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BRBE2019

1015001

Belgijska firma aktywna w sektorze oczyszczania 

ścieków poszukuje siatek do betonowych 

zbiorników, służących do wychwytywania granulek, 

będących nosicielami bakterii. Firma poszukuje 

dostawców takich wyrobów.

The Belgian SME is active in the wastewater 

treatment and is looking for nets for its concrete 

tanks. The nets are used to retain the beads that 

play the role of bacterial carrier in the tank. The 

Belgian partner is willing to identify potential 

providers of the nets under a supplier agreement.

11.02.2021

środowisko/ener

gia/ochrona 

środowiska

BRPT2019

1023001

Portugalska firma z sektora MŚP, posiadająca 

ponad 9-letnie doświadczenie w analizie 

technicznej oraz implementacji projektów z 

zakresu efektywności energetycznej, zużycia wody 

oraz utylizacji odpadów biologicznych poszukuje 

nowych, innowacyjnych produktów, które mogłaby 

włączyć do swojego portfolio i zająć się ich 

dystrybucją.

A Portuguese SME with more than 9 years’ 

experience in technical analysis and 

implementation of energy efficiency projects, 

water consumption and organic waste elimination 

solutions is looking for new innovative products 

to add to its offering portfolio. The company 

seeks private companies to establish a 

distribution services agreement.

13/02/2021

środowisko/ener

gia/ochrona 

środowiska

BRGR2020

0128001

Greckie przedsiębiorstwo socjalne specjalizuje się 

w naprawie używanego sprzętu komputerowego, 

który następnie trafia na wyposażenie szkół 

publicznych. Firma poszukuje partnerów, którzy 

chcieliby dostarczać taki sprzęt.

A Greek social enterprise that specialises in 

repairing outdated/disused computer hardware 

for the benefit of under-equipped public schools 

in Greece seeks organisations that are 

conscientious of their societal responsibility and 

environmental impact to contribute such 

hardware through a supplier agreement.

24/02/2021 komputery i IT

BRUK2020

0204001

Brytyjska firma dostarczająca szeroką gamę 

produktów dla sektora budowlanego poszukuje 

producentów akrylowych farb w ośmiu kolorach do 

znakowania w aerozolu. Powinny być dostarczane 

w pojemnikach o pojemności 750 ml.

A British company that supplies a range of 

products to the construction sector is seeking to 

source a range of 750ml aerosol acrylic line 

marking paints initially in seven colours, for a 

supplier agreement. 

If a manufacturer of paints is interested in the 

quantities listed in the description, a 

manufacturing agreement would be acceptable.

12.02.2021

chemia i 

kosmetyki/chemi

czna

BRTR2020

0211001

Turecki przedstawiciel międzynarodowej firmy 

poszukuje dostawcy 15-25 t złomu miedzianego 

miesięcznie. Po instalacji nowej linii produkcyjnej, 

zapotrzebowanie na złom wzrośnie do 80 t/miesiąc. 

A Turkish representative of an international 

company, is in need of 15-25 metric tons of 

copper scrap monthly. In addition, the company is 

installing new production line and after finishing 

of installation, montly requirement of copper 

scrap will increase to 80 metric tons. Therefore, 

representative is looking for suppliers under 

supplier agreement. 

13/02/2021 metalowa

BOCZ2020

0128003

Czeski producent wyrobów z plastiku poszukuje 

agentów handlowych i dystrybutorów na terenie 

Niemiec, Austrii, Francji, Polski i Włoch. Firma 

oferuje szeroką gamę wyrobów produkowanych 

metodą formowania wtryskowego. Firma oferuje 

również umowę produkcyjną.

A Czech producer of plastic products is looking for 

an agent or distributor in Germany, Austria, 

France, Poland and Italy. Cooperation on the basis 

of a commercial agency agreement or distribution 

services agreement is considered. The company is 

offering a wide range of high quality plastic 

products made on injection moulding machines 

and would like to find a partner for a cooperation 

on the basis of manufacturing agreement as well.

11.02.2021
różne inne 

produkty



BOBG2019

1219002

Bułgarska firma tworząca i produkująca 

innowacyjne kosmetyki do skóry poszukuje 

agentów handlowych i dystrybutorów z Grecji, 

Hiszpanii, Rumunii, Polski i Wielkiej Brytanii. Firma 

specjalizuje się w produktach nawilżających i 

serum, których formuły tworzone są w oparciu o 

najnowocześniejsze technologie i składniki.

An innovative cosmetic developer and producer 

of professional skin care products from Bulgaria is 

looking for agents and distribution partners from 

Greece, Spain, Romania, Poland and United 

Kingdom. The company is specialized in a wide 

range of moisturizers and serums, formulated 

with the help of the latest technologies and 

ingredients.

03.02.2021

chemia i 

kosmetyki/chemi

czna

BOFR2020

0124001

Francuski lider w produkcji robionych na 

zamówienie siatek ochronnych, stosowanych na 

budowach, w parkach rozrywek i podczas 

zawodów sportowych , poszukuje agentów 

handlowych. 

French industrial company with ancestral know-

how is a leader manufacturer for custom-made 

safety nets. The main products are safety and 

protection nets for buildings, adventure parks and 

sports nets. Commercial agency agreements are 

sought.

14/02/2021
różne inne 

produkty

BODE2020

0121001

Niemiecka firma z sektora MSP specjalizująca się w 

produkcji urządzeń do czerpania wody, oferuje 

miedziane produkty i rozwiązania z zakresu 

instalacji domowych oraz przenośnych źródeł 

wody. Firma stosuje materiały bezołowiowe, 

higieniczne i oszczędzające zasoby. Poszukiwani są 

dystrybutorzy i agenci handlowi.

A German SME, specialist for drinking water 

supply equipment, offers solutions and safe brass 

products for domestic connection technology and 

mobile water supply. Materials used are resource-

saving, lead-free and hygienic. Distribution 

partners and commercial agencies are sought.

04.02.2021
materiały i usługi 

budowlane

BOIT20200

203001

Włoska firma rodzinna, założona w 1961 roku w 

północno-wschodnich Włoszech, produkuje 

stalowe kolanka, prasowane na zimno z dwóch 

części i spawane łukowo. Firma wiele lat działała 

jako dostawca dla wiodących włoskich i 

europejskich marek. Jej wyroby są stosowane 

głównie w przemyśle petrochemicznym, 

stoczniowym oraz energetycznym. Firma poszukuje 

dystrybutorów i oferuje podwykonawstwo.

Italian company, family run, established in 1961 in 

the North- east of Italy, produces stainless steel 

elbows fittings, cold-pressed in two halves and arc 

welded. It has been working for a long time as 

sub-supplier of the most important Italian and 

European groups. Its products are set mainly for 

petrochemicals industries, shipyards and power 

industries. The company is interested to get in 

contact with distributors to expand its activity 

abroad. It is also interested in subcontracting.

27/03/2021 metalowa

BOFR2019

1209001

Francuska firma produkująca elementy systemów 

grzewczych dla firm z sektora przemysłowego, 

oferuje nagrzewnice z miki i ceramiczne, 

nagrzewnice z rdzeniem ceramicznym, elementy 

otwartych cewek itp. poszukuje dystrybutorów.

A France based company producing heating 

elements for industrial companies as mica and 

ceramic heaters, ceramic core heaters, open coil 

elements... is in search of distributors under 

distribution services agreements.

05.02.2021 narzędzia i części

BOLT2020

0121002

Litewska firma specjalizująca się w produkcji 

szerokiej gamy naturalnych, ręcznie wyrabianych 

kosmetyków poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów. 

The Lithuanian company, specialized in 

manufacturing of wide range natural and 

handmade cosmetics is looking for trade 

intermediaries under the distribution services or 

commercial agency agreement.

19/02/2021

chemia i 

kosmetyki/chemi

czna

BODE2020

0116001

Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji 

wyrobów z pianki (wkładki do kopert, wypełniacze 

do kartonów i inne produkty z pianki dla sektorów 

medycznego, wypoczynkowego, dom i ogród itp.) 

poszukuje dystrybutorów z Europy oraz oferuje 

usługi podwykonawstwa.

A German company, specialized in customised 

foam solutions, e.g. for case inserts, packaging 

padding and other foam products from the 

medical sector as well as in leisure, home and 

garden, is looking for partners in other European 

countries. Commercial as well as distribution 

partnership or manufacturing agreements are 

sought.

10.02.2021
opakowania, 

papier



BOTR2020

0212001

Turecka firma, założona w 2006 roku, specjalizuję 

się w odlewaniu i obróbce elementów z brązu, 

miedzi i aluminium. Firma poszukuje agentów 

handlowych i dystrybutorów w Europie.

Turkish company, which has been established in 

2006 and specialized in casting and machining of 

components made of bronze, brass and 

aluminium, is looking for  agents and distributors 

specialised in materials sector to sell its products 

in Europe.

19/02/2021 metalowa

BOFR2020

0120001

Francuska firma produkująca innowacyjne, 

wysokiej jakości elastyczne zbiorniki na płyny o 

pojemności do 2000 m3 (na wodę, ścieki, płynne 

nawozy, środki gaśnicze) poszukuje agentów 

handlowych.

French leader and manufacturer of innovative 

and high-quality flexible tanks used to store 

liquids up to 2000 m3 (water, potable water, 

effluents, liquid fertilizer, firefighting) is looking 

for commercial agency agreements. 

19/02/2021
materiały i usługi 

budowlane

BOUK2020

0207001

Brytyjska firma zajmująca się projektowaniem i 

produkcją akcesoriów dla graczy (kontrolerów, 

ładowarek oraz krzeseł dla takich konsol jak PS4 

oraz Xbox One, a ostatnio również dla telefonów 

komórkowych) poszukuje dystrybutorów. Firma 

oferuje również licencję na swoje produkty, a także 

możliwość zawiązania spółki joint venture.

A designer and manufacturer of gaming 

accessories company specialises in gaming 

products such as controllers, chargers and chairs 

for consoles such as PS4 and Xbox One, and 

recently for mobile phones, is looking for new 

distributors. Other types of partnerships such as 

joint ventures and license agreements could be 

explored with potential distributors.

17/02/2021 komputery i IT

 

BOIT20200

217001

Mała włoska firma z północno-wschodnich Włoch 

produkuje organiczne makarony ze 100% mąki z 

roślin strączkowych. Jej wyroby nie zawierają 

organizmów modyfikowanych genetycznie, 

konserwantów ani zagęszczaczy. Firma poszukuje 

dystrybutorów. 

Small Italian company, located in the North-East 

of Italy, produces organic pasta made of 100% 

legumes flour. The production is free of 

genetically modified organism (GMO), with no 

added thickeners or preservatives. The company 

offers its products under a distribution services 

agreement.

27/02/2021 spożywcza

BOAT2020

0129001

Austriacka firma aktywna w sektorze 

ubezpieczeniowym, stworzyła pierwszą aplikację 

do ubezpieczania koni przy użyciu urządzeń 

mobilnych. Wszystkie informacje z karty 

identyfikacyjnej konia mogą być zachowane w 

aplikacji. W przyszłości aplikacja ma obsługiwać nie 

tylko konie. Firma poszukuje ubezpieczycieli, którzy 

zajmują się ubezpieczaniem koni oraz chcieliby 

uzyskać licencję na tę aplikację. Istnieje możliwość 

jej integracji z istniejącymi produktami.

An Austrian company active in the insurance 

sector, developed the first app to insure horses 

easily via mobile devices. All information of the 

horse’s identification card can be saved on the 

app. Currently they are developing future 

applications not limited to just horses. The 

company is looking for insurance companies, 

which cater for equine insurance and that are 

interested in obtaining a licence agreement for 

the app, which can be implemented in 

conjunction with their own product/insurance.

12.02.2021 komputery i IT

BOUA2019

1120001

Ukraiński producent zbóż, ziaren roślin oleistych, 

roślin strączkowych, olejów roślinnych, ciast oraz 

posiłków jest obecna ponad 23 lata na rynku. Firma 

posiada wszystkie certyfikaty wymagane prawem 

międzynarodowym i poszukuje dystrybutorów i 

agentów handlowych. 

The Ukrainian producer of cereals, oilseeds, 

leguminous crops, plants’ oil, cake, and meals has 

been present in the agricultural market for 23 

years. It is certified in accordance with all 

international standards and requirements. 

The company is looking for distributors and/or 

agents.

04.02.2021 rolnictwo



BOJP20200

221002

Japońska firma produkująca plastikowe rury 

odpływowe i syfony poszukuje partnerów w 

krajach UE. Firma oferuje licencję na swoje wyroby 

oraz umowę produkcyjną. Jej wyroby mają na celu 

uzyskanie wysokiego poziomu zadowolenia wśród 

klientów oraz dużej wytrzymałości na rynku, gdzie 

większość konkurencyjnych firm skupia się na 

obniżaniu kosztów. Firma chce aktywnie wspierać 

europejskich partnerów oraz oferować rozwiązania 

z wysokiej półki na rynku, który aktualnie jest 

pogrążony w stagnacji.

A Japanese manufacturer of plastic drainage 

fittings and drain traps is looking for partners in 

the EU, especially in Germany and Italy. They wish 

to engage in license and manufacturing 

agreements. The drainage parts offered by the 

company aim to achieve high customer 

satisfaction and durability in a market where most 

competitors’ main focus is to cut costs. They wish 

to pro-actively work with EU partners and offer a 

high-end alternative in a stagnant market.

28/02/2021
materiały i usługi 

budowlane

BOCZ2020

0123002

Czeska firma z sektora MSP zajmuje się produkcją 

inteligentnych palet plastikowych. Wbudowane w 

nie urządzenia pozwalają na rejestrowanie 

szerokiego spektrum danych, np. przyspieszenia, 

temperatury, wilgotności. Możliwe jest również 

zamontowanie czipa RFID w celu identyfikacji 

transportowanych towarów. Firma poszukuje 

dystrybutorów. 

A Czech SME manufactures smart plastic pallets. 

Technologies built-in the smart pallets make 

possible to track a wide range of predefined 

parameters, such as accelerometer, which can 

detect excessive acceleration, sensors for 

measuring temperature and humidity as well as 

RFID chip for identification of the transportred 

goods. The product manufactured is a good value 

for the money spent. The SME is looking for 

distributors based on distribution agreement.

11.02.2021
różne inne 

produkty

BORO2020

0128001

Rumuńska firma oferuje ręcznie robione wyroby 

ceramiczne - kafle dekoracyjne, zlewy oraz inne 

artykuły sanitarne do użytku domowego i 

firmowego. Jej wyroby są ręcznie malowane we 

własne wzory. Firma poszukuje dystrybutorów.

A Romanian company offers 100% handmade 

ceramic products including decorative ceramic 

plaques, sinks and sanitary ware for domestic and 

commercial areas. Products are handmade and 

are painted manually based on the company’s 

unique designs. The firm is interested in 

identifying international business partners for 

distributing its products under distribution 

agreements.

21/02/2021
różne inne 

produkty

BODE2020

0207001

Niemiecka firma stworzyła ekologiczny system do 

klimatyzowania pomieszczeń, zrobiony z gliny. 

Glina to materiał budowlany, posiadający 

właściwości umożliwiające kontrolę temperatury w 

budynkach. Dzięki opracowanemu procesowi 

prasowania, koszt produkcji jest niewielki. Ten 

modułowy system jest łatwy do instalacji i łączy w 

sobie pięć funkcji: grzanie, chłodzenie, regulację 

wilgotności, oczyszczanie powietrza oraz poprawę 

właściwości akustycznych pomieszczenia. Firma 

poszukuje dystrybutorów.

A German company has developed an ecological 

room climate system made of clay. Clay is a 

building material with positive characteristics, 

which are useful for temperature control in 

buildings. Due to the self developed pressing 

process, the production is very cost-effective. The 

modular system is easy to install and combines 

five functions on one surface: heating, cooling, 

moisture regulation, air cleaning as well as fine 

acoustics. The SME is looking for distribution 

service partners.

18/02/2021
materiały i usługi 

budowlane

BOUK2019

0913001 

Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje dystrybutorów 

w Europie dla szerokiej gamy barierek, naziemnych 

mat ochronnych, przenośnych przejść, naziemnych 

kratek wzmacniających, systemów ogrodzeniowych 

oraz innych produktów bezpieczeństwa 

budowlanego.

  

A UK company is looking for distributors across 

Europe for a range of traffic management 

barriers, ground protection mats, portable 

roadways, ground reinforcement grids, fencing 

systems and other construction safety products.

18/02/2021
materiały i usługi 

budowlane



BOSK2019

1119002 

Słowacka firma specjalizująca się w rozwoju 

aplikacji webowych oraz mobilnych wprowadza dla 

klientów opracowaną przez siebie, w pełni 

skalowalną platformę dla sektora ochrony zdrowia. 

Firma poszukuje partnerów zainteresowanych 

aplikacjami w zakresie ochrony zdrowia i 

partnerów do współpracy w ramach umowy 

podwykonawstwa. 

  

A Slovak company specialized in development of 

mobile and web applications provides to 

customers its own developed, fully scalable 

platforms for Healthcare application.

The company is looking for partners interested in 

healthcare applications and they are looking for 

partners to cooperate within the framework of an 

outsourcing agreement.  

28/02/2021 komputery i IT

  

BOUA2019

1203001

Firma z Ukrainy która jest operatorem w zakresie 

rozminowywania jest na rynku od 4 lat. Firma 

posiada wszelkie uprawnienia do przeprowadzania 

akcji rozminowywania. Blisko współpracuje z 

Ministerstwem Obrony na Ukrainie, Agencją 

Rządową na Ukrainie jak i z innymi rządowymi i 

pozarządowymi organizacjami. Firma szuka umowy 

joint venture lub partnerów do inwestycji.

A Ukrainian SME, an operator of humanitarian 

demining, has been on the market for 4 years. 

The company has all the rights to solve the issue 

of mine action. It closely cooperates with the 

Ministry of Defense of Ukraine, the State 

Emergency Service of Ukraine, as well as with 

other state and non-governmental organizations.

The firm seeks joint ventures and investment 

partners.

12/02/2021 inne usługi

  

BOUK2020

0114001

Firma z Wielkiej Brytanii oferuje usługę, która 

zamienia standardowe prezentacje w scenki 3D. 

Scenki rozgrywają się w czasie rzeczywistym i mogą 

mieć zastosowanie w wirtualnych spacerach po 

budynkach, stronach, produktach i procesach. To 

sprawia, że projekt może zostać zaprezentowany w 

sposób interaktywny robiący większe wrażenie. 

Firma szuka wejścia na nowe rynki i oferuje swoje 

usługi partnerom na zasadzie outsourcingu lub 

subcontractingu. 

A UK-based SME offers a service where 

presentations in standard formats are turned into 

3D scenes. These scenes operate in real-time and 

can be used for a virtual tour of buildings, sites, 

products or processes. This enables projects to be 

presented in an interactive way, making them 

more immersive. The SME is looking to enter new 

geographical markets and is offering its service to 

partners under an outsourcing or subcontracting 

agreement. 

07/02/2021 komputery i IT

  

BOLT2020

0203002 

Litewska firma działa na rynku od 2006 roku w 

dwóch głównych zakresach - produkcji 

blatów/umywalek i produkcji solidnych 

mebli/komponentów. Wszystkie ich produkty są na 

zamówienie (dla klienta) i mogą być wykonane 

zgodnie z wymogami zamawiającego. Firma 

oferuje solidne produkty oraz partnerstwo w 

zakresie umowy produkcyjnej i podwykonawstwa.

  

The Lithuanian company operates since 2006 with 

two main activities – production of solid surface 

worktops/sinks and production of solid 

furniture/components. All their products are 

bespoke (custom-made) and can be adapted 

according to the requirements of the client. The 

company is offering the production of solid 

surface products and partnerships with 

manufacturing or subcontracting agreements.  

27/02/2021

produkty 

drewniane, 

meble

  

BOPT2020

0127003 

Firma z Portugalii z wyspy Madera, specjalizuje się 

w produkcji i komercjalizacji tradycyjnego chleba z 

Madery o nazwie bolo do caco i oraz jego odmiany 

produkowanej w Fatimie i jest zainteresowana 

sprzedażą tych dwóch rodzajów chleba zagranicą 

na zasadzie umowy komercyjnej lub dystrybucyjnej.

A Portuguese company from Madeira Island, 

specialized in the production and 

commercialization of traditional Madeira bread 

named bolo do caco and also a variant that 

produces in the city of Fátima, is interested in 

selling these two kinds of breads abroad, through 

commercial agency or distribution services 

agreements.

14/02/2021 spożywcza

  

BOAM202

00206001

Ta firma z Armenii jest znana z produkcji 

souvenirów z miniaturowymi malunkami. Firma 

produkuje souveniry ze skóry, pergaminu, gliny, 

metalu, drewna, metali szlachetnych oraz 

kamienia. Produkcja firmy jest doskonale znana w 

Armenii oraz kilku innych krajach. Producent szuka 

umowy dystrybucyjnej lub produkcyjnej.

This Armenian company is known for its souvenirs 

with miniature paintings on it. The company 

produces souvenirs from leather, parchment, 

clay, metal, wood, noble metals and stone. The 

company’s production is already well known in 

Armenian and several foreign countries.

The manufacturer is looking for a distribution 

services agreement or manufacturing agreements.

19/02/2021 turystyka



BOIL20200

202001 

Niezależna firma farmaceutyczna wybierana przez 

liderów branży farmaceutycznej jest zlokalizowana 

w specjalnej strefie ekologicznej na południu 

Izraela. Firma oferuje różnego rodzaju szyte na 

miarę rozwiązania do produkcji wysokiej jakości 

farmaceutyków. Firma szuka dodatkowych 

partnerów do rozwoju produktu na rynku 

globalnym na zasadzie umowy outsourcingowej lub 

produkcyjnej. Również umowa dystrybucyjna 

będzie rozważana w celu rozszerzenia sprzedaży na 

rynki jeszcze nienasycone.

  

The independent API company of choice for 

pharmaceutical industry leaders is located in a 

special ecological industrial zone in southern 

Israel. The company offers a variety of tailor-

made solutions necessary to manufacture 

premium APIs.

It is looking for additional partners to develop and 

market products globally either through 

outsourcing or manufacturing agreements. Also a 

commercial agency or distribution agreement 

would be considered to expand sales to markets 

not already exhausted.

04/02/2021 medycyna

  

BOCZ2020

0206001 

Od ponad 20 lat czeska firma oferuje kompleksowe 

usługi z zakresu geofizyki na rynku krajowym i 

zagranicą, pracując dla partnerów biznesowych i 

miejskich oraz w projektach międzynarodowych. 

Firma szuka partnerów zainteresowanych 

zawarciem kontraktu w zakresie usług 

geofizycznych na podstawie umowy outsourcingu 

lub podwykonawstwa.

  

For over 20 years a Czech company provides 

complete geophysical services, home and abroad, 

working for corporate and municipal partners and 

in international research projects. They seek 

partners interested in contracting geophysical 

services on the basis of the outsourcing 

agreement or subcontracting. 

14/02/2021
materiały i usługi 

budowlane

  

BOIT20200

213001

Włoska firma specjalizująca się w dostawie 

wysokiej jakości systemów wideo do inwigilacji 

oraz innych niszowych produktów, poszukuje 

umowy dystrybucyjnej oraz komercyjnej. Gama 

produktów zawiera systemy do kontroli dostępu, 

systemów detekcji alarmów, systemów ochrony 

przed złodziejami z maszynami w chmurze, 

systemów detekcji ognia, systemów automatyki 

domowej (każde urządzenie może być sterowane 

zdalnie za pomocą smartphona).

  

Italian company, specialized in supplying high 

quality video surveillance systems and other niche 

products, is seeking distribution services and 

commercial agency agreements. The product 

range includes systems for access control; 

systems for the detection of alarms; systems  for 

the protection against theft with security fog 

machines; systems for the detection of fire; 

systems for home automation (every device can 

be managed remotely with smartphone). 

19/02/2021

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BORO2020

0217001 

Firma zlokalizowana w zachodniej części Rumunii 

jest aktywna w zakresie instalowania stacji 

ładujących dla samochodów elektrycznych. 

Zainstalowała już 57 stacji pod własną marką w 13 

miastach w Rumunii. Posiada ogromny potencjał 

rozwoju. W celu rozwoju biznesu, firma poszukuje 

inwestorów na zasadach umowy finansowej.

  

A company, located in the western part of 

Romania, is active in the business of installing 

charging stations for electric cars. Already 57 

charging stations are installed, on own brand, in 

13 cities in Romania. There is a huge development 

potential. In order to develop the business, the 

company is searching for investors in the frame of 

a financial agreement. 

24/02/2021
różne inne 

produkty

BORO2020

0113003 

Rumuńskie przedsiębiorstwo związane z usługami 

energetycznymi z ponad 15 letnim 

doświadczeniem, wprowadza projekty 

energooszczędne pod klucz (identyfikacja 

wykonalnych rozwiązań - implementacja  - 

monitoring oszczędności) - bez znaczenia czy 

chodzi o przedsiębiorstwo, budynek, urząd, 

operatorów infrastruktury energooszczędnej lub 

narzędzi. Firma zawsze szuka odpowiednich, 

wykonalnych rozwiązań szytych na miarę potrzeb 

klienta. Współpraca powinna przyjąć formę umowy 

zlecenia.

The Romanian ESCO company, with over 15 years 

of experience, implements turnkey energy-saving 

projects (identification of the feasible solutions - 

implementation – monitoring the energy savings) - 

 whether it is the industry, buildings, public 

authorities, energy infrastructure operators or 

utilities. The company will always look for 

sustainable, feasible solutions tailored to the 

client’s needs. The collaboration should be in the 

form of an Outsourcing agreement 

12/02/2021

środowisko/ener

gia/ochrona 

środowiska



  

BOAM201

91224001 

Firma z Armenii produkuje 100% czyste oleje 

spożywcze uzyskiwane z nasion (siemię lniane, 

konopie, sezam) oraz pestek owoców (morela, 

winogrono, brzoskwinia). Firma poszukuje umowy 

dystrybucyjnej oraz agentów do zawarcia umowy 

dystrybucyjnej i/lub komercyjnej.

Armenian company produces 100% pure food oils 

extracted from seeds (linseed, hemp, sesame) 

and fruit stones (apricot, grape, and peach). The 

company is looking for distributors and agents to 

conclude distribution services agreements and/or 

commercial agency agreements.

03/02/2021 spożywcza

  

BOCZ2020

0127002 

Czeska firma produkuje własne przyprawy, mixy z 

sezonowych warzyw oraz składniki dla sektora 

spożywczego B2B i szuka umowy dystrybucyjnej, 

komercyjnej lub partnerów zainteresowanych 

produktem lub potrzebujących sezonowych 

owoców i przypraw do swojej produkcji.

  

A Czech company that produces their own spices, 

seasoning mixtures and ingredients for the B2B 

food market is looking for distribution services 

agreement, commercial agency agreement or 

businesses that might be interested in the 

product, or need seasoning and spices for their 

production. 

14/02/2021 spożywcza

  

BOES2020

0211002 

Hiszpański instytut badawczy zlokalizowany w 

Madrycie, rozwinął system do optymalizacji 

terenowej, który bierze pod uwagę aspekty 

związane z ochroną środowiska i socjo-

ekonomiczne odnośnie zarządzania ściekami 

miejskimi i przemysłowymi. System jest 

każdorazowo specjalnie projektowany i 

adaptowany do prawdziwych potrzeb. Kontrola i 

zarządzanie mżze być wykonywane poprzez 

implementacje technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych (ICTs). Poszukiwana jest umowa 

komercyjna.

  

A Spanish research institute, located in Madrid, 

has developed an optimized land application 

system that considers the environment and the 

socio-economic aspect for the treatment of urban 

and industrial wastewater. For each application, 

the system is specifically designed and adapted to 

real needs. The control and management can be 

carried out by implementing information and 

communication technologies (ICTs). Looking for 

commercial agency agreements.

18/02/2021

środowisko/ener

gia/ochrona 

środowiska

  

BOUK2020

0113001 

Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje 

międzynarodowego partnera, który wymaga 

ekspertyzy w zakresie  innowacyjnej inżynierii na 

podstawie umowy zlecenia lub podwykonawstwa. 

Usługa zawiera wsparcie projektowe, 

projektowanie strukturalne, ocenę mostów, torów, 

małych, średnich i wysokich budynków, prac 

tymczasowych, analizę stresu, organizacji pracy, 

projektowanie nieoczywiste, niezależne kontrole 

oraz modelowanie skończonych elementów na 

zamówienie.

  

UK company is looking to find international 

partners that require their innovative engineering 

design expertise under a subcontracting or 

outsourcing agreement. Their services include 

design support, structural design, and assessment 

of bridges, railways, small, medium and high-rise 

buildings, temporary works design, stress 

analysis, design workflow optimisation, design 

critique, independent checks, and bespoke finite 

element modeling.

11/02/2021
materiały i usługi 

budowlane

  

BORU2020

0112011 

Rosyjska firma rozwinęła kompleksowy software i 

hardware dla instytucji edukacyjnych oraz 

innowacyjnych centrów edukacyjnych. Firma szuka 

nowych partnerów do dalszej współpracy i do 

zawarcia umowy licencyjnej.

  

A Russian company developed a hardware-

software complex, which is in demand in 

educational institutions and in educational 

innovation centers. The company is looking for 

new partners for further cooperation and to 

conclude a license agreement.

07/02/2021 nauka/edukacja



  

BOES2020

0206001 

Hiszpański startup specjalizuje się w handlu 

artykułami spożywczymi i kosmetykami, importuje 

produkty z Ameryki Łacińskiej i eksportuje 

hiszpańskie i amerykańskie produkty takie jak wina, 

produkty z oliwy extra virgin w różnych formatach, 

ocet jabłkowy, skoncentrowany sok cytrynowy, 

sery, kosmetyki na bazie oliwy extra virgin, kawę i 

owoce. Firma jest zainteresowana kontaktami z 

europejskimi dystrybutorami/importerami w celu 

zawarcia umowy dystrybucyjnej.

The Spanish start-up company, specialized in 

international trading of food and cosmetics, 

imports Latin American products and exports 

Spanish and Latin American products, such as 

Spanish wines and extra virgin olive oil products 

in different formats, apple vinegar, concentrated 

lemon juice, cheeses, cosmetic products based on 

extra virgin oil, coffee and fruits. The company is 

interested in contacting European 

distributors/importers to set up a distribution 

services agreement. 

27/02/2021 spożywcza

  

BOUK2020

0204001 

Firma z Wielkiej Brytanii jest liderem w 

dostarczaniu sprzętu monitorującego środowisko 

oraz zużycie energii w sektorze IT, handlu, 

prywatnym oraz finansowym. Firma stworzyła 

nowe czujniki, które rozwiązują problem 

monitorowania pojedynczej fazy, 2 lub 3 kabli, co 

oznacza że można monitorować jednostki ze 

spadkami energii (PDUs) oraz twarde kable. Firma 

szuka dystrybutorów do współpracy na 

nienasyconym ale szybko rozwijającym się rynku.

UK SME are a leading supplier of environmental 

monitoring and power monitoring equipment for 

IT, retail, domestic and financial sectors. The 

company has developed new power sensors 

which solves the problem of not being able to 

monitor single phase, 2 or 3-core cables, which 

means it is now possible to monitor 'dumb' power 

distribution units (PDUs) or hard-wired cables. 

The company seeks distributors to collaborate in 

an unexploited but fast-growing market.

05/02/2021

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

  

BOUK2020

0218002 

Firma doradcza z zakresu IT z Wielkiej Brytanii 

założona w 2013 dostarcza wsparcie i doradztwo 

małym i średnim firmom. Firma szuka możliwości 

zbudowania relacji biznesowej na podstawie 

umowy podwykonawstwa i zlecenia w Europie.

  

The UK IT consultancy company that was 

established in 2013 provides advice and support 

for small medium enterprises (SMEs). It is looking 

for opportunities to build relationships under 

outsourcing or subcontracting agreements with 

businesses in Europe

24/02/2021 komputery i IT

  

BODE2020

0213001 

Niemiecki startup opracował wysoko wytrzymały i 

uniwersalny silikonowy uchwyt do roweru. Pozwala 

on przyczepić niemal każdy obiekt szybko i 

bezpiecznie do roweru. Firma szuka umowy 

komercyjnej i dystrybucyjnej.

  

The German start-up developed a highly resilient 

and universal silicone strap in the shape of a 

bicycle. Its clever shape allows the customer to 

attach almost any object quickly and securely to 

the bicycle. They are looking for commercial 

agency and distribution services agreements.

18/02/2021
różne inne 

produkty

BOKR2019

1219002

Ta koreańska firma zajmuje się produkcją oraz 

badaniami nad energooszczędnymi materiałami 

budowlanymi. Firma oferuje opracowaną przez 

siebie technologię, która jest samonośnym domem 

mobilnym wykonanym z konstrukcyjnej płyty 

termoizolacyjnej (SIP/Structural Insulated Panel). 

Zastosowanie tego typu płyty jest energooszczędną 

opcją, która nie wymaga zewnętrznego zasilania, 

wykorzystując energię słoneczną. Firma poszukuje 

partnerów na rynku europejskim, gotowych do 

współpracy na podstawie umowy 

przedstawicielstwa. 

This Korean company performs manufacturing 

and R&D on energy-saving building materials. For 

this profile, they offer technology they developed 

which is an energy self-supporting mobile house 

made of structural thermal insulation panel (SIP) 

construction method to minimize energy 

consumption and can be used without external 

power supply through solar energy. They are 

looking for partners in the European market 

willing to collaborate under a commercial agency 

agreement. 

06/02/2021

środowisko/ener

gia/ochrona 

środowiska



BOIL20200

121001

Izraelskie MŚP opracowało wyjątkowy dodatek do 

paliw ciężkich, który umożliwia całkowite spalanie 

paliwa, przy jednoczesnym spełnieniu unijnych 

norm emisji cząstek stałych. Firma jest ponadto 

twórcą bardzo ekonomicznych 

zestawów/systemów NOx SNCR (selective non-

catalytic reduction/selektywna redukcja 

niekatalityczna), które zostały z powodzeniem 

wdrożone. Firma szuka partnerów dystrybucyjnych.

An Israeli SME has developed a unique heavy fuel 

additive that enables total combustion of this fuel 

while meeting EU particulate emission standards. 

The company also builds very economical NOx 

SNCR (selective non-catalytic reduction) kits, 

which have been successfully implemented.  The 

company is looking for distribution partners.

17/02/2021
różne inne 

produkty

BORU2020

0113016

Rosyjski producent rozwiązania typu hardware-

software z automatycznym systemem zarządzania 

krótkoterminowym wynajmem pojazdów, 

poszukuje wiarygodnych partnerów do współpracy 

w ramach umowy dystrybucji. 

A Russian company produces a hardware-

software solution with an automated short-term 

rental service management system for vehicles. 

The company is looking for reliable partners for 

further cooperation to conclude a distribution 

services agreement.

03/02/2021 komputery i IT

BOIT20200

204001

Włoska firma specjalizująca się w sprzedaży 

palników gazowych oraz kamiennych płyt 

wykonanych z lawy wulkanu Etna, chce rozszerzyć 

swoją sieć dystrybucji za granicą poprzez 

współpracę z agentami, przedstawicielami 

handlowymi i dystrybutorami na zasadach umowy 

przedstawicielstwa lub umowy dystrybucji. 

An Italian company, specialized in selling gas 

burners and stone plates made with lava of Etna 

volcano, wants to enlarge its distribution network 

abroad through the collaboration with agents, 

rappresentative and distributors based on 

commercial agency or distribution services 

agreement

20/02/2021
różne inne 

produkty

BOIL20200

116001

Izraelska firma zajmuje się opracowywaniem i 

produkcją wysokiej jakości,  innowacyjnego 

dodatku do pasz weterynaryjnych, środków 

owadobójczych i dezynfekujących dla drobiu, 

bydła, koni i zwierząt domowych. Firma jest 

certyfikowana zgodnie ze standardami systemu 

zarządzania ISO 9001-2015. Firma poszukuje 

profesjonalnego i lojalnego lokalnego dystrybutora 

do długoterminowej współpracy. Oczekiwana 

forma współpracy to: umowa dystrybucji, umowa 

przedstawicielstwa handlowego, a także umowa 

produkcji.  

An Israeli company develops and produces high 

quality and innovative veterinary feed additive, 

insecticides, and disinfectants for poultry, 

livestock, cattle, horses and pets. The company is 

certified by the ISO 9001-2015 management 

system standards. The company is looking for a 

professional and loyal local distributor for a long-

term collaboration. They are seeking to sign 

distribution or commercial agency agreements, 

and can also consider signing a manufacturing 

agreement.

20/02/2021
różne inne 

produkty

BORU2020

0111002

Rosyjska firma, chcąc  ograniczyć stosowanie 

antybiotyków w diecie zwierząt hodowlanych, 

produkuje dodatki paszowe na bazie ekstraktów 

roślinnych. Firma poszukuje partnerów do 

współpracy w ramach umowy dystrybucji. 

A Russian company produces feed additives based 

on plant extracts in order to reduce the use of 

antibiotics in the diet of farm animals. The 

company is looking for customers to conclude a 

distribution services agreement.

11/02/2021
różne inne 

produkty

BOSI20200

211002

Słoweńska firma oferuje usługi przetwarzania i 

kształtowania/odlewania tworzyw sztucznych oraz 

produkcji dużych ilości produktów z tychże 

tworzyw. Firma jest zainteresowana współpracą w 

ramach umowy podwykonawstwa. 

A Slovenian company offers services of processing 

and moulding of plastics and manufacturing large 

quantities of plastic products under a 

subcontracting agreement.

17/02/2021
różne inne 

produkty

BOGR2020

0210001

Grecki producent mebli łazienkowych szuka 

wiarygodnych i doświadczonych dystrybutorów za 

granicą, zainteresowanych importem pełnej gamy 

wysokiej jakości, ergonomicznych i 

wszechstronnych produktów. Rozważany rodzaj 

współpracy to umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

Greek bathroom furniture manufacturer is looking 

for reliable and experienced partners abroad to 

import its complete range of quality, ergonomic, 

and versatile products for distribution to their 

local markets. The type of cooperation considered 

is distribution services agreements.

18/02/2021

produkty 

drewniane, 

meble



BODE2020

0127001

Niemiecka firma specjalizuje się w produkcji 

nawozów organicznych, neutralnych dla klimatu, 

składających się z proporcjonalnie dużego udziału 

próchnicy w celu uniknięcia zanieczyszczenia wód 

gruntowych. Firma szuka partnerów do umów 

handlowych lub umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych na całym świecie.

A German company, specialized in the production 

of organic and climate-neutral fertilizer composed 

of a proportionally large share of humus to avoid 

groundwater pollution, is looking for partners for 

commercial agency or distribution services 

agreements worldwide.

12/02/2021 rolnictwo

BOUK2020

0218005

Brytyjska firma, zajmująca się oprogramowaniem 

do e-learningu, oferuje kursy online dla osób, które 

uczą się kodować. Firma poszukuje umów 

licencyjnych i / lub agentów, którzy odsprzedają 

rozwiązanie swoim klientom na podstawie licencji.

UK e-learning software company provides online 

courses to people to learn how to code. The 

company is seeking license agreements and/or 

agents who will re-sell the solution on to their 

clients under license.

28/02/2021 komputery i IT

BOBE2019

1030001

Belgijska firma piwowarska, która rozpoczęła 

działalność w 2018 roku, szuka dystrybutorów, aby 

eksportować swoje produkty na cały świat. 

Oferowane innowacyjne piwa oparte są na 3 

elementach: zdynamizowanej wodzie, 

organicznych ziarnach i eliksirach kwiatowych. Są 

to piwa przyjazne środowisku z certyfikatem 

ekologicznym UE. Firma poszukuje dystrybutorów / 

importerów napojów ekologicznych, kierowanych 

do sklepów organicznych, sklepów spożywczych, 

restauracji, barów, hoteli, pubów itp. i innych 

zainteresowanych odsprzedażą ich produktów.

A Belgian beer company, launched in 2018, is 

looking for distributors in order to export its 

products all around the world. The innovated 

beers offered are based on 3 elements: 

dynamized water, organic grains and flowers 

elixirs. These are eco-friendly beers with EU 

organic certification. The company is looking for 

organic and/or drinks distributors/importers 

targeting organic shops, grocery stores, shops, 

restaurants, bars, hotels, pubs, etc. interested in 

reselling their product.

24/02/2021 spożywcza

BOSI20200

106003

Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji 

sprzętu do czyszczenia kijów golfowych, szuka 

dystrybutora.

The Slovenian company is specialized in 

manufacture of golf club cleaning equipment, is 

looking for distributor.  

11/02/2021 narzędzia i części

BOUA2020

0129001

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji 

tekstyliów i odzieży domowej z wykorzystaniem 

naturalnego ekologicznego futra z konopii 

uprawianych na Ukrainie. Firma poszukuje 

producentów, którzy produkują tekstylia i ubrania 

oraz są zainteresowani wykorzystaniem futra 

konopnego, produkowanego przez tę ukraińską 

firmę. Pożądanym rodzajem współpracy jest 

umowa produkcyjna.

Ukrainian company, specializing in the production 

of home textile and clothes using natural eco-

friendly fur made of hemp grown in Ukraine. The 

manufacturers who producing textile and clothes 

and interested in using hemp fur manufactured 

by the Ukrainian company as a part of their 

production are sought. The desirable type of 

cooperation is the manufacturing agreement.

12/02/2021
tekstylia, 

ubrania, biżuteria

BOPT2020

0205001

Portugalska firma, założona w 2005 roku, 

specjalizuje się głównie w zintegrowanych 

systemach automatyki do opracowywania 

specjalnych maszyn, systemów przemysłowych i 

szaf elektrycznych. Firma jest zainteresowana 

podpisaniem umów produkcyjnych z partnerami 

zagranicznymi.

This Portuguese company was founded in 2005 

and specializes mainly in integrated automation 

systems for developing special machines, 

industrial systems and electrical cabinets. The 

company is interested in signing manufacturing 

agreements with foreign partners.

17/02/2021 narzędzia i części



BODE2020

0203002

Niemiecki producent instrumentów do biopsji 

skóry i łyżeczek dermatologicznych szuka agentów 

handlowych i / lub dystrybutorów na całym 

świecie. Firma ma zarejestrowane znaki towarowe. 

Ich stemple do biopsji i kirety skórne (skalpele 

pierścieniowe) są używane w dermatologii, 

ginekologii, urologii lub chirurgii plastycznej, w 

prywatnych gabinetach i klinikach. Wyroby 

medyczne klasy IIa są opracowywane i 

produkowane w Niemczech. Sterylne produkty 

jednorazowego użytku charakteryzują się 

wyjątkowo ostrym ostrzem, precyzją i ergonomią.

Germany-based manufacturer of trademark 

registered instruments for skin biopsies and 

curettages is looking for commercial agents 

and/or distributors worldwide. Their biopsy 

punches and skin-curettes (ring-scalpels) are used 

in dermatology, gynecology, urology or plastic 

surgery in private practices and clinics. The class 

IIa medical devices are developed and produced 

in Germany. The sterile disposable products are 

characterized by their extremely sharp cutting 

edge, precision and ergonomics.

14/02/2021 medycyna

BOHU2019

1125002

Węgierska firma oferuje wysokiej jakości pacynki 

tekstylne dla europejskich detalistów. Jako nowy 

produkt firma oferuje specjalnie zaprojektowane 

maskotki dla wszelkiego rodzaju firm, organizacji, 

hoteli i klubów sportowych. Wiele węgierskich firm 

oferuje maskotki firmowe w swoich sklepach z 

pamiątkami. Ponad 250 unikalnych wzorów; 

dostępne są lalki na dłonie, palce oraz na głowę. 

Firma ma doświadczenie w międzynarodowej 

współpracy ze sprzedawcami detalicznymi i oferuje 

umowy dotyczące dystrybucji i produkcji.

A Hungarian company offers high-quality textile 

puppets for European retailers. As a new product, 

the company offers custom-designed mascots for 

all kinds of businesses, organizations, hotels and 

sport clubs. Many Hungarian businesses offer the 

company’s mascots in their souvenir shops. Over 

250 unique designs; hand-, head- and finger 

puppets are available. The company has 

experience with international co-operation with 

retailers and offers distribution and 

manufacturing agreements.

11/02/2021
różne inne 

produkty

BOSI20200

115001

Słoweńska firma oferuje urządzenie do odnowy 

biologicznej, które jest najbardziej 

zaawansowanym, obecnie dostępnym 

urządzeniem do terapii PEMF (pulsacyjne pole 

elektromagnetyczne). Zapewnia poprawę 

sprawności fizycznej oraz szybki powrót do zdrowia 

po urazach mięśni i kości. W licznych, niezależnych 

testach na przestrzeni dziesięcioleci udowodniono, 

że terapia PEMF wspomaga gojenie ścięgien, 

więzadeł, skóry, mięśni i tkanek kostnych. Firma 

szuka partnerów w UE i poza nią, aby podpisać 

umowę o świadczenie usług dystrybucji.

A Slovenian company offers a wellness device 

that is the most advanced wearable PEMF (Pulsed 

Electro-Magnetic Field) therapy device currently 

available. It provides physical performance 

enhancement due to rapid recovery from muscle 

and bone injuries. In numerous independent tests 

over decades, PEMF therapy has been proven to 

promote healing in the tendons, ligaments, skin, 

muscle and bone tissues. The company is 

searching partners in EU and beyond to sign 

distribution service agreement. 

24/02/2021 medycyna

BOTR2020

0224001

Turecka firma specjalizuje się w produkcji „2-

warstwowych” podłóg, w różnych stylach, takich 

jak orzech amerykański, dąb amerykański, dąb 

europejski, Sapelli, Iroko i Bubinga. Firma 

poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli 

handlowych.

The Turkish company is specialised in 

manufacturing “2 layer” engineered flooring for 

all styles such as American walnut, American oak, 

European oak, Sapelli, Iroko and Bubinga. The 

company is looking for distributors and 

commercial agents.

28/02/2021
materiały i usługi 

budowlane

BOSI20200

106006

Słoweński producent suplementów diety i 

naturalnych kosmetyków, wyprodukowanych ze 

słoweńskiej glinki leczniczej, poszukuje 

dystrybutorów swoich produktów, takich jak 

maseczki do skóry suchej i tłustej, maści lecznicze, 

powłoki lecznicze, pasty do zębów, liposomalne 

witaminy i minerały, kolagen, prebiotyki i 

probiotyki , produkty odchudzające, produkty 

sportowe. Oferują także rozwój nowych 

produktów. Produkty są niezwykle skuteczne i 

naturalne, niektóre są nawet z certyfikatem 

ekologicznym.

A Slovenian manufacturer of natural cosmetics 

made from Slovenian medicinal clay and 

nutritional supplements is looking for distributors 

for its products, such as face masks for dry and 

oily skin, medicinal ointments, medicinal coatings, 

toothpastes, liposomal vitamins and minerals, 

collagen, prebiotics and probiotics, weight loss 

products, athletic products. They also offer new 

product development. The products are 

extremely effective and natural, some even with 

organic certification.

14/02/2021

chemia i 

kosmetyki/chemi

czna



BORU2020

0111012

Rosyjska firma produkuje wielowarstwową 

membranę z bezprzewodową kontrolą 

parametrów emisji światła. Firma szuka klientów 

do zawarcia umowy o usługi dystrybucyjne.

A Russian company produces a multilayer 

membrane with wireless control of the 

parameters of light emission. The company is 

looking for customers to conclude a distribution 

services agreement. 

04/02/2021
różne inne 

produkty

BOAM202

00212001

Armeńska firma specjalizuje się w produkcji 

różnego typu naturalnych, 

modyfikowanych/aktywowanych, jak również 

wzbogaconych bakteriami produktów 

zeolitycznych. Jest to innowacyjny i 

perspektywiczny produkt, który może być 

stosowany w budownictwie, medycynie, rolnictwie 

i in. dziedzinach. Firma poszukuje partnerów do 

umów usług dystrybucyjnych.

This Armenian company is specialized in 

production of different types of natural, 

modified/activated, as well as bacteria enriched 

zeolite products. This is an innovative and 

perspective product in this field of industry that 

can be used in construction, medicine, 

agriculture, and other spheres.

The company is looking for a distribution services 

agreement.

24.02.2021
różne inne 

produkty

BOBG2020

0217001

Bułgarskie MŚP działa w dziedzinie produkcji i 

marketingu wyrobów kosmetycznych. Portfolio 

zawiera wysokiej jakości kosmetyki, takie jak farby 

do włosów, szampony, odżywki, maskary, eliksiry z 

ciekłych kryształów i olejku, płyny i masło do ciała, 

żel do kąpieli, balsam w sprayu itp. Firma 

poszukuje nowych dystrybutorów/hurtowników na 

świecie do współpracy w ramach umów usług 

dystrybucyjnych.

This Bulgarian SME operates in the field of 

production and marketing of cosmetic products. 

The company portfolio includes high quality 

cosmetic products such as hair dyes, shampoo, 

conditioner, mask, liquid crystal and oil elixir, 

body lotions and butter, shower gel, balsam 

spray, etc. The company is looking for new 

distributors / wholesalers worldwide for 

cooperation under the framework of a 

distribution services agreement.

20.02.2021

chemia i 

kosmetyki/chemi

czna

BORU2020

0112017

Rosyjska firma rozwija usługi klasyfikacji 

dokumentów osobowych z wykorzystaniem 

głębokiego treningu zwojowych sieci nerwowych. 

Firma poszukuje partnera do zawarcia umowy 

licencyjnej.

A Russian company developed services for the 

classification of documents of individuals, using 

deep training convolutional neural networks. The 

company is looking for partners to conclude a 

license agreement.

07.02.2021 inne usługi

BOSK2020

0204001

Słowacka firma jest wiodącą w Europie środkowej 

marką proteinowych i energetycznych batonów. 

Poszukuje partnerów do umów agencji handlowej i 

usług dystrybucyjnych. Inne oferowane produkty 

to: makaron, napoje proteinowe, białko wegańskie, 

wysokoproteinowe batony o niskiej zawartości 

cukru, batony kolagenowe, napoje proteinowe.

The Slovak company as a Central EU leading 

brand of protein and energy bars is looking for 

commercial and distribution services agreements. 

Its nutritional protein bars are core business of 

the company, which are also one of the top 

selling bars on the markets. Other products being 

protein pasta, protein shakes, vegan protein, raw 

insect bars and others are on the brink of their 

fame. Key products: high protein low sugar bars, 

collagen bars, raw protein bars and protein 

shakes. 

13.02.2021 spożywcza

BOIL20191

222001

Izraelska firma produkuje szeroki zakres doustnych 

środków odżywczych i suplementów diety w 

tubkach. Firma ma ponad 15 lat doświadczenia na 

rynku lokalnym i obecnie poszukuje możliwości 

ekspansji i sprzedaży na świecie z pomocą 

dystrybutorów.

The Israeli company manufactures a wide range 

of oral tube feeding and oral enrichment products 

marketed across the country. The company has 

more than 15 years of experience in the local 

market and is now seeking to increase its sales of 

tube feeding products overseas by finding new 

distributors worldwide.

21.02.2021 spożywcza

BORU2020

0113010

Rosyjska firma produkuje monitory medyczne do 

nagrywania i obróbki badań EKG i pomiaru 

ciśnienia krwi u swobodnie poruszającego się 

pacjenta. Firma poszukuje partnerów do zawarcia 

umowy usług  dystrybucyjnych.

A Russian company produces medical monitors 

for recording and processing both ECG and blood 

pressure (BP) in a freely moving patient. The 

company is looking for partners to conclude a 

distribution services agreement.

03.02.2021

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOCZ2020

0123001

Czeskie MŚP produkuje przenośne barierki i 

elementy plastikowe dla drogownictwa (np. 

kształtki do rowów odwadniających). Produkty są 

warte swojej ceny. Firma poszukuje dystrybutorów.

A Czech SME manufactures mobile traffic-barriers 

and plastic fittings. The products manufactured 

are a good value for the money spent. The SME is 

looking for distributors based on distribution 

agreement.

10.02.2021
różne inne 

produkty



BORO2020

0120001

Rumuński przedsiębiorca ma 20 lat doświadczenia 

w działalności konsultingowej w zakresie 

zarządzania. Zrealizował pomyślnie wiele 

projektów dla firm międzynarodowych. Oferuje 

konsulting z zarządzania zmianą, strategii i 

planowania zagranicznym klientom w ramach 

umów outsourcingu.

With 20 years of experience in business and 

related management consultancy activities and 

having successfully achieved many business 

projects for international companies, the 

Romanian entrepreneur is offering change 

management consulting and strategy, 

management consulting and business strategy & 

planning for foreign clients under outsourcing 

agreements.

14.02.2021
doradztwo i 

konsultacje

BOUA2020

0120001

Ukraińska firma poszukuje długoterminowej 

umowy dystrybucji lub produkcji z potencjalnymi 

partnerami. Firma  produkuje odzież sportową 

(bokserską, fitness, biegową i do innych dyscyplin) i 

akcesoria sportowe dla innych firm.   Firma jest już 

obecna na rynkach zagranicznych i oferuje 

europejski poziom jakości stosując wysokiej jakości 

surowce i materiały.

The Ukrainian company seeks a long-term 

distribution or manufacturing agreement with 

potential partners. The organization is interested 

in manufacturing sportswear (for boxing, fitness, 

running, pankration and other kinds of sports) 

and sports accessories for other companies. The 

company already has a presence in foreign 

markets and is able to offer the European level of 

quality by using European fabrics and high-quality 

raw materials.

05.02.2021
tekstylia, 

ubrania, biżuteria

BORU2020

0112015

Rosyjska firma produkcyjna oferuje elektrozawory 

do technologii jednoczesnego oddzielania działania 

studni ropy naftowej. Firma oferuje też usługi 

rozwoju wyposażenia z metalu, które pozwalają 

zmniejszyć koszty wierceń. Firma chce podjąć 

długoterminową współpracę  z partnerami z 

sektora metalurgii i przemysłu wydobywczego do 

zawarcia umowy usług dystrybucyjnych.

A Russian manufacturing company produces 

electro valves for the technology of 

simultaneously separate operation of oil wells. 

The company also offers services for the 

development of custom equipment made of 

metal, which allows reducing drilling costs. The 

company seeks to enter into long-term 

relationships with companies from the metallurgy 

and oil industry and to conclude a distribution 

services agreement.

05.02.2021
różne inne 

produkty

BOUA2019

0530002

Producent naturalnych słodyczy z Ukrainy oferuje 

cukierki jakości premium, różnorodne ręcznie 

robione tabliczki czekolady, owoce w czekoladzie, 

figurki czekoladowe, batony energetyczne i 

marmoladę. Firma specjalizuje się w użyciu tylko 

naturalnych składników, bez zamienników masła 

kakaowego, sztucznych barwników i 

konserwantów. Firma chce zwiększyć sprzedaż 

eksportową i poszukuje nowych importerów, 

dystrybutorów i sprzedawców do umów  usług 

dystrybucyjnych na rynku europejskim i innych.

Natural sweets manufacturer from Ukraine offers 

premium quality candies, a big variety of 

handmade chocolate bars, fruits and drops in 

chocolate, chocolate figures and sets, healthy 

energy bars and marmalade. The company 

specializes in using only natural ingredients, 

without substitutes of cocoa butter, artificial dyes 

and preservatives. The firm intends to expand 

export sales and is looking for new importers, 

distributors and retailers in European and other 

markets for distribution agreements.

11.02.2021 spożywcza

BOUK2020

0128001

Wielokrotnie nagradzany brytyjski browar 

produkujący szereg piw rzemieślniczych poszukuje 

dystrybutorów z kontaktami do odbiorców piwa w 

puszkach i kegach, takich jak bary, supermarkety i 

sklepy detaliczne. Oferowana umowa dystrybucji.

A multiple award winning British brewery, 

producing a range of craft beers is seeking 

distributors with existing routes into 

establishments selling canned and keg beers such 

as bars, supermarkets and retail outlets for 

distribution agreements.

12.02.2021 spożywcza

BOTR2020

0128001

Turecka firma produkująca suplementy diety 

opracowała i opatentowała gumę do żucia 

zawierającą anatolijski propolis. Produkt jest 

skuteczny przeciw wirusopochodnym infekcjom i 

chroni zdrowie zębów lepiej niż ksylitol. Gorzki 

smak propolisu nie jest odczuwalny w produkcie i 

dlatego ma efekt prewencyjny bez przeszkadzania 

konsumentom. Firma poszukuje dystrybutorów.

A Turkish company that produces food 

supplements has developed and patented a 

chewing gum containing Anatolian propolis. Their 

newly developed gum is effective against virus-

borne infectious diseases and protects dental 

health better than xylitol. The bitter taste of 

propolis is not felt in the product, and thus it has 

a preventive effect from diseases without 

disturbing consumers. The company is looking for 

distributors.

11.02.2021 spożywcza



BOKR2020

0210001

Koreańska firma opracowała automatyczne 

metody spawania, które mogą być łatwo użyte 

przez każdego w różnych dziedzinach przemysłu. 

Firma specjalizuje się w technologii plazmowego 

spawania łukowego i spawania automatycznego. 

Firma poszukuje dystrybutorów z sektora 

budownictwa inżynieryjnego, produkcji zbiorników 

ciśnieniowych i rurociągów. Oferuje swoje 

rozwiązania spawalnicze, wyposażenie, program 

wynajmu usług.

The Korean company has been developing 

automatic welding methods that can be used 

easily by anyone in various industrial fields. The 

company is specialized in plasma arc welding 

technology and automated welding technology. 

The Korean company is looking for distributors 

from EPC (engineering procurement 

construction), pressurized tank manufacturing 

and pipe construction industries to provide its 

welding solutions by equipment selling, rental 

service program and site operation service. 

20.02.2021 inne usługi

BORU2020

0111010

Rosyjska firma produkuje technologię laserową do 

badania ultraszybkich procesów. Firma poszukuje 

potencjalnych partnerów do dalszej współpracy i 

do zawarcia umowy usług dystrybucyjnych.

A Russian company produces laser technology for 

the study of ultrafast processes. The company is 

looking for potential customers for further 

cooperation and to conclude a distribution 

services agreement. 

04.02.2021

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BORU2020

0112002

Rosyjska firma produkuje systemy laserowe do 

przenośnego polarymetru do wyznaczania stężenia 

substancji i pomiaru zawartości cukru, używanego 

w przemyśle chemicznym i produkcyjnym. Firma 

poszukuje nowych partnerów do zawarcia umów 

usług dystrybucyjnych.

A Russian company produces laser systems of a 

portable multi-pass polarimeter for determining 

the concentration of substances and measuring 

sugar content, which is used in the manufacturing 

and chemical industries. The company is looking 

for new customers to conclude distribution 

services agreements.

06.02.2021
różne inne 

produkty

BORU2020

0111008

Rosyjska firma produkuje zawory o zwiększonej 

wydajności do systemów ciepłowniczych. Firma 

poszukuje partnerów do zawarcia umów usług 

dystrybucyjnych.

A Russian company produces valves for heat 

power systems with enhanced performance. The 

company is looking for partners to conclude a 

distribution services agreement.

12.02.2021
różne inne 

produkty

BOAM202

00120001

Armeńska firma opracowuje kompletne zestawy 

edukacyjne (oprogramowanie, osprzęt, zawartość) 

dla nauki, studentów technologii, inżynierii i 

matematyki (STEM). Umożliwiają one tematyczne, 

wysoce zobrazowane fascynujące i angażujące 

eksperymenty w dyscyplinach STEM. Firma 

poszukuje partnerów biznesowych do dystrybucji 

jej rozwiązań w swoich krajach w ramach umów 

usług dystrybucyjnych i/lub agencji handlowej.

An Armenian company develops educational 

complete (software, hardware, and curriculum) 

trainer kits for science, technology, engineering 

and mathematics (STEM) students. It enables 

thematic, highly visualized, fascinating and 

engaging experiments in STEM disciplines.

Company is currently looking for business 

partners to distribute the solutions in their 

countries under distribution services agreement 

and/or commercial agency agreement.

25.02.2021 nauka/edukacja

BOUK2020

0224001

Szkocki agent handlowy specjalizujący się w w 

różnych sektorach, takich jak produkcja stali, 

samochodowa, obrona i przestrzeń kosmiczna, 

górnictwo i energia oferuje usługi 

przedstawicielstwa sprzedaży firmom brytyjskim z 

opcją dystrybucji dla firm europejskich. Firma 

podejmie współpracę z podmiotami szukającymi 

bezpieczeństwa i wzrostu istniejącego biznesu w 

Wielkiej Brytanii lub otwarcia działalności w kraju, 

wstępnie na bazie umów agencji handlowej, 

dystrybucji lub podobnych.

A Scottish (UK) based sales representative 

specialising in a variety of sectors including 

Manufacturing, Steel Making, Automotive, 

Defence and Aerospace, Mining and Energy is 

offering UK sited sales representation with a 

distribution option for European Companies.

The SME is looking to engage with companies that 

are seeking to secure and grow existing business 

in the UK or establish a presence in country, 

operating initially under a commercial agency, 

distribution or similar agreement.

26.02.2021 inne usługi



BOBG2020

0121001

Bułgarskie MŚP specjalizuje się w usługach obróbki 

metalu. Produkty są stosowane w różnych 

dziedzinach, takich jak przemysł samochodowy, 

spożywczy, budownictwo, wyposażenie wnętrz 

oraz w produkcji tablic elektrycznych. Firma 

poszukuje zagranicznych partnerów do zawarcia 

umów produkcyjnych.

This Bulgarian SME is specialized in metalworking 

services. The products are utilized in various 

domains such as automotive, construction, food, 

pharmaceutical and furnishing industries and in 

manufacturing of electrical boards. The company 

seeks international business partners for the 

conclusion of manufacturing agreements.

26.02.2021 metalowa

BOGR2020

0214001

Grecka firma założona w 2014 roku specjalizuje się 

w produkcji naturalnych kosmetyków. Wszystkie 

produkty są wytwarzane z użyciem aktywnych, 

naturalnych składników. Firma kieruje ofertę do 

kobiet w wieku 25 - 70 lat a zakres  produktów 

obejmuje olejek do twarzy i ciała z patentem 

naozonowanej oliwy z oliwek. Firma jest 

zainteresowana ekspansją międzynarodową i 

poszukuje partnerów do reprezentacji swoich 

produktów na bazie umowy agencji handlowej.

A Greek company founded in 2014 is specialized 

in manufacturing natural cosmetic products. All 

products are manufactured using active, natural 

ingredients. The company addresses to women 

ageing 25-70 years old and its range of products 

includes face and body oil with a patent of 

ozonated olive oil. The company is interested in 

expanding its market internationally by 

identifying international business partners 

interested in representing its products under 

commercial agency agreement.

21.02.2021

chemia i 

kosmetyki/chemi

czna

BOJP20200

221001

Japoński producent armatury i syfonów z tworzywa 

sztucznego szuka partnerów w UE, szczególnie w 

Niemczech i we Włoszech. Firma zainteresowana 

jest  usługami dystrybucyjnymi. Oferowane przez 

firmę części odwadniające mają na celu osiągnięcie 

wysokiego zadowolenia klientów i trwałości na 

rynku, na którym większość konkurentów 

koncentruje się na obniżeniu kosztów. Firma chce 

aktywnie współpracować z partnerami z UE i 

oferować wysokiej klasy alternatywę na stagnację 

rynkową.

 

A Japanese manufacturer of plastic drainage 

fittings and drain traps is looking for partners in 

the EU, especially in Germany and Italy. They wish 

to engage in distribution services agreements. 

The drainage parts offered by the company aim to 

achieve high customer satisfaction and durability 

in a market where most competitors’ main focus 

is to cut on costs. They wish to pro-actively work 

with EU partners and offer a high-end alternative 

in a stagnant market.  

 24/02/2021
różne inne 

produkty

BOUK2020

0211001

Brytyjski artysta opracował produkt do kreatywnej 

edukacji, który umożliwi użytkownikowi uwolnienie 

własnego potencjału twórczego. Ten łatwy w 

użyciu zestaw rzeźb pozwala każdemu stworzyć 

głowę z gliny, niezależnie od wcześniejszych 

doświadczeń rzeźbiarskich.

Wynalazca poszukuje przedstawicieli handlowych i 

dystrybutorów.

 

A UK artist has developed a product for creative 

education that will enable the user to unlock their 

own creative potential. This easy to use sculpture 

kit allows anyone to create a head out of clay, 

regardless of previous sculpting experience. 

The inventor seeks commercial agents and 

distributors.

  20/02/2021
różne inne 

produkty

BORU2020

0129001

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji 

naturalnych kosmetyków do pielęgnacji ciała, 

włosów i zębów poszukuje partnerów w krajach 

członkowskich UE. Firma tworzy unikalne i w 100% 

naturalne produkty wykonane z ziół syberyjskich. 

The Russian company, specialized in 

manufacturing natural cosmetics for body care, 

hair and teeth, is looking for partners in EU 

member countries. The company creates unique 

and 100% natural products made from Siberian 

herbs.  

 13/02/2021
różne inne 

produkty



BORO2020

0128003

Rumuńska firma jest start-upem, który oferuje 

usługi brandingowe dla MŚP: strategie marki, 

identyfikację wizualną, nazewnictwo, przesyłanie 

wiadomości i kopiowanie, projektowanie graficzne 

i projektowanie stron internetowych. Są 

zainteresowani budowaniem relacji z partnerami 

zagranicznymi z UE, Izraela i USA w ramach umów 

outsourcingowych i podwykonawczych.

 

 

The Romanian company is a start up that offers 

branding services for SMEs: brand strategies, 

visual identity, naming, messaging and copy, 

graphic design and web design. They are 

interested in building relationships with foreign 

partners from the EU, Israel and USA under 

outsourcing and subcontracting agreements. 

 11/02/2021 inne usługi

 

BOSG2020

0213001

Producent soku ze świeżych owoców w Singapurze 

jest firmą produkującą produkty z soków 

owocowych dla klientów instytucjonalnych i 

detalicznych w całym regionie Azji i Pacyfiku. 

Głównymi klientami firmy są linie lotnicze, hotele, 

gastronomia i restauracje. Firma poszukuje 

partnerów europejskich poprzez umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

The Singapore fresh fruit juice manufacturer is a 

company that produces fruit juice products for 

institutional and retail clients throughout the Asia 

Pacific region. The major clients of the company 

include airlines, hotels, catering and restaurant 

sectors. The company is seeking European 

partners via distribution services agreements.

  21/02/2021 rolnictwo

BOPT2019

1127002  
Portugalski producent dyni, miodu, krokosza 

barwierskiego, różnego rodzaju papryki chili i 

łubinu szuka dystrybutorów (najlepiej hurtowni).

 

Portuguese producer of pumpkins, honey, 

safflower, different types of chili pepper and 

lupins is looking for distributors (preferably 

wholesalers).  

  05/02/2021 rolnictwo

BOUK2020

0218004

Ta amerykańska firma z brytyjską bazą handlową 

produkuje lekkie, elastyczne panele fotowoltaiczne 

(PV) do ładowania akumulatorów w aplikacjach 

mobilnych używanych w przemyśle rekreacyjnym i 

samochodowym. Firma poszukuje agentów i 

dystrybutorów w całej Europie. Są szczególnie 

zainteresowani firmami i osobami z 

doświadczeniem w sprzedaży producentom 

pojazdów.

This US company with a UK sales base, 

manufactures lightweight, flexible solar 

photovoltaic (PV) panels for battery charging in 

mobile applications used in the leisure and 

commercial vehicle industries. The company is 

looking for agents and distributors across Europe. 

They are especially interested in companies and 

individuals with experience in selling to vehicle 

manufacturers.

 26/02/2021 różne inne 

produkty

 

BOHU2020

0131002

Węgierski producent profesjonalnych kosmetyków 

do paznokci szuka międzynarodowych 

dystrybutorów / przedstawicieli handlowych w 

krajach UE oraz w Norwegii, na Ukrainie, w Rosji, 

Szwajcarii i Chinach.

 

A Hungarian manufacturer of professional nail 

cosmetics is looking for international 

distributors/commercial agents in EU countries 

and in Norway, Ukraine, Russia, Switzerland, 

China.

  27/02/2021
różne inne 

produkty

BOFR2020

0224001

Francuskie MŚP z siedzibą na południu Francji 

opracowało zautomatyzowany zewnętrzny system 

przeciwpożarowy. Stałe urządzenie ma na celu 

ochronę budynków i obszarów narażonych na 

ryzyko pożaru w pobliżu lasów. Opatentowana 

technologia pozwoliła firmie sprzedać pierwsze 

urządzenia we Francji w celu ochrony dużej 

infrastruktury, takiej jak autostrady i parki 

przemysłowe. Firma zamierza rozszerzyć 

działalność na inne kraje UE wraz z lokalnymi 

partnerami w celu dystrybucji i integracji 

urządzenia.

 

The French SME based in the south of France has 

developed an automated outdoor fire fighting 

system. The fixed device aims to protect buildings 

and areas exposed to fire risks, near forests. The 

patented technology allowed the company to sell 

its first devices in France to protect large 

infrastructure such as highways and industrial 

parks. The company aims to expand to other EU 

countries with local partners to distribute and 

integrate the device.   

  27/02/2021 inne usługi



BONL2020

0211001

Holenderski producent opracował innowacyjny 

system monitorowania, przewidywania i kontroli 

glonów (w tym toksycznych alg niebiesko-

zielonych) za pomocą ultradźwięków na wielu 

dużych powierzchniach wodnych, takich jak jeziora, 

stawy i zbiorniki wody pitnej. Producent oferuje 

umowę agencyjną (z pomocą techniczną) firmom 

posiadającym wiedzę i sieć kontaktów w sektorze 

wodnym.

A Dutch manufacturer has developed an 

innovative system to monitor, predict and control 

algae (including the toxic blue-green algae) with 

the use of ultrasound in many large water 

surfaces such as lakes, ponds and drinking water 

reservoirs. The manufacturer is offering a 

commercial agency agreement (with technical 

assistance) to companies with expertise and a 

network in the water sector.

 21/02/2021

środowisko/ener

gia/ochrona 

środowiska

 

BOHR2019

1218001

Chorwackie MŚP z doświadczeniem w obróbce 

metali i produkcji konstrukcji metalowych szuka 

partnera do podpisania umów produkcyjnych w 

zakresie cięcia laserowego, gięcia, spawania, 

malowania w tym malowania proszkowego. MŚP 

specjalizuje się w seryjnej i niewielkiej produkcji 

konstrukcji metalowych w inżynierii mechanicznej, 

produkcji kolei, budownictwie drogowym, 

przemyśle stoczniowym i przemyśle budowlanym. 

Wszystkie operacje oparte są na standardach ISO: 

9001,14001, 3834-2.

A Croatian SME experienced in metalworking and 

production of metal structures is looking for a 

partner to sign manufacturing agreements within 

laser cutting, bending, welding, powder coating 

and painting. The SME is specialized in batch and 

small volume production of metal constructions in 

mechanical engineering, railroad manufacturing, 

road building, shipbuilding and construction 

industry. All operations are based on ISO 

standards: 9001,14001, 3834-2.

 14/02/2021 metalowa

BOGR2019

1217001

Szybko rozwijająca się grecka firma technologiczna, 

specjalizująca się w projektowaniu i produkcji 

systemów inspekcji opartych na komputerach PC i 

wielu kamerach do kontroli jakości w liniach 

produkcyjnych wody, napojów, żywności, 

kosmetyków i farmaceutyków, poszukuje 

partnerów do współpracy w ramach dystrybucji 

umowy o świadczenie usług.

 

A fast-growing Greek technological company, 

specialized in the design and manufacturing of PC-

based & multi-camera inspection systems for in-

line quality control in water, beverage, food, 

cosmetics and pharma production lines, is looking 

for cooperation partners under distribution 

services agreements.

04/02/2021

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOBG2020

0228002

Bułgarskie MŚP założone w 2001 r., Producent 

różnych gier edukacyjnych dla dzieci, a także 

różnych

akcesoriów dla studentów poszukują 

dystrybutorów w całej UE. Firma oferuje również 

umowy produkcyjne na produkcję takich gier / 

akcesoriów z pożądanym logo i indywidualnym 

tekstami klienta.

 

A Bulgarian SME established in 2001, 

manufacturer of various educational games for 

children and also various

accessories for students seeks distributors across 

EU. The company also offers manufacturing 

agreements for the production of such 

games/accessories with the desired logo and 

texts of the client.

28/02/2021
różne inne 

produkty

 

BOCZ2020

0130001

Czeska firma wyprodukowała i niedawno 

wprowadziła na rynek nową gamę napojów 

energetycznych, napojów sportowych i wody 

mineralnej sprzedawanych pod marką światowej 

sławy sportowej. Napoje zawierają minerały z 

zachodnio-czeskich uzdrowiskowych wód 

mineralnych, które są znane na całym świecie z 

leczniczych źródeł. W przypadku napojów firma 

szuka partnerów do zawarcia umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

A Czech company produces and has recently 

launched a new range of energy drinks, sports 

drinks and mineral water marketed under world 

famous sports brand name. The drinks contain 

minerals from the West-Bohemian spa mineral 

water area which is world-renowned for its 

healing springs. For its drinks the company is 

looking for partners to conclude distribution 

services agreement.

12/02/2021
różne inne 

produkty

 

BOCY2020

0212001

Cypryjska firma zajmująca się produkcją wyrobów 

winiarskich poszukuje pośredników handlowych. 

Poszukuje potencjalnych przedstawicieli do 

reprezentowania, a także dystrybutorów do 

sprzedaży swoich win za granicą.

 

A Cypriot company, active in the production of 

winery products, is looking for trade intermediary 

services. It seeks potential agents to represent as 

well as distributors to sell its wines abroad.

17/02/2021 rolnictwo



 

BOSI20200

106005

Słoweńskie MŚP specjalizuje się w wytwarzaniu 

wysoce wymagających technicznie produktów z 

szerokiej gamy tworzyw sztucznych, akcesoriów, 

barwników, a także butelek z recyklingu. Dzięki 

swojemu doświadczeniu i wiedzy opracowują 

produkty wysokiej jakości z ulepszonymi 

przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami 

technologicznymi. Firma produkuje różne produkty 

dla przemysłu farmaceutycznego, elektrycznego, 

chemicznego oraz oferuje umowy dotyczące 

produkcji i podwykonawstwa.

 

A Slovenian SME specialized in manufacturing of 

technically highly demanding products from a 

wide variety of plastic materials, accessories, dyes 

and also recycled bottles. With their experience 

and knowledge, they develop quality products 

with improved environmentally friendly 

technological solutions. The company 

manufactures various products for the 

pharmaceutical, electrical, chemical industries 

and is offering manufacturing and subcontracting 

agreements to industry.

11/02/2021
różne inne 

produkty

 

BORU2020

0112005

Rosyjska firma produkuje innowacyjne urządzenie 

do szermierki sportowej, które potrafi niezawodnie 

rejestrować uderzenia mieczy podczas zawodów. 

To urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z 

wymogami Międzynarodowej Federacji 

Szermierczej, aby zwiększyć rozrywkę podczas 

transmisji wideo z międzynarodowych turniejów. 

Firma szuka partnerów do długoterminowej 

współpracy i zawarcia umowy o usługi 

dystrybucyjne.

 

The Russian company produces an innovative 

device for sports fencing, which is able to reliably 

record hits on swords during the competitions. 

This device is designed in accordance with the 

requirements of the International Fencing 

Federation, to increase the entertainment of 

video broadcasts of international tournaments. 

The company is looking for partners for long-term 

cooperation and to conclude a distribution 

services agreement.

07/02/2021
różne inne 

produkty

 

BODE2020

0204001

Mała niemiecka firma oferuje medyczne ubrania 

robocze (stroje chirurgiczne, fartuchy 

laboratoryjne, spodnie, koszulki polo) wykonane z 

przyjaznych dla środowiska włókien i tkanin. 

Przejrzysty łańcuch wartości gwarantuje trwałość i 

bezpieczeństwo. Poszukuje się partnerów 

dystrybucyjnych lub agencji handlowych.

 

A small German company offers medical 

workwear (scrubs, lab coats, trousers, polo shirts) 

made from environmentally friendly fibers and 

fabric. A transparent value chain guarantees 

sustainability and safety. Distribution partners or 

commercial agencies are sought.

12/02/2021
tekstylia, 

ubrania, biżuteria

 

BOUK2020

0108001

Ta brytyjska firma zajmująca się projektowaniem 

prototypów inżynierii, która wykorzystuje 

drukowanie 3D Carbon (TM) do produkcji bardziej 

ulepszonych modeli, które umożliwiają dostawę 

zatwierdzonych produktów o małej i średniej 

objętości, oferuje swoje usługi w ramach umów 

dotyczących produkcji, outsourcingu lub 

podwykonawstwa.

This UK engineering prototype design company 

that utilises Carbon's (TM) 3D printing to produce 

more enhanced models that enable delivery of 

low to medium volumes of approved products, is 

offering its services under manufacturing, 

outsourcing or subcontracting agreements.

12/02/2021
różne inne 

produkty

 

BORU2020

0113018

Rosyjska firma produkuje windy dla budownictwa, 

magazynów. Firma poszukuje nowych klientów w 

ramach umów o usługi dystrybucyjne.

 

A Russian company produces lifts for the 

construction industry, warehousing. The company 

is looking for new customers under distribution 

services agreements.

03/02/2021
różne inne 

produkty

 

BOES2020

0218001

Hiszpańska firma rozpoczęła ponad rok temu, 

tworząc platformę do dzielenia się 

doświadczeniami w dziedzinie wina, wycieczki po 

winnicach lub degustacji wina w domu 

sommeliera. Na platformie można znaleźć różne 

wydarzenia, które odbywają się głównie wśród 

winnic i sommelierów. Użytkownik może 

zarezerwować usługi za pośrednictwem platformy.

Firma poszukuje przedstawicieli handlowych do 

dalszego rozszerzania swoich usług na podstawie 

umowy agencyjnej.

The Spanish company started over a year ago 

creating a  platform to book experiences from the 

world of wine, to a tour in a winery, or to a wine 

tasting at a sommelier's house. On the platform 

you can find different events that mainly take 

place among wineries and sommeliers. The user 

can reserve the experience of these services 

through the platform.

The company seeks commercial agents for further 

expanding its services under the terms of a 

commercial agency agreement.

19/02/2021 rolnictwo



 

BOPT2019

1220001

Portugalska firma świadczy innowacyjne usługi 

projektowe, opracowując zorientowane na 

użytkownika rozwiązania technologiczne w całym 

procesie projektowania i rozwoju produktu. Jego 

podstawową działalnością jest projektowanie 

przemysłowe i transportowe, z międzynarodowym 

doświadczeniem w projektach z branży 

motoryzacyjnej, lotniczej, kolejowej, żeglarskiej i 

innowacji biznesowych. Firma poszukuje 

partnerów międzynarodowych, aby zwiększyć 

nowe możliwości rynkowe w ramach umów 

podwykonawczych.

A Portuguese company provides innovative 

design services, developing user-centered 

technology-based solutions throughout the whole 

design and product development process. Its core 

business is industrial and transportation design, 

with international experience in projects in the 

automotive, aeronautics, railway, nautical and 

business innovation sectors. The firm is looking 

for international partners to boost new market 

opportunities under subcontracting agreements. 

11/02/2021 inne usługi

 

BORU2020

0112003

Rosyjska firma tworzy i dostarcza metalowe 

okładziny kompozytowe i elementy do połączeń 

izolacyjnych do szyn S60. Firma szuka nowych 

partnerów do dystrybucji swoich produktów i 

zawarcia umowy o usługi dystrybucyjne.

 

A Russian company creates and supplies metal-

composite linings and components for insulating 

joints for S60 rails. The company is looking for 

new partners to distribute its products and to 

conclude a distribution services agreement.

07/02/2021 metalowa

BOPT2020

0129001

MŚP z centralnego regionu Portugalii, które od 

1988 r. Zapewnia najnowocześniejsze 

zautomatyzowane rozwiązania dla wysoce 

wydajnych systemów montażowych. Opracowują, 

produkują i instalują narzędzia, maszyny i przyrządy 

dla wielu branż.

Poszukują partnerstwa z firmami przemysłowymi 

lub innymi, które chcą wdrożyć swoje rozwiązania 

w produktach lub procesie produkcyjnym, w 

drodze umowy podwykonawczej.

 

SME from the central region of Portugal that 

provides, since 1988, state-of-art automated 

solutions for highly efficient assembly systems. 

They develop, produce and install tools, machines 

and jigs for a wide range of industries.

They seek for partnerships with industrial 

companies or others that would like to implement 

their solutions in the products or production 

process, through a subcontracting agreement. 

12/02/2021
różne inne 

produkty

BRTR2020

0124001

Turecka firma z siedzibą w Mersin / Turcja szuka 

producentów maszyn do odchudzania w 

Niemczech, Polsce, Francji, Włoszech i Holandii w 

celu zawarcia nowych umów na usługi dystrybucji 

na rynek turecki.

A Turkish company which is located in 

Mersin/Turkey, is searching for slimming machine 

manufacturers in Germany, Poland, France, Italy 

and Holland for new distribution services 

agreements for Turkish market.

18/02/2021

pojazdy i 

maszyny/maszyn

owa

BRHU2020

0205001

Węgierska firma tekstylna poszukuje w Europie 

partnera do podwykonawstwa w zakresie krojenia,  

konfekcjonowania dzianin oraz partnera do 

farbowania tkanin.

A Hungarian textile company is seeking a 

subcontracting partner in Europe for cutting, 

confectioning of knitted products and a partner 

for fabric dyeing.

27/02/2021
tekstylia, 

ubrania, biżuteria

BRRO2020

0220001

Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji 

pakowanych produktów spożywczych na rynku 

detalicznym poszukuje nowych dostawców w celu 

rozszerzenia swojego portfolio na podstawie umów 

o usługi dystrybucyjne. Firma poszukuje 

pakowanych słodyczy, takich jak wafle, herbatniki i 

wyroby czekoladowe ze średniej półki cenowej.

A Romanian company, specialised in the 

distribution of packed food products in the retail 

market is looking for new suppliers in order to 

extend their portfolio, under distribution services 

agreements. They are looking for packed sweets 

like waffers, biscuits and chocolate products with 

average prices. 

25/02/2021 spożywcza



BRBG2020

0218001

Bułgarska firma z doświadczeniem w produkcji 

wysokiej jakości profesjonalnych produktów 

kosmetycznych chciałaby rozszerzyć swoje 

portfolio produktów. Firma jest zainteresowana 

podpisaniem umów o dystrybucję z dostawcami i 

producentami kosmetyków na całym świecie.

A Bulgarian company with experience in the 

production of high-quality professional cosmetic 

products would like to expand its product 

portfolio. The company is interested to sign 

supplier or distribution services agreements with 

cosmetic suppliers and manufactures worldwide. 

27/02/2021

chemia i 

kosmetyki/chemi

czna

BRIT20200

128001

Włoska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem 

jako dystrybutor wyrobów medycznych, której 

głównymi klientami są publiczne szpitale krajowe i 

prywatne kliniki utrzymujące solidne relacje z 

pracownikami medycznymi, poszukuje branż 

produkujących jednorazowe, wszczepialne, 

poręczne i przenośne urządzenia medyczne z 

oznakowaniem CE. Firma oferuje swoje usługi 

dystrybucji partnerom zagranicznym na rynek 

włoski.

This Italian company has more than 30 years 

experience as a distributor for medical devices. Its 

main clients are public national hospitals and 

private clinics with a solid relationship with 

medical professionals. It is looking for industries 

producing disposable, implantable, wearable and 

portable CE marked medical devices. It offers its 

distribution services to partners abroad for the 

Italian market.

04/02/2021 medycyna

BRDE2020

0220001

Niemiecki dystrybutor z ponad 20-letnim 

doświadczeniem na rynku poszukuje dodatkowych 

produktów, w które mogłyby uzupełnić swoje 

portfolio w ramach umów o usługi dystrybucyjne. 

Obecny nacisk dystrybutora koncentruje się na 

przemyśle elektronicznym, możliwe są również 

inne branże.

A German distributor with more than 20 years 

market experience is looking for additional 

products to add to its  portfolio under distribution 

services agreements. The distributor’s current 

focus is on electronics manufacturing  industry, 

other industries are also possible. 

27/02/2021

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BRRO2020

0219001

Rumuńska firma z doświadczeniem w działaniach 

dystrybucyjnych stara się powiększać swoje 

portfolio produktów, importując nowe modele 

produktów, głównie akcesoria domowe i kuchenne 

ze stali nierdzewnej, miedzi i mosiądzu, w oparciu 

o umowy agencyjne i umowy o usługi 

dystrybucyjne. Duże zainteresowanie budzą także 

akcesoria i urządzenia stosowane do 

przygotowywania i przechowywania wina, 

destylacji i przechowywania naturalnych alkoholi i 

olejków eterycznych z kwiatów.

Romanian company experienced in distribution 

activities is seeking to increase its portfolio of 

products, by importing new models of products, 

mainly household and kitchen accessories made 

of stainless steel, copper and brass, based on 

commercial agency and distribution services 

agreements. Also, accessories and devices used in 

the preparation and storage of wine, distillation 

and storage of natural alcohols and essential 

floral oils are of major interest.

26/02/2021
różne inne 

produkty

BRES20200

124001

Hiszpańska firma typu start-up poszukuje 

możliwości podpisania umowy o podwykonawstwo 

i outsourcing z partnerami w celu opracowania 

przełomowej technologii ciągłego wytwarzania 

termoutwardzalnego poliuretanu dla rynku 

tworzyw konstrukcyjnych. Projekt został przyznany 

w ramach krajowego i europejskiego wczesnego 

etapu finansowania publicznego, a projekt 

rozbudowy jest definiowany w celu zbudowania 

MVP (minimalnie opłacalnego produktu).

A Spanish start-up company seeks to sign 

subcontracting and outsourcing agreements with 

partners to develop a disruptive continuous 

manufacturing technology of thermoset 

polyurethane for the construction plastics market. 

The project has been granted within national and 

European early phase public funding and the up-

scaling project is being defined to build the MVP 

(minimum viable product).

19/02/2021
materiały i usługi 

budowlane



BRUK2020

0211001

Brytyjska firma specjalizująca się w innowacyjnych 

akcesoriach dla domu i sprzętu domowego, z 

dużym doświadczeniem w sprzedaży detalicznej i 

kontaktach z wysokiej klasy domami towarowymi 

poszukuje nowych produktów od 

międzynarodowych producentów działających na 

podstawie umów dystrybucyjnych lub umów 

handlowych.

A UK South West company specialising in 

innovative, quirky, problem solving, lifestyle and 

homeware accessories and gifts, with extensive 

experience in retail sales and connections to high 

end department stores, multiple mail order, 

online and high street gifting and homeware 

retailers seeks new products from international 

producers to act under distribution or commercial 

agency agreements. 

13/02/2021
różne inne 

produkty

BRNL2020

0116001

Holenderska firma z doświadczeniem w 

opracowywaniu produktów z udziałem płótna, folii 

i tkanin technicznych opracowała nową osłonę 

roweru i szuka firmy za granicą do produkcji tego 

produktu.

Współpraca będzie oparta na umowie 

produkcyjnej.

The Dutch company is experienced in the 

development of products where canvas, foil and 

technical textiles are involved.

The company developed a new bike cover and is 

looking for a company abroad for the 

manufacturing of this product.

Cooperation will be based on a manufacturing 

agreement. 

25/02/2021
materiały i usługi 

budowlane

BRCZ2020

0207002

Czeska firma jest kompleksowym dostawcą usług 

dla branży rozrywkowej, oferującym cyfrowe i 

fizyczne rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw.

Firma poszukuje producenta napędzanego 

elastycznego przenośnika rolkowego, który 

powinien zwiększyć wydajność obecnej firmy w 

zakresie załadunku i rozładunku pojazdów. 

Planowana współpraca byłaby objęta umową 

produkcyjną.

A Czech company is the end-to-end services 

provider for the entertainment industry, offering 

digital and physical supply chain solutions. 

This company is looking for a manufacturer of 

powered roller flexible conveyor that should 

increase current company's efficiency in loose 

loading and unloading of vehicles. The envisaged 

cooperation would be under a manufacturing 

agreement. 

13/02/2021

pojazdy i 

maszyny/maszyn

owa

BRSE20200

213001

Szwedzkie MŚP z własną marką poszukuje w 

Europie sprawdzonych dostawców wysokiej jakości 

koronek, tkanin i dekoracji do sukien ślubnych i 

wieczorowych. Szwedzki projektant chce podpisać 

umowę z dostawcą.

The Swedish SME with an own brand is looking 

for reliable suppliers of high quality laces, fabrics 

and decorations in Europe for bridal dresses and 

evening dresses. The Swedish designer wants to 

sign a supplier agreement.

21/02/2021
tekstylia, 

ubrania, biżuteria

Polish

BRUA2020

0224001

Ukraińska firma specjalizująca się w masowej 

sprzedaży i dystrybucji świeżych owoców na rynku 

ukraińskim chce zbadać nowe możliwości importu 

od producentów wysokiej jakości owoców w 

Europie, aby rozszerzyć swoje portfolio produktów 

w ramach umowy o usługi dystrybucyjne.

The Ukrainian company specialized in bulk sale 

and distribution of fresh fruits on the Ukrainian 

market wishes to explore new opportunities to 

import from quality fruit producers in Europe, in 

order to enlarge its products portfolio under a 

distribution services agreement.

27/02/2021 spożywcza

BRIE20200

218001

Internetowa firma detaliczna z Irlandii szuka 

umowy na outsourcing w celu znalezienia nowych i 

bardziej opłacalnych produktów, które zostaną 

zawarte w pudełkach prezentowych nowych 

klientów.

An online retail company from Ireland is seeking 

for an outsourcing agreement in order to find 

new and more cost effective items to be included 

in its novelty subscription gift boxes. 

24/02/2021
różne inne 

produkty



BRFR2020

0214001

Francuskie MŚP specjalizujące się w produkcji 

smarów stosowanych w przemyśle lub 

budownictwie szuka dostawcy surowego lub 

poddanego recyklingowi oleju roślinnego jako 

zamiennika obecnie stosowanych olejów 

mineralnych w swoim portfolio produktów. Firma 

jest zainteresowana umową dostawy.

A French SME specialized in the formulation and 

production of lubricants used in industry or 

construction is looking for a supplier of crude or 

recycled vegetal oil as a substitute to currently 

used mineral oils in its product porfolio. The 

company is interested by a supplier agreement.

21/02/2021
materiały i usługi 

budowlane

BRUA2020

0212001

Ukraiński instytut badań i rozwoju poszukuje 

partnerów na terytorium Europy Zachodniej do 

produkcji sztucznego podłoża (gleby) w oparciu o 

„inteligentne” hydrożele.

Ukrainian research and development institute is 

looking for partners in the territory of Western 

Europe for manufacturing of artificial soil based 

on “smart” hydrogels.

21/02/2021 rolnictwo

BRRU2020

0213003

Rosyjska firma poszukuje technologii przetwarzania 

stalowego kordu uzyskanego w procesie recyklingu 

zużytych opon samochodowych. Firma jest gotowa 

rozważyć wszelkie propozycje producentów 

technologii i zawrzeć umowę z dostawcą.

The Russian company is looking for technologies 

for processing steel cord obtained in the process 

of recycling used car tires into products.  The 

company is ready to consider any proposals from 

technology manufacturers and to conclude a 

supplier agreement. 

21/02/2021
materiały i usługi 

budowlane

BRUK2020

0206001

Brytyjska firma tekstylna projektująca gamę bluz 

dla kobiet w celu ułatwienia karmienia piersią 

szuka producenta wkładek wielokrotnego użytku, 

który mógłby wytwarzać produkty na podstawie 

umowy produkcyjnej zgodnej ze specyfikacją firmy. 

Firma z siedzibą w południowo-wschodniej Anglii z 

powodzeniem opracowała i wprowadziła na rynek 

specjalistyczną ofertę koszulek i bluzek 

umożliwiających kobietom dyskretne i łatwe 

karmienie piersią. Nowy produkt zostanie 

uruchomiony po zawarciu umowy.

A UK textile company designing a range of tops 

for women to facilitate breastfeeding is looking 

for a manufacturer of reusable breast pads that 

could make the items for them under a 

manufacturing agreement to the company's 

specification.  The company is based in South East 

England and has successfully developed and 

launched a specialist range of tee shirts and tops 

enabling women to breast feed discreetly and 

easily.  The new product will launch once an 

agreement is in place.  

12/02/2021
tekstylia, 

ubrania, biżuteria

BRES20200

210001

Hiszpański producent technologii napojów i 

napojów samonagrzewających się poszukuje 

producenta metalowych pokrywek z 

zakleszczonymi klapkami, przeznaczonych do 

stosowania na puszki samonagrzewające się. 

Producent może mieć lokalizację w dowolnym 

miejscu Unii Europejskiej. Firma hiszpańska jest 

zainteresowana porozumieniem produkcyjnym.

Spanish manufacturer of beverage technology 

and self-heating drinks, is looking for a 

manufacturer of food-grade metal stay-on tab 

lids, for application on self-heating can. 

Manufacturer could be located anywhere in the 

European Union. A manufacturing agreement is 

sought.

27/02/2021 spożywcza

BRCZ2020

0207001

Czeska firma zajmująca się ubraniami dla dzieci i 

niemowląt szuka nowych partnerów biznesowych. 

Firma chce nawiązać współpracę z producentami 

garniturów dla chłopców na podstawie umowy 

agencyjnej i oferuje reprezentację na rynku 

czeskim.

The Czech company focused on children and baby 

clothing is looking for new business partners. 

Company wishes to start cooperation with 

manufactures of boys' suits based on the 

commercial agency agreement and offers the 

representation on the Czech market. 

13/02/2021
tekstylia, 

ubrania, biżuteria



BRUK2020

0214001

Brytyjska firma opracowała i opatentowała system 

monitorowania opieki łączonej i kontroli dostępu 

dla osób, które przebywają w domu z powodu 

wieku, długotrwałej choroby lub 

niepełnosprawności i które mogą potrzebować 

wezwania pomocy w nagłych wypadkach. 

Poszukiwane są firmy zainteresowane produkcją 

systemu.

This UK company has designed and patented a 

combination care monitoring and access control 

system for people who are housebound through 

age, long-term sickness or disability and who may 

need to call for help in an emergency or 

otherwise provide access to professional 

agencies. Expressions of interest are sought for 

the manufacture of the system.

21/02/2021
doradztwo i 

konsultacje

BRLU2020

0212001

Firma jest młodym sklepem internetowym z 

siedzibą w Luksemburgu, który sprzedaje produkty 

takie jak herbata, napary ziołowe i proszki typu 

superfoods. Firma szuka partnerów, którzy stworzą 

linię produktów dedykowaną jej działalności. 

Przedsiębiorca chciałby współpracować w ramach 

umowy produkcji pod marką prywatną.

The company is a young e-commerce shop based 

in Luxembourg, which sells products such as tea, 

herbal infusions and superfood powders. The 

company is currently looking for partners who will 

create a product line dedicated to the company’s 

business. Hence, it would like to cooperate under 

a private label manufacturing agreement.

21/02/2021 spożywcza

BRFI20200

212001

Firma serwisowa i dostawcza ciągników z Finlandii 

poszukuje hurtowni lub sprzedawców części 

zamiennych do ciągników. Potencjalna współpraca 

może być umową o usługi dystrybucyjne.

A tractor service and supply company from 

Finland is looking for tractor spare part 

wholesalers or merchants. The potential 

cooperation might be a distribution services 

agreement. 

24/02/2021

pojazdy i 

maszyny/maszyn

owa

BORO2020

0115001

Rumuńska firma produkuje damską bieliznę i stroje 

kąpielowe. MŚP chciałoby podpisać umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych z partnerami z 

zagranicy, niezależnie od ich kraju pochodzenia.

 

The Romanian company produces women’s 

underwear and swimwear. The SME would like to 

sign distribution services agreements with 

partners from abroad, regardless of their country 

of origin.

11.02.2021
tekstylia, 

ubrania, biżuteria

BODE2020

0203001

Niemiecka firma specjalizuje się w windykacji 

zagranicznej i oferuje swoje usługi firmom 

potrzebującym zaufanego partnera do 

dochodzenia roszczeń w kraju dłużnika na 

podstawie umowy outsourcingowej.

The German company is a specialist in foreign 

debt collections and offers its services to 

companies needing a trustful partner to collect 

claims in the country of the debtor under an 

outsourcing agreement.

13/02/2021
doradztwo i 

konsultacje

BOUA2020

0122001

Nowo powstała ukraińska firma specjalizująca się w 

produkcji i rozwoju systemów dźwiękowych 

opartych na łupinach orzecha kokosowego 

poszukuje dystrybutorów, aby rozszerzyć swoją 

sprzedaż na terytorium Europy Zachodniej.

A newly established Ukrainian company 

specializing in the production and development of 

sound systems based on coconut shells is looking 

for distributors to expand its sales to the territory 

of Western Europe.

 10/02/2021
różne inne 

produkty

 

BORO2019

0917002

Rumuńskie przedsiębiorstwo produkuje pasy 

mocujące, pasy do podnoszenia, tekstylne rękawy 

do podnoszenia, łańcuchy do podnoszenia i 

akcesoria. Produkty przeznaczone są głównie dla 

branży transportowej i budowlanej.

Rumuńskie MŚP oczekuje teraz na powiększenie 

swojego portfela o przedsiębiorstwa dowolnej 

wielkości, które chcą nawiązać długoterminową 

współpracę w ramach umów produkcyjnych.

The Romanian enterprise manufactures anchoring 

straps, lifting straps, textile lifting sleeves, lifting 

chains and accessories.  The products are mainly 

destined for transport and construction industries.

The Romanian SME is now looking forward to 

increasing its portfolio with enterprises of any size 

that want to establish a long-term collaboration 

under manufacturing agreements.

 07/02/2021
transport/logisty

ka

 

BOAM202

00131001

Ta armeńska firma specjalizuje się w produkcji 

produktów pszczelich. W szczególności firma 

produkuje aerozol w sprayu do jamy ustnej, 

mleczko pszczele, a także pyłek pszczeli. Firma chce 

znaleźć partnerów za granicą do podpisania 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

This Armenian company is specialized in the 

manufacturing of bee products. In particular, the 

company produces oral cavity propolis spray, 

royal jelly, as well as bee pollen. The company 

wants to find partners abroad for signing a 

distribution services agreement.

19.02.2021

chemia i 

kosmetyki/chemi

czna



BOFR2020

0214001

Francuskie MŚP opracowało automatyczny proces 

drukowania w 4 kolorach na rolkach miękkich 

materiałów PCV z wykorzystaniem dostosowanej 

technologii serigrafii. Firma poszukuje partnerów 

takich jak agencje promocyjne, którzy oferowaliby 

swoje usługi w ramach podwykonawstwa.

 

A French SME has developed an automatic 

process for 4 colour printing on rolls of soft PVC 

materials using an adapted serigraphy 

technology. It is looking for partners like 

communication agency to offer their services 

under subcontracting.

19.02.2021
różne inne 

produkty

 

BOCZ2020

0127001

Czeska firma zajmująca się sprzedażą hurtową 

żywności bezglutenowej szuka partnerów 

zagranicznych, najlepiej na Słowacji, którzy 

specjalizują się w makaronach. Makarony 

bezglutenowe są oferowane jako główny produkt 

współpracy. Partner zagraniczny powinien być 

dystrybutorem, a współpraca jest oferowana w 

ramach umowy o usługi dystrybucyjne.

A Czech company engaged in wholesale of gluten-

free food is looking for foreign partners, 

preferebly in Slovakia, who specialize in pasta. 

Gluten-free pasta is offered as a main product for 

cooperation. Foreign partner should be a 

distributor and cooperation is offered under 

distribution services agreement. 

12/02/2021 spożywcza

BORU2020

0113006

Rosyjska firma produkuje linię kompleksu 

sprzętowo-programowego do codziennego 

monitorowania ciśnienia krwi i EKG 

(elektrokardiogram) trzeciej generacji (z 

możliwością oceny dodatkowych parametrów 

hemodynamicznych). Firma poszukuje nowych 

partnerów z branży medycznej do zawarcia umowy 

o usługi dystrybucyjne.

A Russian company produces a line of a hardware-

software complex for daily monitoring of blood 

pressure and ECG (electrocardiogram) of the third 

generation (with the ability to evaluate additional 

hemodynamic parameters). The company is 

looking for new partners from the medical field to 

conclude a distribution services agreement.

03.02.2021 medycyna

BOMK202

00204001

Macedońska firma działa w dziedzinie usług 

informacji biznesowej, wspierając klientów w 

procesie inteligentnego podejmowania decyzji. 

Firma oferuje szeroką gamę produktów i usług, w 

tym codziennie aktualizowaną bazę danych firm z 

kilku krajów, raporty kredytowe dotyczące firm z 

Europy, USA, Kanady i Chin oraz dostosowane do 

potrzeb rozwiązania analizy biznesowej. Firma 

szuka partnerów MŚP z sektora doradztwa 

biznesowego zainteresowanych umowami 

agencyjnymi.

 

A Macedonian company is working in the field of 

business information services, supporting clients 

in the process of smart decision making. It offers a 

wide range of products and services, including a 

daily updated database of companies from 

several countries, credit reports on companies 

from Europe, USA, Canada and China, and tailor-

made business intelligence solutions. The 

company is looking for SME partners from the 

business consultancy sector interested in 

commercial agency agreements.

14/02/2021
doradztwo i 

konsultacje

BOFR2020

0203001

Francuska firma specjalizująca się w inżynierii i 

produkcji elementów z tworzyw sztucznych szuka 

nowych umów dotyczących produkcji i 

podwykonawstwa. W zakresie produkcji części z 

tworzyw sztucznych na zamówienie i wszystkich 

rozwiązań z tworzyw sztucznych francuska firma 

jest zaufanym partnerem współpracującym z 

farmaceutykami, biotechnologią, systemami 

diagnostycznymi oraz producentami sprzętu 

medycznego i laboratoryjnego.

French company specialised in engineering and 

manufacturing of plastic components is looking 

for new manufacturing and subcontracting 

agreements. For tailor-made plastic parts 

manufacturing and all plastic solutions, the 

French company is a trusted partner, working 

with pharmaceuticals, biotechs, diagnostics 

systems and manufacturers of medical and 

laboratory equipment.

06/02/2021 medycyna

 

BOCZ2020

0217001

Czeski producent torebek, biżuterii i innych 

produktów modowych zgodnie z zasadami 

wysokiej jakości i standardami certyfikacji 

skierowanymi do segmentu średniego i wyższego 

szuka partnerów za granicą. Wszystkie kolekcje są 

produkowane ręcznie w Czechach. Firma szuka 

umowy na usługi handlowe / dystrybucyjne w 

krajach na całym świecie, zainteresowana 

możliwościami sprzedaży detalicznej z lokalnymi 

partnerami.

A Czech manufacturer of handbags, jewellery and 

other fashion products according to high quality 

principles and certification standards targeting 

the medium-high segment is looking for partners 

abroad. The collections are all produced 

handmade in the Czech Republic. The company is 

looking for commercial agency/distribution 

services agreement in countries worldwide being 

interested in opportunities in retail with local 

partners.

20/02/2021
tekstylia, 

ubrania, biżuteria



BOSI20200

106002

Rodzinna słoweńska firma specjalizuje się w 

produkcji okuć meblowych i okuć budowlanych, 

takich jak zawiasy, płyty łączące, kątowniki, okucia 

łóżkowe, rygle drzwiowe, zaczepy itp. Firma szuka 

partnerstwa opartego na umowach produkcyjnych 

lub umowach podwykonawstwa oraz usługi 

dystrybucyjne, zwłaszcza odsprzedawcy lub 

wyspecjalizowane sklepy, sklepy dla 

majsterkowiczów ... Firma oferuje również 

tłoczenie metali za pomocą pras do 250 ton.

A family-owned Slovenian company is specialized 

in manufacturing furniture fittings and building 

hardware such as hinges, connecting plates, 

connecting angles, bed fittings, door bolts, 

catches, etc. The company is looking for a 

partnership based on manufacturing agreements 

or subcontracting agreements and distribution 

services, especially resellers or specialized shops, 

DIY stores,... The company also offers metal 

stamping with eccentric presses up to 250 tons.

14/02/2021
materiały i usługi 

budowlane

BOAM202

00207001

Ta armeńska firma ma wieloletnie doświadczenie 

w produkcji miodu. Firma produkuje naturalny 

miód w oryginalnych opakowaniach, który jest już 

dobrze znany na lokalnym rynku. Firma chce 

zwiększyć sprzedaż na rynku międzynarodowym i 

szuka pośredników handlowych.

 

This Armenian company has long years of 

experience in honey production. The company 

produces natural honey with original packaging, 

which is already well known in the local market. 

The company wants to expand its sales in the 

international market and is looking for trade 

intermediary services.

13/02/2021 spożywcza

 

BOSG2020

0117001

Singapurski producent suplementów zdrowotnych 

opracował suplement, który ma na celu ochronę i 

wzmocnienie ludzkiego ciała. Suplement nie 

zawiera chemikaliów i jest mieszanką 9 naturalnych 

składników bioaktywnych. Singapurska firma 

aktywnie poszukuje partnerów europejskich do 

podpisania umów serwisowych dotyczących 

dystrybucji tego produktu.

A Singapore health supplement manufacturer, 

has developed a supplement that is designed to 

protect and strengthen the human body. The 

supplement contains no chemicals and it is a 

blend of 9 natural bioactive ingredients. The 

Singapore company is actively seeking European 

partners to sign distribution service agreements 

for this product.

 07/02/2021 spożywcza

BOPT2020

0121001

Ta portugalska firma zajmująca się obróbką metali 

powstała w 1997 roku i świadczy głównie usługi w 

zakresie spawania, grawerowania i obróbki cieplnej 

za pomocą lasera. Firma produkuje również 

tabliczki znamionowe, ostrza i formy. Firma 

poszukuje partnerów zagranicznych do zawarcia 

umowy podwykonawczej.

This Portuguese metalworking company was 

established in 1997 and mainly provides services 

in the areas of welding, engraving and laser heat 

treatments. This company also produces 

nameplates, blades and mold distributors and is 

looking for foreign partners to establish a 

subcontracting agreement.

13/02/2021 metalowa

 

BOIT20191

217001

Włoska firma z siedzibą w Kampanii specjalizuje się 

w produkcji naturalnych produktów do pielęgnacji 

twarzy. Składniki użyte do przygotowania linii 

kosmetyków, testowane przez Università Federico 

II, gwarantują skuteczność produktów. Firma już 

obecna na rynku krajowym jest teraz gotowa do 

kontaktu z innymi krajami i szuka partnerów w 

ramach umów o usługi dystrybucyjne. Ci 

potencjalni partnerzy powinni posiadać szeroką 

sieć detalistów.

Italian company based in Campania area is 

specialized in the production of natural face care 

products. The ingredients used to prepare their 

cosmetic lines, tested by Università Federico II, 

guarantee the effectiveness of the products. The 

company already present in national market is 

ready, now, to approach other countries and is 

looking for partners under distribution services 

agreements. These potential partners should 

already have a wide network of retailers.

03/02/2021

chemia i 

kosmetyki/chemi

czna

 

BOUK2020

0210001

Brytyjska firma specjalizująca się w ekologicznych 

produktach dla przemysłu spożywczego jest 

zainteresowana współpracą z przedstawicielami 

handlowymi i dystrybutorami w celu zwiększenia 

świadomości marki i generowania sprzedaży na 

nowych rynkach.

 

A UK company that specialises in eco-friendly 

products for the food & drink industries is 

interested in working with commercial agents & 

distributors to raise awareness of the brand and 

to generate sales in new markets. 

24/02/2021 spożywcza



 

BOPT2019

1220002

Portugalskie mikroprzedsiębiorstwo z rozległą 

wiedzą i doświadczeniem w inżynierii mechanicznej 

opracowało własny park specjalistyczny i 

przemysłowy do produkcji metalu poprzez 

produkcję przyrostową. MSP oferuje 

niestandardową technologię drukowania 3D oraz 

projektowanie metalowych i złożonych narzędzi. 

Firma jest zainteresowana uzyskaniem umowy 

produkcyjnej z przedsiębiorstwami przemysłowymi 

lub ośrodkami / instytucjami badawczo-

rozwojowymi.

A Portuguese micro-enterprise with extensive 

knowledge and experience in mechanical 

engineering has developed its own specialized 

and industrial park for manufacturing metal 

through additive manufacturing. The SME offers 

customized 3D printing technology and design for 

metal and complex tools. The company is 

interested in getting a manufacturing agreement 

with industrial companies or R&D 

centres/institutions.

11/02/2021 metalowa

 

BOTR2020

0131001

Turecka firma specjalizująca się w dostarczaniu 

maszyn i materiałów budowlanych, maszyn  i ich 

wyposażenia poszukuje dystrybutorów i 

przedstawicieli handlowych.

 

The Turkish company specialized in supplying 

construction machines and materials, tissue 

machines and their equipments is looking for 

distributors and commercial agents.

 24/02/2021
materiały i usługi 

budowlane

BOUA2020

0212001

Firma została założona w 2011 roku na Ukrainie. 

Specjalizuje się w produkcji nowoczesnych sukien 

ślubnych i wieczorowych, akcesoriów zarówno pod 

marką własną, jak i pod marką klienta. Firma jest 

zainteresowana rozszerzeniem bazy klientów i 

pracą w ramach umowy o usługi dystrybucyjne lub 

umowy produkcyjnej.

The company was founded in 2011 in Ukraine. It 

specializes in manufacturing of modern wedding 

and evening dresses, accessories under both own 

brand and client's brand. It is interested to 

expand customer base and work under 

distribution services agreement or/and 

manufacturing agreement.

18/02/2021
tekstylia, 

ubrania, biżuteria

BOQA2019

0911001

Producent z Kataru szuka dystrybutorów, agentów 

i hurtowników i / lub tych, którzy są producentem 

oryginalnego sprzętu (OEM) w odniesieniu do 

strzykawek medycznych, igieł do iniekcji 

podskórnych i kaniuli dożylnych.

Firma szuka umów handlowych, dystrybucyjnych i 

produkcyjnych.

A Qatar based manufacturer is looking for 

distributors, agents and wholesalers and/or those 

with original equipment manufacturer (OEM) 

requirements for medical syringes, hypodermic 

needles and IV (intravenous) cannulas.

The company is looking for commercial agency, 

distribution and manufacturing agreements.

10/02/2021 medycyna

BOSG2020

0122001

Singapurski producent folii antykorozyjnych, 

założony w 1992 roku, opracował folię, która 

wykorzystuje alkohol poliwinylowy (PVA) jako 

nośnik nietoksycznych inhibitorów 

antykorozyjnych. Folia jest przyjazna dla 

środowiska i biodegradowalna. Główną cechą 

produktu jest to, że można go rozpuszczać w 

wodzie, nie tworząc w ten sposób odpadów. 

Producent z Singapuru poszukuje obecnie 

partnerów europejskich w ramach umów o usługi 

dystrybucyjne.

A Singapore anti-corrosion film manufacturer, 

established in 1992, has developed a film that 

uses poly vinyl alcohol (PVA) as carrier for non-

toxic anti-corrosion inhibitors. The film is 

environmentally friendly and biodegradable. The 

main feature of the product is that it can be 

dissolved in water, thus creating zero waste. The 

Singapore manufacturer is currently looking for 

European partners under distribution services 

agreements.

 07/02/2021
różne inne 

produkty

 

BOIL20200

202002

Światowy lider w opracowywaniu, produkcji i 

sprzedaży produktów do blokowania o wysokim 

bezpieczeństwie oraz rozwiązań kontroli dostępu 

do zastosowań instytucjonalnych, komercyjnych, 

przemysłowych i mieszkaniowych. Firma jest w 

całości własnością globalnej organizacji, wiodącego 

na świecie producenta i dostawcy rozwiązań do 

otwierania drzwi. Firma poszukuje dystrybutorów 

do współpracy w celu zwiększenia sprzedaży 

produktu, a także umowy joint venture.

Worldwide leader in developing, manufacturing 

and marketing high security locking products and 

access control solutions for institutional, 

commercial, industrial and residential 

applications. The firm is wholly owned by a global 

organization, the world’s leading manufacturer 

and supplier of door opening solutions. The 

company is looking for distributors to work with, 

in order to grow sales in the product, as well as 

joint venture agreement.

04/02/2021
materiały i usługi 

budowlane



BOES2020

0129001

Hiszpańska firma z ponad 15-letnim 

doświadczeniem w sektorze szkółek ogrodniczych 

zajmuje się produkcją, regeneracją, uprawą i 

sprzedażą roślin śródziemnomorskich, w 

szczególności drzew oliwnych, cytrusowych, 

palmowych i śródziemnomorskich do celów 

ozdobnych i konsumenckich. Posiadają 40 

hektarów ziemi, położonych na uprzywilejowanym 

obszarze pod uprawę roślin w optymalnych 

warunkach. Poszukują partnera na podstawie 

umowy agencyjnej w Europie, Japonii, Indiach, 

Turcji i Wietnamie.

Spanish company, with more than 15 years of 

experience in nursery garden sector, is dedicated 

to the production, recovery, cultivation and sale 

of Mediterranean plants, especially olive, citrus, 

palm and Mediterranean trees for ornamental 

and consumer use. They own 40 hectares of land, 

located in a privileged area for the cultivation of 

plants in optimal conditions. They are looking for 

a partner under a commercial agency agreement 

in Europe, Japan, India, Turkey and Vietnam.

19/02/2021 rolnictwo

BOMK202

00224001

Macedońska firma zajmująca się produkcją i 

sprzedażą papierowych produktów 

konsumenckich, szuka dystrybutorów torebek 

ozdobnych i pudeł upominkowych. Produkty 

wykonane są z wysokiej jakości surowców i 

produkowane w różnych wzorach i wymiarach. 

Potencjalnymi partnerami są dostawcy MŚP dla 

branży detalicznej zainteresowani umową o usługi 

dystrybucyjne.

A Macedonian company involved in the 

manufacturing and sales of paper-made 

consumer products seeks distributors for its range 

of  decorative bags and gift boxes. The products 

are made from high quality raw materials and 

produced in a variety of designs and dimensions. 

Potential partners are SME suppliers to the 

retailing industry interested in distribution 

services agreement.

28/02/2021
opakowania, 

papier

BOSI20200

106001

Słoweńskie MŚP specjalizujące się w produkcji 

innowacyjnych mobilnych stacji ładowania dla 

miejsc publicznych, takich jak centra handlowe, 

kasyna, ośrodki narciarskie, obozy, punkty 

informacji turystycznej, budynki biurowe itp. 

Poszukuje dystrybutorów.

A Slovenian SME specialized in manufacturing of 

innovative mobile charging stations for public 

places such as shopping malls, casinos, ski resorts, 

camps, tourist information points, office 

buildings, etc. is looking for distributors.

11/02/2021

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOUA2019

0610002

Ukraiński producent zabawek wg własnego 

projektu, specjalizujący się w zabawkach i puzzlach 

z drewna szuka współpracy w zakresie usług 

dystrybucji lub umów produkcyjnych dla 

potencjalnych partnerów, którzy szukają 

dodatkowych zdolności produkcyjnych do 

produkcji zabawek.

The Ukrainian manufacturer of its own designed 

toys with specialization in wooden toys and 

puzzles is looking for cooperation in terms of 

distribution services or manufacturing 

agreements for potential partners who are 

looking for additional production capacities to 

produce toys.

07/02/2021

produkty 

drewniane, 

meble

BORO2020

0130001

Studio rozwoju oprogramowania z Transylwanii 

stworzone przez niezależnego inżyniera 

oprogramowania i poszukuje partnerów 

międzynarodowych w celu zawarcia umów 

outsourcingowych.

The Transylvanian software development studio 

was developed by a freelance software engineer 

and is looking for international partners, in order 

to conclude outsourcing agreements.

24/02/2021 komputery i IT

BOSI20200

211001

Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji 

wielofunkcyjnych mebli modułowych z 

drewnianymi skrzynkami, które nie zawierają 

narzędzi, śrub ani klejów. Firma dostarcza 

wielofunkcyjne modułowe meble z drewnianych 

skrzynek w różnych rozmiarach. Poszukują 

dystrybutorów i przedstawicieli dla tego produktu.

A Slovenian company is specialized in the 

manufacture of multifunctional modular wooden 

box furniture which consists of no tools, screws or 

adhesives. The company provides multifunctional 

modular wooden box furniture in different sizes. 

They seek distributors and agents for this product.

17/02/2021

produkty 

drewniane, 

meble

BOUK2020

0130001

Brytyjska firma z innowacyjnymi, dziwacznymi, 

rozwiązującymi problemy akcesoriami dla domu i 

sprzętu domowego poszukuje międzynarodowych 

dystrybutorów / agentów z połączeniami z 

wysokiej klasy domami towarowymi, wieloma 

wysyłkami, prezentami internetowymi i 

handlowymi oraz sklepami z artykułami domowymi 

w celu zwiększenia międzynarodowej sprzedaży.

A UK South West company with innovative, 

quirky, problem solving, lifestyle and homeware 

accessories and gifts seeks international 

distributors/agents with connections to high end 

department stores, multiple mail order, online 

and high street gifting and homeware retailers to 

increase international sales. 

05/02/2021
różne inne 

produkty



BORO2020

0128002

Rumuńskie studio perfum z Transylwanii, 

specjalizujące się w ręcznie wytwarzanych 

naturalnych perfumach, poszukuje dystrybutorów, 

przedstawicieli handlowych i / lub przedstawicieli z 

UE w celu zawarcia umów o usługi dystrybucyjne.

Specialized in handmade natural perfumes, a 

Romanian perfume studio from Transylvania is 

looking for EU distributors, sales agents and/or 

representatives in order to conclude distribution 

services agreements. 

17/02/2021

chemia i 

kosmetyki/chemi

czna

BOUA2020

0204003

Ukraińska firma zajmująca się tworzeniem 

oprogramowania specjalizująca się w tworzeniu 

aplikacji internetowych i mobilnych, projektowaniu 

stron internetowych, szuka umowy 

outsourcingowej.

The Ukrainian software development company is 

specialized in web and mobile application 

development, web design, is looking for an 

outsourcing agreement. 

26/02/2021 komputery i IT

BORU2020

0112013

Rosyjska firma produkuje aluminiowe druty 

spawalnicze wzbogacone skandem do 

automatycznych trybów spawania. Firma szuka 

nowych klientów do zawarcia umowy o usługi 

dystrybucyjne.

A Russian company produces aluminum welding 

wires enriched with scandium for automatic 

welding modes. The company is looking for new 

customers to conclude a distribution services 

agreement.

06/02/2021 narzędzia i części

BORS2019

1211001

Serbska firma opatentowała produkty dietetyczne 

wykonane z bardzo silnych ziół brazylijskich. 

Odtruwają organizm, wzmacniają odporność, 

zapewniają efekt przeciwstarzeniowy, 

przyspieszają metabolizm i trawienie oraz 

zapobiegają różnym chorobom. Firma poszukuje 

dystrybutorów swoich produktów i chciałaby 

zawrzeć umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A Serbian company has patented dietary products 

made from very potent Brazilian herbs. They 

detoxify the organism, boost immunity, provide 

an anti-ageing effect, speed up metabolism and 

digestion, and prevent from various diseases. The 

company is looking for distributors for its 

products and would like to conclude distribution 

services agreements.

17/02/2021

chemia i 

kosmetyki/chemi

czna

BOTR2020

0204001

Turecka firma produkuje profile aluminiowe przy 

pomocy swojego eksperckiego personelu w 

zakresie przemysłowych profili sigma i 

wyposażenia łączącego. Od 15 lat świadczą usługi 

w zakresie profili aluminiowych, blach i folii.

A Turkish company manufactures aluminium 

profiles with the help of its expert staff about 

aluminium industrial sigma profiles and 

connection equipments. They provide services 

about aluminium profiles, sheet and foil with the 

experience of 15 years.

18/02/2021 narzędzia i części

BORU2020

0113012

Rosyjska firma produkuje zmodernizowane 

uniwersalne tokarki do śrub. Firma poszukuje 

długoterminowych partnerów z branży metalowej 

do zawierania umów dystrybucyjnych i umów 

produkcyjnych.

A Russian company manufactures modernized 

universal screw-cutting lathes. The company is 

looking for longer-term collaborative partners 

from the metal industry to conclude distribution 

services and manufacturing agreements. 

13/02/2021 narzędzia i części

BORU2020

0113004

Rosyjska firma tworzy zaawansowaną 

technologicznie produkcję zaworu kulowego z 

uszczelnieniem (metal - metal), przeznaczonego do 

pracy w warunkach dużych obciążeń termicznych w 

elektrowniach jądrowych. Firma szuka 

wiarygodnych partnerów do zawarcia umowy o 

usługi dystrybucyjne.

A Russian company is creating a high-tech 

production of a ball valve with a metal-to-metal 

seal, designed to operate under conditions of high 

thermal loads at nuclear power plants. The 

company is looking for reliable partners to 

conclude a distribution services agreement.

12/02/2021 narzędzia i części

BOFR2020

0210001

Firma z Francji szuka nowych partnerów w celu 

dystrybucji swoich doskonałych trufli w ramach 

umów o dystrybucji lub umów handlowych w Unii 

Europejskiej

A company from France is looking for new 

partners in order to distribute their fine truffles 

under distribution or commercial agency 

agreements in European Union

28/02/2021 spożywcza

BOIE20191

024001

Irlandzka firma opracowała oprogramowanie do 

zarządzania stadem i gospodarstwem, które 

oszczędza czas i kłopoty związane z wypełnianiem 

dokumentacji. Aplikacja działa w wielu 

gospodarstwach, takich jak hodowla sucha, 

hodowla wołowiny, hodowla krów matek, hodowla 

bydła mlecznego, owczego i uprawowego. Firma 

poszukuje możliwości licencyjnych w Europie i 

Stanach Zjednoczonych

An Irish company developed a farm and herd 

management software which saves time and 

trouble with farm compliance paperwork. The 

application works across a number of farms such 

as dry stock, beef farms, suckler beef farms, dairy, 

sheep and tillage farms. The company is seeking 

licensing opportunities in Europe and U.S.A.

12/02/2021 rolnictwo



BOES2020

0123002

Hiszpańska firma produkuje komponenty i systemy 

połączeń elektrycznych do profesjonalnych 

zastosowań w trudnych warunkach, szczególnie dla 

sektorów takich jak przemysł lotniczy, wojskowy, 

morski, kolejowy, telekomunikacyjny. Świadczone 

są również usługi takie jak montaż i instalacja. 

Firma oferuje umowy produkcyjne.

A Spanish company manufactures electric 

interconnection components and systems for 

professional applications in harsh environments, 

especially for sectors such as aerospace, military, 

naval, railways, telecommunications and 

industrial.  Services such as assembly and 

installation are also provided. The company is 

offering manufacturing agreements.

10/02/2021

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BORO2020

0210001

Rumuńska firma, specjalizująca się w usługach 

tłumaczeniowych, tłumaczeniach ustnych, 

napisach, transkrypcjach audio, lektorach, w 38 

językach międzynarodowego obiegu, szuka 

partnerów międzynarodowych do współpracy w 

ramach umowy podwykonawczej.

The Romanian company, specialized in translation 

services, interpreting, subtitles, audio 

transcriptions, voice-over, in 38 languages of 

international circulation, is looking for 

international partners to collaborate with under a 

subcontracting agreement.

20/02/2021 inne usługi

BOUA2020

0204005

Firma kontrolna zlokalizowana w centralnym 

regionie Ukrainy oferuje usługi takie jak: - audyty 

techniczne, - kontrola produkcji wyrobów 

przemysłowych, - outsourcing. Główną 

działalnością firmy są usługi kontroli jakości 

produktów przemysłowych. Firma jest gotowa na 

długoterminową współpracę z przedsiębiorstwami 

produkcyjnymi i firmami. Firma jest gotowa 

zawrzeć umowę outsourcingową.

The inspection company located in the central 

region of Ukraine offers services such as: - 

technical audits, - inspection of industrial 

products manufacturing, - outsourcing. The main 

activity of the company is quality control services 

for industrial products. The company is ready for 

long-term cooperation with manufacturing 

enterprises and companies. The company is ready 

to conclude an outsourcing agreement.

17/02/2021
doradztwo i 

konsultacje

BONL2020

0212001

Holenderska firma specjalizująca się w 

zastrzeżonych biodegradowalnych produktach z 

tworzyw sztucznych dla krajobrazu i ogrodnictwa 

opracowała system kotwienia dla młodych drzew, 

w tym biodegradowalne kotwy, liny, rury 

odwadniające i podlewanie. Holenderska firma 

szuka partnerów w sektorze ogrodniczym lub 

krajobrazowym do współpracy w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Dutch company specialized in proprietary 

biodegradable plastic products for landscaping 

and horticulture has developed a successful 

anchoring system for young trees, including 

biodegradable anchors, ropes, drainage pipes and 

watering sheets. The Dutch company is looking 

for partners in the horticultural or landscaping 

sector, for cooperation in the framework of a 

distribution services agreement.

24/02/2021 rolnictwo

BOIT20200

212001

Włoska firma z 25-letnim doświadczeniem i wiedzą 

specjalistyczną projektuje, produkuje i sprzedaje, 

we Włoszech i za granicą, instrumenty i 

oprogramowanie do pomiaru, oszczędzania i 

zużycia energii oraz zarządzania produkcją energii. 

W celu dalszej ekspansji za granicą firma poszukuje 

partnerów do współpracy za pośrednictwem 

umów handlowych lub umów dystrybucyjnych. 

Alternatywnie, duże firmy użytkowników 

końcowych, z którymi należy współpracować jako 

producent oryginalnego sprzętu.

An Italian company, with 25 years of experience 

and expertise, designs, produces and 

commercializes, in Italy and abroad, instruments 

and software for energy measurement, saving 

and consumption and energy production 

management. To further expand abroad the 

company is looking for cooperation partners via 

commercial agency or distribution services 

agreements. Alternatively, big final user 

companies to cooperate with as original 

equipment manufacturer.

18/02/2021

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOHU2019

1119001

Węgierska firma specjalizuje się w produkcji 

współczesnych płytek 3D z betonu. Poszukują 

dystrybutorów i agencji handlowych na całym 

świecie. Potencjalni partnerzy biznesowi powinni 

mieć doświadczenie w dystrybucji luksusowych 

płytek i produktów oraz mieć szeroki zakres 

partnerstwa w zakresie projektowania wnętrz, 

architektów i sklepów detalicznych z materiałami 

budowlanymi.

The Hungarian company is specialized in 

manufacturing contemporary 3D design tiles 

made of concrete. They are looking for 

distributors and commercial agencies all over the 

world. The potential business partners should 

have experience in distribution of luxurious tiles 

and products and have such a wide range of 

partnership in interior design, architects and 

building material retail stores.

17/02/2021
materiały i usługi 

budowlane



BORU2020

0112023

Rosyjska firma produkująca poliuretan o 

zwiększonej przyczepności (wodna dyspersja), 

wykorzystując własną innowacyjną technologię do 

szerokiego zakresu zastosowań. Firma szuka 

wiarygodnych partnerów do zawarcia umowy o 

usługi dystrybucyjne.

A Russian company produces an aqueous 

dispersion of polyurethane with increased 

adhesion, using its own innovative technology for 

a wide range of applications. The company is 

looking for reliable partners to conclude a 

distribution services agreement.

07/02/2021

chemia i 

kosmetyki/chemi

czna

BOTR20191220002

Turecka firma specjalizująca się w przetwarzaniu i 

pakowaniu suszonych orzechów w formie 

przekąsek, pragnie rozszerzać działalność o 

globalne rynki i dlatego poszukuje dystrybutorów 

do kooperacji w ramach umowy usługi dystrybucji.

A Turkish company specialized in the processing 

and packaging of dried nuts for consumption as a 

snack wishes to expand its global market and 

therefore seeks distributors for cooperation 

under a distribution services agreement.

08.02.2021 spożywcza

BOES20191216001

Hiszpańska firma (z Kraju Basków) inżynieryjna 

wykorzystująca ulepszona produkcję ( drukarki 3D) 

do  szybkiej usługi  prototypowania oraz produkcji 

innowacyjnych i funkcjonalnych części do 

przemysłu samochodowego, kosmicznego oraz 

medycznego zastosowania, poszukuje  

długoterminowego partnera przemysłowego w 

ramach podzlecenia wykonania usługi na zewnątrz, 

podwykonawstwa lub umowy produkcyjnej.

A Spanish (Basque) engineering company that 

uses additive manufacturing (3D printing) to 

provide rapid-prototyping services and to produce 

functional innovative parts for automotive, 

aerospace and medical applications, is looking for 

a mid-long term industrial partner under 

outsourcing, subcontracting or manufacturing 

agreements.

25/02/2021 inne usługi

BOPT20200204001

Portugalska firma z sektora automatyzacyjnego 

założona w 1982 roku, specjalizuje się głównie w 

wyposażeniu, systemach oraz rozwiązaniach w 

zakresie automatyzacji przemysłowej. Firma 

oferuje szeroki zakres produktów dla różnych 

rozwiązań oraz sektorów przemysłowych, głównie 

bezprzewodowe czujniki oraz biegłość przy 

mierzeniu temperatury, poszukuje zagranicznych 

partnerów do zawarcia umowy usługi dystrybucji.

This Portuguese automation company was 

established in 1982 and is mainly specialized in 

equipment, systems and solutions for industrial 

automation. The company offer a wide range of 

products and for different solutions and 

industries, mainly wireless sensors and expert on 

temperature measurement and is looking for 

foreign partners to establish a distribution 

services agreements.

17/02/2021

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOIL20200127003

Producent jest zlokalizowany w centralnym Izraelu 

i wytwarza różne wypiekane przekąski. Firma 

wytworzyła rewelacyjną przekąskę czyli 

sprasowany, cienki precel. Firma poszukuje 

dystrybutorów  powiązanych a sieciami sprzedaży  

w celu promocji oraz dystrybucji swojej linii 

produktów. Firma jest zainteresowana  zawarciem 

umowy finansowej, gdzie środki finansowe byłyby 

skierowane na finansowanie wzmocnienia 

marketingu.

The manufacturer is located in north-central 

Israel and manufactures a variety of baked 

snacks. The company has created a revolutionary 

snack, which is a pressed thin pretzel.  

The company is searching for a snack distributor 

with close ties to chain food markets to help 

promote and distribute its line of products. The 

company would also be interested in a financial 

agreement, where most of the investment would 

be used to further enhance marketing efforts.

20/02/2021 spożywcza

BOSG20200211001

Firma z Singapuru, specjalizująca się w 

wytwarzaniu produktów na bazie miodu została 

założona w 2010 roku. Firma  produkuje miód 

butelkowany, miodowe pastylki oraz pyłek pszczeli. 

Z uwagi na ekspansję, firma poszukuje partnerów 

w Europie za pośrednictwem umowy usługi 

dystrybucji.

The Singapore company, which specializes in 

manufacturing honey related products was 

founded in 2010. The Singapore company 

manufactures products such as bottled honey, 

honey lozenges and bee pollen. Due to expansion, 

the company is seeking European partners via 

distribution services agreement.

21/02/2021 spożywcza



BOUK20200218003

Firma z Wielkiej Brytanii, założona 30 lat temu 

zaopatruje środowiska edukacyjne w elektroniczne 

zestawy projektowe, elektroniczne, pneumatyczne 

oraz cyfrowe komponenty wspomagające 

zdobywanie wiedzy w zakresie nauki, technologii, 

inżynierii i matematyki (wspólne dziedziny 

nauczania) poszukuje dystrybutorów w ramach 

umowy usługi dystrybucji.

The UK company that has been established for 

over 30 years has been supplying educational 

establishments with electronic project kits, 

electronic, robotic, pneumatic and digitised 

components to assist with the delivery of science, 

technology, engineering, and mathematics 

(STEM) education, is seeking distributors under a 

distribution services agreement.  

27/02/2021 nauka/edukacja

BOUA20200108001

Firma z Ukrainy, została założona w 2017 roku na 

zachodzie kraju, region Lwowa. Firma rozpoczęła 

od wąskiego profilu produkcji - standardowych 

palet. Z  czasem firma rozpoczęła produkcję 

szerszej gamy produktów. W 2019 firma otrzymała 

licencję EPAL.

The Ukrainian company established in 2017 at the 

west of Ukraine in Lviv region. It has started its 

work from a narrow production profile - the 

production of standard pallets. Over time, the 

company began to produce a wide range of 

products. In 2019, the company was licensed by 

European Pallet Association-EPAL.

05/02/2021

produkty 

drewniane, 

meble

BOIT20200219001

Włoska firma z 40 letnim doświadczeniem, 

produkuje naturalnie  sfermentowane piwo z 

użyciem  firmowych składników zgodnie z 

antyczną, tradycyjna belgijską recepturą , 

poszukuje dystrybutorów na dużą skalę.

An Italian 40 years old company producing 

natural fermented  beers using the company’s 

own raw material according to an ancient 

traditional Belgian recipe, is looking for 

distributors on large-scale distribution.

26/02/2021 spożywcza

BOCZ20200128001

Czeska firma poszukuje nowych zagranicznych 

partnerów. Produkcja obejmuje zastosowanie 

owoców takich jak: owoce kolcowoju (goji), aronia, 

malina, porzeczka. Wszystkie te owoce są 

modyfikowane po przez proces liofilizacji- suszenie 

sublimacyjne, który zachowuje witaminy i 

substancje odżywcze. Firma poszukuje partnerów 

do zawarcia umowy dystrybucji lub pośrednictwa 

handlowego.

A Czech company is looking for new partners 

abroad. The production is covering fruit such as 

goji, aronia, raspberries, currant etc. All these 

fruits are modified by a special method of 

lyophilization, which contains vitamins and 

nutrition. The company is looking for partners for 

distribution agreement or commercial agency 

agreement.   

11/02/2021 spożywcza

BORU20200113020

Firma rosyjska wypracowała inteligentne 

oprogramowanie na bazie eksperymentalnego, 

genetycznego przetwarzania i wyrażeń oraz  innych 

danych biologicznych. Firma poszukuje nowych 

odbiorców oraz partnerów do zawarcia 

długoterminowych umów licencyjnych.

A Russian company developed intelligent 

software by processing experimental, genomic, 

expression and other biological data. The 

company is looking for new customers and 

partners to conclude long-term license 

agreements.

13/02/2021 inne usługi

BORU20200112007

Rosyjska firma produkuje  innowacyjne urządzenie 

do ulepszenia homeostazy elektromagnetycznego 

promieniowania urządzeń o wysokiej 

częstotliwości. Firma poszukuje nowych partnerów 

do zawarcia umowy usługi dystrybucji.

A Russian company produces an innovative device 

for improving homeostasis (self-regulation) 

electromagnetic EHF (extremely high-frequency 

appliances) radiation. The company is looking for 

new partners to conclude a distribution services  

agreement.

07/02/2021

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOPL20200207006

Polska firma z 50-letnim doświadczeniem, 

operująca w sektorze samochodowym, jest 

producentem gumowych oraz metalowo- 

gumowych elementów do samochodów. 

Zaangażowana obecnie  w międzynarodową 

kooperację, firma dostarcza swoje produkty do 

krajowych i zagranicznych odbiorców i poszukuje 

nowych partnerów, którzy mogą wspomóc 

dystrybucję na bazie umowy takiej usługi.

A Polish company with more than 50 years of 

experience in the automotive industry is 

manufacturing rubber and rubber-metal elements 

for cars. Already engaged in trans-national 

cooperation, the company delivers products to 

both domestic and foreign market and seeks new 

partners which may provide help in distribution 

process on the basis of distribution services 

agreement.

18/02/2021

pojazdy i 

maszyny/maszyn

owa



BOES20200211003

Hiszpańska firma skoncentrowana na otrzymaniu 

świeżych ryb z Morza Kantabryjskiego oraz 

przetwórstwie tych ryb  w produkt konserwowy. 

Firma przetwarza trzy gatunki ryb: tuńczyk biały 

,mątwy i morszczuk.  Są pierwszą firmą zajmującą 

się przetwórstwem ryb w puszki- europejskiego 

morszczuka w Hiszpanii. Firma poszukuje agentów 

handlowych i dystrybutorów  zagranicznych.

The Spanish company is focused on getting fresh 

high quality fish from Cantabrian Sea and 

processing it into preserved fish. 

They are currenty working with three different 

fish species: albacore, cuttlefish and European 

hake. 

They are the very first company which manage to 

produce high quality canned fish from line caught 

European hake in Spain.

The company is looking for agents or distributors 

abroad.

26/02/2021 spożywcza

BOBE20200130001

Belgijski SME używający end-to -end rozwój i 

integracja dla sztucznej inteligencji (AI) oraz 

chmury obliczeniowej dla klientów funkcjonujących 

w każdej branży np. handel, bankowość, 

telekomunikacja, ochrona zdrowia, farmaceutyki i 

technologia, którzy potrzebują zaawansowanych, 

zautomatyzowanych rozwiązań w zakresie  

sterowania danymi. Firma poszukuje innych firm  

lub uniwersytetów chcących stosować sztuczną 

inteligencję, nauki o informacji i zarządzaniu 

informacją dla podniesienia 

efektywności.Preferowaną formą współpracy 

będzie zlecenie wykonania usługi na zewnątrz lub 

umowa podwykonawstwa.

Belgian SME uses end-to-end 

development&integration for AI and cloud 

computing to serve clients active in any industry, 

e.g. retail, banking, telecom, healthcare, pharma 

or technology; that need to design&implement 

advanced data-driven automation solutions. The 

SME is looking for companies or universities that 

would like to use AI, machine learning, data 

science, and data management to improve their 

efficiency. The preferred way to cooperate would 

be under outsourcing or subcontracting 

agreement

25/02/2021 komputery i IT

BOBG20200128001

Bułgarski wytwórca produktów z plastiku 

poszukuje dystrybutorów z terenu EU z branży 

spożywczej i oferuje im umowę usługi dystrybucji 

na  plastikowe skrzynki do przechowywania oraz 

transportu żywności, toreb. Umowa produkcyjna 

jest oferowana  browarom, producentom napojów 

bezalkoholowych, producentom akumulatorów 

samochodowych, piekarniom, sklepom mięsnym i 

cukierniom poszukującym producenta 

specyficznych produktów dla ich potrzeb.

This Bulgarian manufacturer of plastic products is 

looking for EU distributors from food industry and 

is offering to them

distribution services agreements of products like 

plastic crates for storage and transportation of 

food, bags etc.

Manufacturing agreements are offered to 

breweries, soft drinks producers, manufacturers 

of car batteries, bakeries, butcher's and 

confectionery shops, that are looking for a 

manufacturer of specific products for their 

businesses.

11/02/2021
opakowania, 

papier

BOUA20190703007

SME z Ukrainy, który produkuje  naturalne soki 

poszukuje międzynarodowych partnerów. Firma 

produkuje soki z jabłek, moreli, brzoskwiń. Firma 

chce znaleźć partnera  po przez zawarcie umowy 

dystrybucji, pośrednictwa handlowego na swoje 

produkty.

The Ukrainian SME that produces natural pure 

juice is looking for international partners. The 

company produces juices from apples, apricots, 

peaches etc. The company is interested in finding 

partners through a distribution agreement and 

commercial agency agreement for its products.

20/02/2021 spożywcza

BOUA20200205002

Ukraińska firma jest wiodącym producentem 

kompozytów na bazie  włókna szklanego. Firma 

wytwarza  profile ze sprasowanego włókna 

szklanego używane w sektorze energetycznym ( 

transformatory, silniki) w budownictwie ( 

grodzenia, pochwyty) w kolejnictwie- izolowane 

łączenia szyn, warstwa włókna szklanego w 

dachowaniu wzmacnianiu siatki z włókna. Firma 

poszukuje agentów handlowych oraz 

dystrybutorów na świecie w celu rozwinięcia 

rynków zbytu i eksportu.

The Ukrainian company is a leading producer of 

composite products on the base of glass fiber. The 

company producers pultruded fiberglass profiles 

which are used in power energy (transformers, 

motors), in construction (fencing, handrail 

systems); on the railway (insulating rail joints); 

fiberglass tissue (roofing materials); reinforcing 

glass fiber mesh. The company is looking for 

commercial agents and distributors around the 

world in order to expand its markets and export 

activity. 

26/02/2021

chemia i 

kosmetyki/chemi

czna



BOCZ20200225001

Czeska firma wypracowała nowe rozwiązanie w 

zakresie nietoksycznego, ekologicznego 

biobójczego produktu, eliminującego grzyby na 

wewnętrznych tynkach oraz ścianach z 

prewencyjnym i długoterminowym 

oddziaływaniem. Jego specyficzna kompozycja 

mikroorganizmów wyizolowanych z naturalnych 

substratów powstrzymuje niepożądane pleśnie 

bazując na  zasadzie pasożytnictwa 

międzygatunkowego. Produkt jest przeznaczony do 

użytku handlowego, przemysłowego oraz 

mieszkaniowego. Firma poszukuje dystrybutorów.

A Czech company has developed and 

manufactures novel composition of non-toxic and 

ecologic biocidal product that eliminates fungi on 

interior plasters and walls and it also has a 

preventive and long-lasting effect. Its specific 

composition of micro-organism isolated from 

natural substrates suppresses the undesirable 

mildew based on the principle of interspecies 

parasitism. The product is designed for use in 

commercial, industrial and residential buildings. 

The company seeks distributors.

27/02/2021

środowisko/ener

gia/ochrona 

środowiska

BOUA20200206001

Firma z Ukrainy, aktywna w branży granulowanego 

i uszlachetnionego wapnia, poszukuje partnerów 

gotowych do zainwestowania w rozwój istniejącej 

instalacji w celu redukcji kosztów, wzrostu 

produkcji, jak również minimalnego wkładu. Firma 

jest zainteresowana podpisaniem umowy joint 

venture lub umowy finansowej.

The Ukrainian production company, acting in the 

area of granular calcium ameliorates, is looking 

for a partner who is ready to invest into 

expanding of existing facilities in order to reduce 

the costs, increase volumes of production as well 

as marginal contribution. 

The company is interested in signing a joint 

venture agreement or finance agreement.

14/02/2021

chemia i 

kosmetyki/chemi

czna

BOSG20200203001

Firma zlokalizowana w Singapurze, oferuje 

produkty i rozwiązania w szerokim zakresie  

przemysłowych pomiarów oraz urządzeń z 

czujnikami- na poziomie płynów, przepływów, 

ciśnienia i temperatury. Firma poszukuje 

partnerów w Europie w ramach umowy usługi 

dystrybucji.

The Singapore company, which is based in 

Singapore, provides products & solutions for a 

wide range of industrial measurement and 

sensing equipment - in liquid level, flow, pressure 

and temperature. The company is seeking 

European partners via distribution services 

agreement.

21/02/2021
różne inne 

produkty

BOPL20200207002

Polska firma z 50-letnim doświadczeniem, 

operująca w sektorach: samochodowym, 

elektrotechnicznym,meblowym, AGD oferuje 

usługi w zakresie przetwórstwa metalowych 

komponentów np.tłoczenie na prasie, kucie, 

spawanie, prasowanie, tłoczenie nakrętek, 

odtłuszczanie, obróbka wibracyjna, nitowanie, 

powlekanie oraz inne usługi połączone z 

powyższymi działaniami. Firma oferuje kooperację 

na bazie umowy produkcyjnej lub 

podwykonawstwa zależnie od życzenia klienta.

Polish company with over 50 years of experience, 

operating in the automotive, electrotechnical, 

furniture and household appliances sector is 

offering its metalworking services including 

stamping (cold press), tool development welding, 

nut pressing, degreasing, vibrofinish, TOX joining/ 

riveting, coating, as well as various services 

connected with these tasks. The company is 

offering cooperation on the basis of 

manufacturing or subcontracing agreement, 

depending on client needs.

17/02/2021

pojazdy i 

maszyny/maszyn

owa

BOCZ20200226001

Czeska firma z doświadczeniem w projektowaniu 

oraz produkcji wysokiej jakości zewnętrznych 

(letnich) kuchni wykonywanych  na zamówienie dla 

komercyjnych i mieszkalnych odbiorców. Firma jest 

w stanie dostarczyć komponenty ze stali 

nierdzewnej, podbudowy lub kompletne kuchnie. 

Firma także produkuje solidne grille gazowe ze stali 

nierdzewnej z ręcznie polerowanymi elementami. 

Dystrybutorzy oraz  agenci handlowi są 

poszukiwani oraz producenci letnich kuchni chcący 

zlecić wykonanie pewnych elementów na zewnątrz.

Czech family company has a long-term knowledge 

in designing and manufacturing high quality 

outdoor kitchens made on bespoke basis for 

commercial and residential clients. The company 

is capable to deliver just stainless-steel 

components, chassis or complete kitchens. They 

also manufacture robust, stainless-steel gas 

powered grills with hand-polished details. 

Distributors and agents are sought but also 

manufacturers of outdoor kitchens seeking 

outsourcing.

27/02/2021 spożywcza



BOPL20200206003

Firma z Polski specjalizująca się w wytwarzaniu 

wyposażenia i części zamiennych dla przemysłu 

wykorzystującego proces mielenia np.  ziaren 

kakaowca czy produkcja farby sproszkowanej. 

Firma oferuje kooperację w ramach umowy usługi 

produkcyjnej i podwykonawstwa. Firma oferuje 

swoje produkty także  w ramach umowy 

pośrednictwa handlowego.

A Polish company specializes in manufacturing 

equipment and a wide range of replacement parts 

for industries using milling processes, such as 

processing of cocoa beans and production of 

powder paints.  It is offering cooperation under 

subcontracting and manufacturing agreemenst. 

The company is also offering its products under 

commercial agency agreements.

14/02/2021 narzędzia i części

BOPL20200203002

Firma z południowo- wschodniej Polski oferuje 

usługi w zakresie automatyzacji przemysłowej, 

takiej jak usługi programowania oraz kontroli. 

Oferowane usługi  mogą być łączone z  

dostarczonym szerokim spektrum urządzeń, 

narzędzi, instrumentów oraz części zamiennych. 

Firma poszukuje możliwości zawarcia umowy 

pośrednictwa handlowego lub podwykonawstwa.

The company from South-Eastern part of Poland 

offers industrial automation services: such as 

programming and controlling services. The 

services offered can be joined with providing a 

wide spectrum of devices, tools, instruments and 

spare parts. The company is looking for 

commercial agency agreements and 

subcontracting.

14/02/2021

pojazdy i 

maszyny/maszyn

owa

BOAM20191224002

Armeńska firma specjalizuje się w produkcji wina. 

Firma produkuje  wytrawne, pół-wytrawne wina 

oraz pół-słodkie wina czerwone. Firma chce 

zwiększyć wolumen produkcji oraz wejść na nowe 

rynki. Producent wina poszukuje agentów 

handlowych oraz dystrybutorów do kooperacji w 

ramach umowy usługi dystrybucji lub pośrednictwa 

handlowego.

This Armenian company is specialized in wine 

production. The company produces dry, semi-dry 

and semi-sweet red wines. The company is going 

to enlarge its production and reach new foreign 

markets. The producer is looking for agents and 

distributors to cooperate under a distribution 

services agreement and/or commercial agency 

agreement.

03/02/2021 spożywcza
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