506001

Producent odlewanych
elementów dekoracyjnych z
Ukrainy, współpracujący z
indywidualnymi projektami
poszukuje umowy
Izraelski SME wytworzył nowy
rodzaj żelu nawilżającego, który
może mieć zastosowanie w
medycznym użyciu jako
farmaceutyk. Zalety produktu: żel
nie zawiera substancji
kancerogennych, możliwość
Firma z Wielkiej Brytanii
wynalazła dynamiczny,
bezprzewodowy system wagowy
dla wielkogabarytowy
materiałów, który może być
zintegrowany z nowymi lub
używanymi przenośnikami
taśmowymi w celu zapewnienia
dokładności pomiarów
Firma z Ukrainy wytwarzająca
aluminiowe, stalowe oraz żeliwne
narzędzia dla przemysłu
maszynowego,elementy
montażowe, części zamienne,
poszukuje ekspansji geograficznej
w celu zwiększenia sprzedaży i
Słoweński importer i eksporter
świeżych owoców oraz suszonych,
bezglutenowych przypraw bez
konserwantów, poszukuje
dystrybutorów lub pośredników.
Szwedzka, szybko rozwijająca się
firma, oferuje oprogramowanie
jako usługę (SaaS) do ciągłego
pomiaru czynników środowiska
pracy. Oferowane w formie
aplikacji narzędzie mierzy poziom
satysfakcji zawodowej oraz
poziom stresu pracowników co
pozwala kierownictwu
odpowiednio w czasie

Ukrainian producer of
decorative art cast
working with individual
designers projects seeks
for manufacturing and
An Israeli SME has
developed a new
lubricant gel, which can
be used in medical
applications on the level
of pharmaceutical
substance. Advantages
A UK company has
developed a dynamic
wireless bulk materials
weighing system that can
be integrated into new
and existing conveyor
systems to deliver greater
accuracy and volume of
throughput. The company
Ukrainian company
manufacturing aluminum,
steel, iron castings and
casting tools for
machining, fabricated
assemblies and parts
seeks to expand the
Slovenian importer and
exporter of fresh fruit and
dry gluten-free spices and
without additives is
looking for distributors
This Swedish fast growing
company provides a SaaS
for continuous measuring
of the work environment.
In the form of an app, this
tool measures the level of
work satisfaction and
stress levels throughout
the companys' staff and
enables the management

09/07/2020

różne inne
produkty

16/07/2020

medycyna

16/07/2020

różne inne
produkty

17/07/2020

metalowa

24/07/2020

spożywcza

09/07/2020

komputery i IT

BOIL2019
0617001

BOTR201
71127001

BORO201
90502001

BOTR201
90515002

BOUA201
90622001

BOPL201
90704001

Izraelska firma wytwarza wysokiej
jakości, indywidualnie budowane,
żeberkowe lub rurowe wymienniki
ciepła do systemów grzewczych,
wentylacji, klimatyzacji oraz rynku
chłodniczego. Poza inżynierią
termalną, grzewcze, chłodzące
układy spiralne- wężownice są
przeznaczone do ekstremalnych
warunków środowiska. Firma jest
zainteresowana współpracą jointTurecka firma, zlikalizowana w
Sivas projektuje i produkuje sprzęt
i wyposażenie weterynaryjne.
Wszystkie swoje produkty są
opatentowane przez firmę. Firma
jest skoncentrowana na
zwierzętach hodowlanych i
Rumuńska firma z Transylwanii,
wyspecjalizowana w produkcji
video oraz usługach
poprodukcyjnych zawierających,
planowanie, budżetowanie,
scenariusz, ekipę filmową,
poszukiwanie lokalizacji,
produkcja, transport, montaż,
Turecki producent kabin
prysznicowych, mebli
łazienkowych, poręcz i balustrad
oraz wewnętrznych rozwiązań
dotyczących zastosowania szkła i
luster, poszukuje partnera
biznesowego lub dystrybutora w
W celu rozwoju sieci sprzedaży w
branży budowy maszyn na
Ukrainie, firma poszukuje
zagranicznych partnerów. Firma
specjalizuje się w produkcji
maszyn do rolnictwa, w
szczególności hedera
zbierającego czyli części żniwnej
Polska firma z branży metalowej
wyspecjalizowała się w przeróbce
metali. Firma oferuje produkcję
różnych elementów z blachy
metalowej i profili aluminiowych.
Zakres oferowanych usług to
cięcie, zginanie, malowanie,
proszkowanie, łączenie ogniwami
spinającymi. Firma jest

The Israeli company
engineers and
manufactures high quality
custom-made fin and tube
heat exchangers for the
global heating,
ventilation, airconditioning, and
refrigeration market.
Beyond thermal
engineering, their heating,
The Turkish company,
which is located in Sivas,
designs and produces
veterinary medical
products. All of the
products are designed
and patented by the
A Romanian company
located in Transylvania
specialized in video
production and postproduction services that
include: planning,
budgeting, scripting, fixing
crew, location scouting,
A Turkish company is
specialized in shower
cabins, bathroom
furnitures, balcony&stairs
railings and indoor
glass&mirror solutions.
The company is searching
In order to expand it's
sales network a Ukrainian
machine-building
enterprise is looking for
foreign partners. The
company specializes on
manufacturing of
agricultural machinery.
A Polish company from
the metal industry has
specialised in the field of
metalworking. It is
offering to manufacture
various metal elements
made of metal sheets and
aluminium profiles. Range
of works the firm

10/07/2020

środowisko/en
ergia/ochrona
środowiska

26/07/2020

różne inne
produkty

29/07/2020

reklamowa,
filmowa

03/07/2020

różne inne
produkty

12/07/2020

pojazdy i
maszyny/maszy
nowa

23/07/2020

metalowa

BOIL2019
0618002

BOES201
90621001

BRSI2019
0621001

BRFR2019
0619001

BRNL201
90702001

BRDK201
90708001

Firma z Izraela posiadająca wiedzę
do wykorzystania w branży
odpadów spożywczych oraz
przekazania wartości dodanej w
dziedzinie ponownego
wykorzystania produktu,
niezgodnie z jego pierwotnym
przeznaczeniem, Firma jest
Hiszpańska firma handluje
kwasem oliwnym, oleinowym,
oleanolowym i hydroxytyrosolem
produkowanym w krajowych
centrach badawczych w
warunkach najwyższych
standardów czystości i jakości
produktów. Produkty te spełniają
najwyższe normy w zakresie ich
wykorzystania do produkcji
zawansowanych kosmetyków.
Firma poszukuje kontaktów z
Ugruntowany słoweński importer
i dystrybutor napojów rozpoczął
ostatnio komercjalizację własnej
marki. W ramach strategii rozwoju
firma poszukuje teraz
przedsiębiorców zajmujących się
parzeniem herbaty (prywatnej
marki), produkcją butelkowanej
świeżej herbaty mrożonej oraz w
puszkach. Poszukiwana
Francuska firma produkuje
wysokowydajne układy napędowe
dla szybkich łodzi do 40 m na linii
wodnej, zgodnie ze specyfikacjami
i potrzebami klienta.
Firma poszukuje możliwości
zawarcia umowy produkcyjnej z
partnerem zdolnym do odlewania
wysokiej jakości stopów: układów
napędowych, śmigieł, linii wałów i
Holenderski ekspert ds. sprzedaży
i marketingu szuka producenta
kulek kąpielowych. Bąbelki
zostaną wykorzystane jako
upominek reklamowy. Firma
szuka umowy z dostawcą.
Duńska firma rodzinna
zaprojektowała kolekcję obroży
dla psów i innych akcesoriów
wykonanych z nylonu / bawełny i

The Israeli company
possesses the expertise to
handle industrial food
waste and add value to it
through a field of
repurposing processes.
Utilizing a joint venture
agreement, the company
The Spanish company
markets maslinic acid,
oleanolic, hydroxytyrosol
and oleuropein, additives
produced in national
research centres with
maximum quality and
purity control. They are
also considered as
maximum reference in
development of advanced
cosmetics. They are
Well-established
Slovenian importer and
distributor of beverage
products and drinks has
recently started to
commercialize its own
brand. As part of its
development strategy,
the company is now
looking for companies to
The French company
produces high
performance propulsion
systems for high speed
boats of up to 40 m at
waterline, according to
the client's specifications
and needs
The company is looking
for a manufacting
A Dutch sales and
marketing expert is
looking for a bathbomb
(bathballs) producer. The
bathbombs will be used as
a promotional gift. The
A Danish family business
has designed a collection
of dog collars and other
accessories, made from

11/07/2020

środowisko/en
ergia/ochrona
środowiska

10/07/2020

chemia i
kosmetyki/che
miczna

05/07/2020

spożywcza

05/07/2020

pojazdy i
maszyny/maszy
nowa

04/07/2020

chemia i
kosmetyki/che
miczna

10/07/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

BRJP2019
0624001

BRUK201
80903001

BRBG201
90723001

BRMT201
90725001

BRUK201
90528001

BRLT2019
0626001

Japońska firma specjalizująca się
w sprzęcie wysokiej klasy, w tym
w przemyśle półprzewodników,
przemyśle ciężkim i
motoryzacyjnym, poszukuje
dostawców w UE:
zautomatyzowanego systemu
Brytyjska firma działa w dziedzinie
transportu i logistyki w Europie.
Firma posiada zakłady w Wielkiej
Brytanii, Holandii i Niemczech. Ze
względu na rosnące
zapotrzebowanie na swoje usługi
Bułgarska firma specjalizująca się
w recyklingu odpadów z tworzyw
sztucznych szuka nowych
dostawców z Unii Europejskiej.
Firma oferuje umowy z
dostawcami.
Firma zarządza, promuje,
sprzedaje i dystrybuuje szeroką i
różnorodną ofertę produktów
farmaceutycznych, wyrobów
medycznych, materiałów
medycznych, leków generycznych,
suplementów diety, preparatów
Dostawca z siedzibą w Wielkiej
Brytanii ma w swojej ofercie 100
modeli skomplikowanych, lekkich,
specjalistycznych hybrydowych
toreb ochronnych
wyprodukowanych według
własnych specyfikacji przez
chińskiego producenta. Firma
dąży do wprowadzenia produkcji
początkowej 20 modeli, a
ostatecznie pełnej oferty 100
modeli, bliżej Wielkiej Brytanii. W
Litewska hurtownia, specjalizująca
się w sprzedaży profesjonalnych
produktów do pielęgnacji włosów,
kosmetyków, produktów do
pielęgnacji skóry, perfum,
przyborów toaletowych, szybko
zbywalnych towarów
konsumpcyjnych, produktów z
rynku masowego, poszukuje
nowych dostawców dla znanych

A Japanese company
specialised in high-end
equipment, including
semiconductor, heavy and
automotive industries, is
looking for EU suppliers of
disruptive manufacturing
The UK company is active
in the field of transport
and logistics in Europe.
The company has facilities
in the UK, Netherlands
and Germany. Due to
A Bulgarian company
specialized in recycling
waste plastics is looking
for new suppliers from
the European Union.
The company is offering
The company manages,
promotes, sells and
distributes a vast and
varied portfolio of
pharmaceuticals, medical
devices, medical
consumables, generics,
Based in Britain, this
supplier has its range of
100 models of
complicated, lightweight,
specialist hybrid
protective bags produced
to its own specifications
by a manufacturer in
China.
The company now seeks
to bring the production of
The Lithuanian
wholesaler, specializing in
sales of professional hair
care, cosmetics, skin care,
perfumes, toiletries, fastmoving consumer goods,
mass-market products, is
looking for new suppliers
for well-known brands
(manufacturers,

04/07/2020

narzędzia i
części

02/07/2020

transport/logist
yka

22/01/2020

różne inne
produkty

29/07/2020

medycyna

03/07/2020

opakowania,
papier

04/07/2020

chemia i
kosmetyki/che
miczna

BRDE201
90625001

BRDE201
90711001

BRSE2019
0709001

BRSI2019
0724001

BRUK201
90716002

BRRO201
90605001

Niemiecka firma z branży biżuterii A German jewellery and
oraz projektant wnętrz
interior designer wants a
zainteresowany jest zawarciem supplier agreement with
umowy z producentem lub
a producer or distributor
dystrybutorem w celu
to diversify and
dywersyfikacji i uzupełnienia
complement the range of
asortymentu ręcznie robionej
the handmade jewellery
biżuterii. Podstawowym
collection. The
elementem wszystkich produktów fundamental element of
jest sztuka oplatania.
all the products is the
Zapraszamy nowych dostawców,
braiding art.
którzy dostarczają ozdoby i
Niemiecka firma produkuje,
The german company
dystrybuuje i sprzedaje namioty i produces, distributes and
części namiotowe wykonane z
sells tents and tent-parts
bawełny i tkanin bawełnianych
made from cotton and
PES. Poszukuje
cotton-PES fabrics. It
Szwedzka firma oferująca swoje
A Swedish company
usługi jako hurtownik i pośrednik offering its services as a
handlowy dla producentów
wholesaler and trade
zrównoważonych, ekologicznych i
intermediary to
/ lub ekologicznych produktów w
manufacturers of
ramach upominków
sustainable, organic
korporacyjnych i promocji, które
and/or eco-friendly
chcą wejść na rynek szwedzki. products within Corporate
Słoweńska firma opracowała
A Slovenian company
wszechstronnego pomocnika
developed a
podczas wspinaczki po zboczach i comprehensive slopes
schodach, aktywny hamulec dla and stairs climbing helper,
wózków inwalidzkich, który
an active wheelchair
znacznie ułatwia codzienne
brake that greatly
czynności osobom
facilitates daily activities
Brytyjska firma opracowała
A UK company has
innowacyjny sposób nauki języka developed an innovative
arabskiego za pomocą platformy e- way of learning Arabic
learningowej. Treść kursu
using an e-learning
językowego należy zweryfikować i platform. The content of
ocenić zgodnie ze standardami
the language course
Europejskiego Systemu Opisu needs to be reviewed and
Kształcenia Językowego Rady
assessed against the
Europy (CEFRL), aby zapewnić
Council of Europe’s
Rumuńska firma z
A Romanian company,
doświadczeniem w dostarczaniu experienced in providing
kompletnych morskich systemów
total marine
zakwaterowania, z dostawą i
accommodation systems,
instalacją morskich rozwiązań
with delivery and
wewnętrznych, systemów
complete installation of
sanitarnych i wentylacyjnych
marine interior solutions,

04/07/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

17/07/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

18/07/2020

spożywcza

29/07/2020

turystyka

23/07/2020

nauka/edukacja

05/07/2020

sektor morski,
lotniczy

BRFR2019
0722001

BRES2019
0326001

BRDE201
90612001

BRRO201
90624001

BRUK201
90424001

BOAM20
19070100
1

Francuska firma projektuje,
normalizuje i dystrybuuje pełną
gamę osobistego wyposażenia
ochronnego dla personelu
pracującego w niebezpiecznym
środowisku pracy. Poszukiwany
partner to dostawca (producent,
dystrybutor) masek ochronnych
dróg oddechowych o specyfikach
Hiszpańska firma z siedzibą na
Majorce i ponad 30-letnim
doświadczeniem w branży
pielęgnacji włosów i protez
kapilarnych poszukuje
producentów protez kapilarnych.
Od ponad 20 lat niemiecka firma
produkuje wysokiej jakości meble,
elementy i ścianki działowe
wykonane z różnych materiałów.
Firma poszukuje partnerów do
przejęcia projektowania
niektórych produktów w IMOS
(rozwiązania programowe dla
przemysłu meblowego i wnętrz) w
Rumuńska firma specjalizuje się w
wytwarzaniu ręcznie robionych
kosmetyków, przy użyciu
aktywnych, naturalnych
składników. Firma jest
zainteresowana identyfikacją
międzynarodowych partnerów
biznesowych, którzy są w stanie
dostarczyć szeroką gamę olejków
eterycznych i roślinnych, a także
masła roślinne do zastosowań
Licencjonowana brytyjska firma
oferuje usługi agencji handlowych
firmom farmaceutycznym
specjalizującym się w onkologii i
specjalistycznych lekach na
rzadkie choroby, które są
zainteresowane wejściem na
nowe rynki. Specjalne leki
Armeńska firma zajmuje się
produkcją naturalnej podpuszczki
serowej. Produkty firmy mogą być
wykorzystywane zarówno do
produkcji sera w domu, jak i do
masowej produkcji. Produkcja jest
już dobrze znana na rynku

The French company
designs, normalizes and
distributes a complete
range of personal
protective equipment for
personnel operating in
hazardous work
environment.
The partner sought is a
Spanish company, based
in Mallorca and with more
than 30 years of
experience in the beauty
hair and the capillary
prosthesis business, is
For more than 20 years, a
German company has
been producing highquality furniture,
components and
partitions made of
different materials. The
company is looking for
partners to take over the
A Romanian company
specialises in
manufacturing handmade
cosmetic products, using
active, natural
ingredients. The company
is interested in identifying
international business
partners able to supply a
wide range of essential
and vegetable oils, as well
A licensed UK company
offers commercial agency
services to
pharmaceutical
companies specialising in
oncology and speciality
medicines for rare
diseases that are
The Armenian company is
involved in the production
of natural cheese rennet.
The company’s products
can be used both for
making cheese at home
and for mass production.

26/07/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

19/07/2020

chemia i
kosmetyki/che
miczna

15/07/2020

produkty
drewniane,
meble

05/07/2020
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kosmetyki/che
miczna

03/07/2020

medycyna

18.07.2020

spożywcza

BOES201
90422001

BOIT2019
0621002

BOSG201
90114009

BOMD20
19051500
1

BOIT2019
0508001

Hiszpańska firma dostarczająca
rozwiązania i usługi w zakresie
monitorowania technologii
informacyjnych i komunikacyjnych
poszukuje przedstawicieli
handlowych, którzy byliby w
stanie reprezentować ją w innych
krajach na całym świecie na
podstawie umowy agencyjnej.
Oferowana usługa polega na
Włoska farma znajduje się w
"Madonie Park" na Sycylii.
Znajduje się tu 100 hektarów
ogrodów, sadów i winnic w
grecko-rzymskim miejscu
archeologicznym. Obiekt liczy 30
pokoi, 70 łóżek i restaurację
zapewniającą wysokiej jakości
usługi gastronomiczne z
lokalnymi, własnymi produktami
Singapurski producent deserów,
zaczynał w latach 70, XX wieku
jako mały sklep z lodami. Po
latach ekspansji firma produkuje
mrożone desery i dostarcza je do
restauracji, hoteli i firm z branży
hotelarskiej w Singapurze i Azji.
Firma chce rozszerzyć działalność
Mołdawska firma produkująca
suszone śliwki bez pestek, w
różnych opakowaniach zgodnie ze
specyfikacjami klientów, szuka
supermarketów i firm
produkcyjnych, które
Firma jest włoskim liderem w
realizacji projektów drewnianych
podłóg, w szczególności tworzy
standardowe i spersonalizowane
podłogi, charakteryzujące się
najwyższą jakością produktów
Made in Italy. Styl jej oferty jest
różny, od klasycznego po
nowoczesny, spełniający potrzeby
każdego klienta. Firma poszukuje

A Spanish company that
provides information and
communication
technology monitoring
analysis solutions and
services is looking for
commercial agents who
would be able to
represent it in other
countries worldwide
Italian farm holiday is
situated in Madonie Park Sicily with 100 hectares of
gardens, orchards,
vineyards in an
archeological GreekRoman site . It can rely on
30 rooms, 70 beds and a
restaurant providing high
quality food service with
The Singapore dessert
manufacturer, which was
established in the 1970s
as a small retail ice-cream
store. After years of
expansion, the company
manufactures frozen
desserts and it is supplied
A Moldovan company
producing dried pitted
and unpitted plums, in
various packaging
according to the clients'
specifications, is seeking
The company is an Italian
company leader in the
realization of wooden
floor projects, in
particular it creates
standard and personalized
floors, characterized by
top quality of Made in
Italy products. The style of
its offer vary from

09.07.2020

09.07.2020

05.07.2020

02.07.2020

05.07.2020

komputery i IT

turystyka

spożywcza

spożywcza

produkty
drewniane,
meble

BOMK201
90618001

BORO201
90705001

BOHU201
90522001

BOHU201
90530001

BOUK201
90528002

Macedońska firma z 18-letnim
doświadczeniem w dziedzinie
formowania wtryskowego oferuje
produkcję części z tworzyw
sztucznych dla przemysłu
kosmetycznego,
farmaceutycznego, spożywczego,
budowlanego i chemicznego.
Produkty są wytwarzane przy
użyciu nowoczesnej technologii
Rumuńska firma produkuje
ceramikę domową, w tym talerze,
kubki, cukiernice lub czajniki.
Produkty są wykonywane ręcznie i
są ręcznie malowane w unikalnych
wzorach. Firma jest
zainteresowana identyfikacją
międzynarodowych partnerów
Węgierskie MŚP z branży
metalowej oferuje usługi obróbki
metali partnerom biznesowym.
Podstawową działalnością firmy
jest produkcja wind, schodów
ruchomych, obróbka blachy, a
także projektowanie i produkcja
urządzeń produkcyjnych. Szukają
partnerów, którzy potrzebują
Węgierskie MŚP produkuje
przenośne, modułowe urządzenia
(łóżka, siedzenia, wyposażenie i
meble) dla przemysłu
medycznego. Firma specjalizuje
się również w sprzedaży
Brytyjski producent poszukuje
agentów i dystrybutorów do
promowania swoich
certyfikowanych w Europie
produktów silikonowych na rynku
medycznym, produkcji żywności i
napojów oraz na innych rynkach
przemysłowych.
Należy pamiętać, że produkty te
nie są zatwierdzone przez FDA i

A Macedonian company
with 18 years of
experience in injection
moulding is offering to
manufacture plastic parts
for cosmetic,
pharmaceutical, food,
construction and chemical
industry. The products are
made using modern
A Romanian company
manufactures domestic
ceramics including plates,
cups, sugar bowls or
teapots. Products are
handmade and are
painted manually in
unique designs. The firm
Hungarian SME from the
metal industry is offering
its metalworking services
to business partners. The
primary activities of the
company include the
production of elevators,
escalators, sheet metal
working, as well as
A Hungarian SME is
manufacturing portable,
modular equipment
(beds, seating, equipment
and furniture) for the
medical industry. The
This British manufacturer
seeks agents and
distributors to promote
its European-certified
silicone products to
medical, food & drink
production and other
industrial markets.
Please note, these
products are not FDA-

02.07.2020

różne inne
produkty

24.07.2020

różne inne
produkty

12.07.2020

12.07.2020

04.07.2020

metalowa

medycyna

spożywcza

BOFR201
90708001

BOES201
90625002

BODE201
90523001

BOTR201
90704001

BOUK201
90703005

BOTR201
90626003

Francuska firma specjalizująca się
w opracowywaniu i wytwarzaniu
produktów kosmetycznych dla
dzieci poszukuje dystrybutorów.
Firma oferuje certyfikowane,
przetestowane dermatologicznie
naturalne kosmetyki pochodzenia
roślinnego dla dzieci od 3 lat w
ramach umowy o usługi
Ta hiszpańska firma założona w
2005 roku zajmuje się
opracowywaniem badań
akustycznych i oceną kontroli
hałasu akustycznego z dziedzin
środowiska, przemysłu i
budownictwa. Głównymi usługami
są audyty akustyczne, badania
Niemieckie MŚP wynalazło
tkaninę pokrytą srebrem, która
ma właściwości antybakteryjne.
Jest to opatentowany system
„made in Germany”, który może
być stosowany w magazynach /
zbiornikach wody pitnej, w
technicznych obiegach wody i
innych systemach magazynowania
lub transportu płynów. Dlatego
ten produkt jest szczególnie
Turecka firma specjalizuje się w
produkcji różnego rodzaju koszy,
takich jak tradycyjne tureckie
kosze, kosze dekoracyjne, kosze
piknikowe, kosze na chleb itp.
Brytyjska firma specjalizująca się
w elektronice morskiej i
produktach do konwersji
protokołów danych, które są
przyjazne dla użytkownika i
dostępne, umożliwiając żeglarzom
dostęp do najbardziej aktualnych
Turecka firma inżynierska
specjalizująca się w
projektowaniu, symulacji, analizie
i testowaniu poszukuje
długoterminowego partnera,
który chce zlecić
podwykonawstwo usług

A French company
specialized in the
development and
manufacturing of
cosmetic products for kids
is looking for distributors.
The company offers one
voice certificated,
dermatologically tested,
This Spanish company
founded in 2005 is
involved in the
development of acoustic
studies and assessment
for controlling acoustic
noise from the fields of
environment, industrial
A German SME invented a
silver-coated textile that
has antibacterial
capacities. It is a patented
system "made in
Germany“ which can be
used in drinking water
depots/ tanks, in technical
water circuits and other
systems storing or
transporting liquids.
The Turkish company is
specialized in producing
various kinds of baskets
such as traditional Turkish
baskets, decorative

The UK company that
specialises in marine
electronics and data
protocol conversion
products that are user
The Turkish engineering
company specialised in
design, simulation,
analysis and testing
services is looking for a
long term partner who
needs to subcontract
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inne usługi
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produkty
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inne usługi

BOFR201
90408001

BOBA201
90506001

BOCY201
90710001

BODE201
90613002

BORO201
81231002

BOBG201
90708001

Francuskie przedsiębiorstwo
stworzyło platformę SaaS, aby
wymiana informacji między
nadawcami, przewoźnikami i
spedytorami była łatwa,
znormalizowana, widoczna i
kontrolowana. Ta technologia jest
przeznaczona dla eksporterów i
importerów na całym świecie.
Firma oferuje swoje
Bośniacka firma zajmuje się
projektowaniem i produkcją
przemysłową/produktową (meble
drewniane). Firma poszukuje
partnerów w UE oraz poza nią,
którzy zainteresowani będą
zakupem produktów firmy (łóżka,
krzesła, stoły do jadali, meble
kuchenne, meble szkolne, lady,
Cypryjska firma, która jest
wynalazcą i eksporterem swoich
produktów (mieszanki dla
niemowląt i lody z koziego mleka)
poszukuje partnerów, z którymi
mogłaby współpracować w
ramach wyłącznych umów
handlowych oraz usług
Od ponad 20 lat niemiecka firma
produkuje wysokiej jakości meble,
elementy i ścianki działowe
wykonane z różnych materiałów.
W celu dystrybucji unikalnego,
indywidualnie konfigurowanego
systemu ścianek działowych firma
poszukuje międzynarodowych
partnerów do współpracy w
ramach umowy dystrybucyjnej,
Rumuńska firma programistyczna
specjalizująca się w najnowszych
technologiach oferuje szereg prac
i programów/aplikacji
przeznaczonych dla partnerów
działających w bankowości,
ubezpieczeniach i innych
Bułgarski producent
destylowanych olejków
eterycznych z własnych plantacji
poszukuje dystrybutorów na
całym świecie. Firma posiada

A French enterprise
created a SaaS platform
to make information
between shippers,
carriers, and freight
forwarders easy,
standardized, visible, and
controllable. This
technology is made for
exporters and importers
The Bosnian company is
active in the field of
industrial / product
design, more specifically
the manufacturing of
wooden furniture. The
company is looking for
partners in the EU and
beyond interested to
A Cypriot company, which
is the inventor and
exporter of its products
(infant formula and icecream made from goat
milk) is looking for
partners under exclusive
commercial agency and
For more than 20 years, a
German company has
been producing highquality furniture,
components and
partitions made of
different materials. For
the distribution of its
unique, individually
combinable partition wall
A Romanian software
company specialized in
latest technologies is
offering a range of work
and programs/apps
designed for partners
A Bulgarian manufacturer
of distilled essential oils
from its own plantations
is looking for distributors
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komputery i IT

15/01/2020

chemia i
kosmetyki/che
miczna

BOBG201
90701001

BOSI2019
0509001

BOBE201
90711003

BOCN201
90618001

BOHU201
90520001

Bułgarski start-up, który stworzył
aplikację łączącą rynek wycieczek
grupowych oraz społeczną sieć
podróży, zarządza nią i szuka
inwestorów, którzy będą chętni
sfinansować jej dalszy rozwój.
Współpraca opierać miałaby się o
umowę finansową. Firma
poszukuje również partnerów
Słoweński producent technicznych
skarpet do uprawiania sportu i
aktywnego spędzania czasu, w
tym narciarstwa, wspinaczki,
biegania i pieszych wycieczek,
opracował własną unikalną markę
skarpet. Marka ta jest obecnie
Belgijska firma produkuje morską
sól organiczną o niskiej zawartości
sodu, która pomaga producentom
żywności zmniejszyć zawartość
soli w ich produktach. Firma
posiada wiele referencji od
piekarni przemysłowych i dużych
sieci detalistów spożywczych
posiadających produkty
Chińska firma koncentruje swoją
działalność na robotyce i poświęca
uwagę głównie inteligentnym
produktom i usługom branżowym.
Firma oferuje rozwiązania w
zakresie inteligentnej logistyki,
pojazdów AGV, integracji
automatyki oraz "inteligentnej
fabryki". Obecnie firma poszukuje
stabilnych zagranicznych
Węgierskie przedsiębiorstwo
produkuje przenośne, modułowe
urządzenia (maszyny i sprzęt) dla
branży fitness-wellness,
kosmetycznej oraz na rynek
sportowy. Firma specjalizuje się
również w sprzedaży detalicznej
wymienionych produktów i
poszukuje pośredników

A Bulgarian start-up which
created and manages an
application that combines
a group tours marketplace
and a social travel
network is looking for
investors to fund its
further development
under financial agreement
A Slovenian producer of
technical socks for sports
and active leisure
including skiing,
mountaineering, running
and hiking, has developed
its own unique socks
The Belgian company
produces organic low
sodium sea salt helping
food manufacturers to
reduce salt content in
their products. The
company has a lot of
references by industrial
bakeries and large food
This Chinese company is
focused on robotics and
devoted to industry
intelligent products and
services. It offers
solutions on intelligent
logistics, AGVs (automatic
guided vehicle),
automation integration
and smart factory. Now
A Hungarian SME is
manufacturing portable,
modular equipment
(fitness machines,
equipment) for the fitnesswellness, beauty industry
and for the sports
markets. The company is

19/07/2020

komputery i IT

23/07/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

30/07/2020

spożywcza

03/07/2020

inne usługi

15/07/2020

różne inne
produkty

BOUA201
90424001

BOES201
90710002

BOSG201
90717001

BOIT2019
0408003

BORO201
90607002

Ukraińska firma produkuje
wysokiej jakości spawane
elektrycznie okrągłe lub
prostokątne stalowe rury, mające
zastosowanie w budownictwie.
Celem firmy jest rozszerzenie
sprzedaży i wykorzystania
potencjału eksportowego. W
Hiszpańska firma produkcyjna
opracowała technologię związaną
z poprawą efektywności
energetycznej i poziomu emisji w
pojazdach lądowych, wodnych i
wszelkiego rodzaju maszynach.
Technologia oparta jest na
procesie umieszczenia urządzenia
w silniku, a konkretnie w rurze
doprowadzającej paliwo. W
urządzeniu znajduje się odczynnik
Singapurski start-up poszukuje
europejskich partnerów, którzy w
ramach umowy dystrybucyjnej
będą chcieli wesprzeć sprzedaż i
działania marketingowe
Włoska firma uprawia i produkuje
mieszanki aromatycznych ziół,
które wykorzystywane są do
produkcji naturalnych likierów
trawiennych, produktów
infuzyjnych (służących do
sporządzania naparów) bez
sztucznych dodatków i
barwników. Firma otrzymała kilka
Rumuńska firma specjalizująca się
w produkcji mebli z drewna i płyt
MDF (płyta pilśniowa średniej
gęstości) poszukuje partnerów do
współpracy w ramach umowy o
świadczenie usług
dystrybucyjnych w celu
komercjalizacji produktów na
rynkach zagranicznych. Firma

The Ukrainian company
manufactues high-quality
electro-welded round or
rectangular steel tubes,
used in construction of
buildings and facilities. It
is seeking to expand the
geography of its sales and
Spanish manufacturer has
developed a technology
associated to improve the
energy efficiency and the
level of emissions in land
vehicles, water vehicles
and all kinds of
machinery.
The technology is based
on the placement of a
A Singapore start-up
company is looking for a
distribution services
agreement to support the
sales and marketing
An Italian company
cultivates and produces
blends of aromatic herbs
and uses them for the
production of natural
digestive liqueurs,
infusion products without
additives and colourings.
The company obtained
Romanian company,
specialized in
manufacturing of wood
and MDF (medium
density fiberboard)
furniture is looking for
partners under
distribution services

16/07/2020

materiały i
usługi
budowlane

26/07/2020

środowisko/en
ergia/ochrona
środowiska

30/07/2020

medycyna

11/07/2020

spożywcza

16/07/2020

produkty
drewniane,
meble

BOIT2019
0627001

BOIT2018
0613001

BOSG201
90603002

BOES201
90527001

BOUK201
90724003

Włoska firma z doświadczeniem w
projektowaniu i rozwoju
oprogramowania /
oprogramowania układowego w
sektorach transportu, wojska i
biomedycyny poszukuje innych
firm, które potrzebują partnera,
który mógłby zarządzać
projektowaniem i rozwojem
oprogramowania /
Włoska firma z wieloletnim
doświadczeniem w sektorze
enologicznym oferuje swoje
produkty i usługi związane z
przetwarzaniem wina oraz
projektowaniem piwnic winnych,
Ta singapurska firma jest
producentem kontraktowym,
który skupia się na projektowaniu
i wytwarzaniu form, formowaniu
wtryskowym i możliwościach
procesów wtórnych, takich jak
malowanie natryskowe, wysoce
precyzyjne grawerowanie
laserowe, tampondruk, sitodruk
Hiszpańska firma programistyczna
ma inteligentnego, łatwego w
obsłudze brokera połączeń do
zarządzania i wdrażania
wirtualnych komputerów
stacjonarnych i aplikacji z różnych
systemów operacyjnych (lokalnie)
lub w chmurach publicznych,
prywatnych i hybrydowych.
Obsługuje dowolny punkt
końcowy, w tym tzw. "zero
clients" i "thin clients", a
Brytyjski projektant ręcznie
ilustrowanych jedwabnych
akcesoriów, artykułów
piśmiennych i mebli chce wejść na
nowe rynki w USA, Zjednoczonych
Emiratach Arabskich i Azji.
Poszukuje agenta, który
reprezentowałby luksusową
brytyjską markę na podstawie

Italian company
experienced in
software/firmware design
and development in
transportation, military
and biomedical sectors is
looking for other
companies that need a
partner that can manage
software/firmware design
An Italian company with
years of experience in the
oenological sector is
offering its products and
services related to wine
processing and the design
This Singapore company is
a contract manufacturer
that focuses on the design
and fabrication of moulds,
injection moulding and
secondary processes
capabilities like spray
painting, high precision
laser etching, tempo
A Spanish software
company has a smart easyto-use connection broker
to manage and deploy
virtual desktops and apps
from different operating
systems (OS) on-premises
or on public, private and
hybrid clouds. It supports
any endpoint, including
zero clients and thin
clients and simultaneously
A British designer of handillustrated silk accessories,
stationery, and
furnishings is looking to
expand into new markets
in the USA, UAE, and Asia.
She is looking for an agent
to represent the luxury
British brand under a

16/07/2020

komputery i IT

18/07/2020

turystyka

29/07/2020

materiały i
usługi
budowlane

23/07/2020

komputery i IT

29/07/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

BOSG201
90603001

BOIL2019
0626003

BOUK201
90703004

BOMK201
90617001

BOSK201
90701001

BOFI2019
0626001

Singapurska firma, która dostarcza
produkty zdrowotne, takie jak
chusteczki do ciała, ściereczki do
rąk, wózki inwalidzkie, monitory
ciśnienia krwi i glukozy, miseczki,
maski i inne produkty, mające
szerokie zastosowanie w
placówkach medycznych, w
Izraelska firma jest od ponad 50
lat pionierem w projektowaniu i
produkcji wież chłodniczych. W
tym czasie firma stała się
wiodącym dostawcą wież
chłodniczych dla sektora
energetycznego, naftowego i
gazowego oraz przemysłu
chemicznego. Firma chce zawrzeć
Odnoszące sukcesy brytyjskie
MŚP, producent opatentowanych
elastycznych platform
tarasowych, stara się nawiązać
współpracę z uznanymi,
rentownymi firmami w całej
Europie, dobrze powiązanymi z
branżą budowlaną i
Macedońska firma specjalizująca
się w obróbce blachy produkuje
różnorodną gamę produktów
metalowych przeznaczonych do
użytku prywatnego, firmowego i
produkcyjnego. Firma rozwinęła
się w nowoczesny zakład
produkcyjny, który stale inwestuje
w nowe maszyny i rozwój
personelu, produktów i procesów.
Słowacka firma rodzinna została
założona w 1995 roku. Firma
zapewnia produkcję
dostosowanych do potrzeb
klientów opakowań kartonowych.
Znajduje się w zachodniej części
Słowacji, co zapewnia firmie
świetną lokalizację z możliwością
Fińska firma z doświadczeniem w
branży drzewnej produkuje lekką i
mocną cienką sklejkę. Firma
poszukuje partnerów, którzy
mieliby nowe innowacyjne
pomysły na wykorzystanie ich

A Singapore company that
supplies healthcare
products like body wipes,
hand rubs, wheelchairs,
blood pressure and
glucose monitors,
bedpans, masks and other
products widely used by
The Israeli company has
been at the vanguard of
cooling tower design and
manufacture for over 50
years, during which time
they have established
themselves as a premier
cooling tower supplier for
the power, oil & gas and
A successful UK SME, a
manufacturer of patented
flexible access platform
decking systems, is
seeking to partner with
well established profitable
companies across Europe
who are well connected
A Macedonian company
specialised in sheet metal
processing is producing a
diverse range of metal
products intended for
residential, businesses
and manufacturing use.
The company has grown
into a modern
manufacturing facility that
A Slovak family company
was established in 1995.
Company provides
manufacturing of
customized cardboard
packaging products
accroding to customers
requirements. It is located
A Finnish company, that is
experienced in the wood
industry, manufactures
light and strong thin
plywood. The company is
looking for partners who

08/07/2020

medycyna

30/07/2020

pojazdy i
maszyny/maszy
nowa

29/07/2020

materiały i
usługi
budowlane

18/07/2020

materiały i
usługi
budowlane

15/07/2020

opakowania,
papier

15/07/2020

produkty
drewniane,
meble

BOBG201
90610001

BOBE201
90619001

BORU201
90318005

BODE201
90415001

BOTR201
90624001

BORO201
90515002

Aktywna bułgarska firma, która
zajmuje się tworzeniem aplikacji
internetowych, utrzymywaniem
stron internetowych,
optymalizacją wyszukiwarek
(SEO), rozwiązaniami mobilnymi,
marketingiem cyfrowym,
brandingiem itp., Jest
Belgijska firma działa w branży
upominków reklamowych od 35
lat. Proponuje szyte na miarę
prezenty, w szczególności torby,
walizki, biżuterię, tekstylia.
Współpracuje z portfolio
ekskluzywnych markowych
Rosyjska firma z regionu
Nowogrodu specjalizująca się w
produkcji zaawansowanych
technologicznie serii chłodni
kominowych szuka
Niemieckie MŚP opracowało
wysoce innowacyjne przenośne
urządzenie medyczne do
skutecznego gojenia się ran w
medycynie weterynaryjnej. Firma
chciałaby wejść na rynek
Turecka firma opracowuje
szpitalne systemy informacyjne,
aby zapewnić ponowne
wykorzystanie elektronicznych
rejestrów badań pacjentów,
leków, materiałów, operacji,
przyjęć, raportów i wszystkich
Rumuńska agencja reklamowa z
siedzibą w Transylwanii
specjalizuje się w różnych
usługach reklamowych, takich jak
koncept, kreacja, projektowanie,
marketing, fotografia, tworzenie
filmów i tworzenie stron
internetowych itp. Rumuńska
firma jest zainteresowana

An active Bulgarian
company, providing web
applications
development, website
maintenance, search
engine optimization
(SEO), mobile solutions,
digital marketing,
The Belgian company is
active in promotional gifts
since 35 years. It proposes
tailor-made gifts in
particular bags, luggage,
jewelry, textiles. It works
with a portfolio of
A Russian company from
Novgorod region
specialized in the
production of high-tech
series of ejection cooling
A German SME has
developed a highinnovative portable
medical device for an
efficient wound healing in
veterinary medicine. The
A Turkish company
develops hospital
information systems, to
provide reuse of
electronic registers of
patients' examination,
medicine, material,
The Romanian advertising
agency, located in
Transylvania, is
specialized in a variety of
advertising services, such
as concept, creation,
design, marketing,
photography, film and
web development etc.

11/07/2020

komputery i IT

03/07/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

17/07/2020

narzędzia i
części

03/07/2020

medycyna

10/07/2020

komputery i IT

03/07/2020

reklamowa,
filmowa

Rumuńska firma produkuje
szeroki asortyment biżuterii z
kryształami Swarovski pod własną
marką. Firma jest zainteresowana
ekspansją na rynki
BORO201
międzynarodowe, poprzez
90617001
identyfikację nowych
dystrybutorów swoich produktów.
Współpraca ze wskazanymi
partnerami będzie oparta na
umowach o usługi dystrybucyjne.

BOUA201
90624001

BOCZ201
90529003

BODE201
90617001

Ukraiński producent sprzętu
medycznego
(elektroencefalografy,
elektromiografy, reografy) do
diagnostyki funkcjonalnej
Czeska firma typu start-up
opracowała platformę online do
oceny w czasie rzeczywistym
prelegentów konferencyjnych,
która ma również funkcję
sieciową. Produkt dostępny w
Niemiecka firma opracowała
bardzo wydajne i tanie
rozwiązanie do wydobywania
olejów, tłuszczów i innych
pojedynczych cennych
składników, aby zwiększyć
korzyści ze strumieni odpadów
przemysłowych i materiałów z
biomasy. Musi teraz dostosować
innowacyjną technologię, jako

A Romanian company
manufactures a wide
array of jewelleries with
Swarovski crystals, under
its own brand. The
company is interested in
expanding its market
internationally, by
identifying new
distributors for its
products. Cooperation
with the partners
identified will be based on
distribution services
agreements.
Ukrainian manufacturer
of medical computer
equipment
(electroencephalographs,
electromyographs,
A Czech start-up company
has developed an online
platform for real-time
evaluation of conference
speakers that also has a
networking feature. The
A German company has
developed a very efficient
and low-cost solution to
extract oils, fats and other
single valuable
components to increase
the benefit from industry
waste streams and
biomass materials. It now
needs to adapt the

03/07/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

25/07/2020

medycyna

18/07/2020

komputery i IT

26/07/2020

spożywcza

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

