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komputery i IT

Brytyjski dystrybutor urządzeń medycznych, działający na rynku
A medical devices distributor from the UK and operating internationally
międzynarodowym poszukuje innowacyjnych, jednorazowych wyrobów is looking for new, innovative, single-use devices to be used in surgery
BRUK2020051900
medycznych stosowanych w leczeniu żeńskich problemów urologicznych for the treatment of female’s urology and gynecology problems. The
1
i ginekologicznych. Firma oferuje usługi dystrybucyjne producentom company is looking for manufacturers to work under distribution service
takich produktów.
agreement.

22/05/2021

medycyna

The Finnish company specializes in the production of hospital papers.
Fińska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów z papieru dla szpitali.
Firma poszukuje dostawców watoliny celulozowej oraz bibuły, w
BRFI20200511001
The company is looking for cellulose wadding and crepe paper producers
szczególności producentów. Współpraca ma odbywać się na podstawie
or suppliers in Europe; producers are preferred. Cooperation is offered
umowy produkcyjnej lub o dostawie.
in the form of manufacturing or supplier agreement.

13/05/2021

opakowania, papier

BRLT2020050800
1

Litewska firma projektująca sukienki dla kobiet i dziewczyna oraz
sprzedająca je we własnych sklepach pragnie poszerzyć oferowany
asortyment. Firma poszukuje europejskich producentów sukienek,
bluzek, t-shirtów, spódnic, pończoch, torebek i innych akcesoriów
modowych dla kobiet. Firma oferuje usługę dystrybucji.

The Lithuanian company creating dresses for women and girls and
selling them in own stores wants to broaden its assortment. Therefore
the company is looking for manufacturers of women’s and girls' dresses,
blouses, t-shirts, skirts, tights, handbags, other women's fashion related
accessories from Europe. The company is offering a distribution services
agreement.

14/05/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BRIT20200521001

Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji skórzanych
torebek i akcesoriów poszukuje producentów materiałów do wyboru
wojskowych zasłon w celu zastosowania ich w swoich produktach.

An Italian company specialized in design and manufacturing of leather
bags and accessories is looking for producers of military curtain fabrics
to be used in their products. They offer supplier agreement.

29/05/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

Litewska firma konsultingowa oferuje swoje usługi z zakresu rozwiązań
energooszczędnych - przeprowadza analizę zużycia energii elektrycznej
BOLT2020050500
oraz dostarcza rozwiązania i metody, dzięki którym możliwe jest jego
1
ograniczenie. Firma poszukuje partnerów na Łotwie, w Estonii i Polsce w
celu zawiązania spółki joint venture.

A Lithuanian company provides consultancy services on energy
efficiency solutions, performs analysis on electrical energy use, and
provides methods and solutions for reducing losses in the business
facilities. It is looking for partners in Latvia, Estonia, and Poland under
the joint venture agreement or subcontracting.

12.05.2021

środowisko/energia/ochr
ona środowiska

29/05/2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BRCZ2020050500
1

Summary PL

Summary ENG

Znana czeska firma poszukuje nowych produktów, które mogłaby
sprzedawać przez swoją międzynarodową sieć handlową. Firma ma
doświadczenie w globalnym marketingu i sprzedaży urządzeń
optycznych (kamery przemysłowe, skanery 3D). Poszukiwane są małe i
średnie firmy dysponujące innowacyjnymi produktami z tych kategorii.
Firma oferuje usługi dystrybucji oraz założenia spółki joint venture.

The Czech renowned company is searching for new technology-based
products that would utilize its international reselling network. The
network is experienced in marketing/distribution of optical devices
(industrial cameras & 3D scanners) globally. Thus small/medium
enterprises sought should own innovative products well-fitting to this
distribution network. The cooperation can be based on distribution or
even joint-venture agreement.

BODE2020051300 Niemiecka firma z sektora MSP, projektująca i produkująca urządzenia
1
do wykrywania awarii kabli poszukuje dystrybutorów w Europie.

A German SME that develops and produces innovative devices for cable
fault detection seeks distributors in various European countries.

An Albanian company specialized in producing herbs and a fresh spice is
looking for companies
Albańska firma specjalizująca się w produkcji ziół i świeżych przypraw
engaged in the distribution of herbs and spices. The company gathers
BOAL2020042900 poszukuje dystrybutorów. Firma eksportuje bazylię, trybulę, szczypiorek,
and exports basil, chervil,
1
kolendrę, rzeżuchę itp.
chives, coriander, cresses etc.
The company is looking to establish a distribution agreement.

BOLT20200507003

Litewska firma specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach z
zakresu zarządzania procesami przemysłowymi i automatyką oferuje
usługi podwykonawstwa. Firma zatrudnia doświadczony zespól
projektantów, programistów, nadzorców i instalatorów. Firma ma
doświadczenie w budowie złożonych systemów.

A Lithuanian company is specialized in innovative building engineering
system process management and automation solutions. A highly skilled
team of designers, programmers, supervisors, and installers has
implemented many different complexity projects and therefore can offer
complex solutions. The company is looking for partners abroad under
the subcontracting agreement.

06.05.2021

spożywcza

12.05.2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

Litewska firma oferuje swoje wyroby - biżuterię i pamiątki z bursztynu, a
także wyroby prozdrowotne i wspierające dobrostan, ręcznie
BOLT20200512001
produkowane z bursztynu i tkanin. Firma oferuje usługi produkcyjne oraz
poszukuje dystrybutorów.

Lithuanian company can offer its production from amber jewelry and
souvenirs to health and wellbeing products. All products are carefully
hand made of natural linen and amber. The possible cooperation is
under distribution service or manufacturing agreements.

20/05/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

Fińska firma projektująca zegarki poszukuje dystrybutorów, agentów
handlowych i sprzedawców detalicznych na swoje produkty designerskie zegarki oraz paski ze skóry renifera. Założona w 2017 roku,
BOFI20200408001
firma zdobyła uznanie na fińskim rynku. Firma produkuje zegarki w
czterech wariantach i ręcznie robione, farbowane barwnikami roślinnymi
paski ze skóry renifera w czterech kolorach.

Finnish design watch brand is seeking distributors,commercial agents
and retailers for design watches and reindeer leather watch straps
worldwide. The company is based in Finland and was established in
2017. It has gained a foothold in the Finnish watch market. Company
produces watches and handmade vegetable tanned reindeer leather
straps. Watch straps are handmade from Finnish reindeer leather in
Finland.
Currently, the company has four different watch variants and four
different strap colour

22/05/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

27/05/2021

spożywcza

15/05/2021

spożywcza

Italian family cellar, producing wine since 1890, based in Monferrato
Włoska winiarnia, produkująca wino od 1890, mieści się na wzgórzach hills, well-known wine production area in North West of Italy, specialized
Monferrato w znanym z produkcji wina regionie w północno-zachodnich in the production of Barbera d'Asti DOGC is looking for distributors in EU
BOIT20200511001
Włoszech, specjalizującego się w produkcji Barbera d'Asti DOGC. Firma
and foreign markets.
poszukuje dystrybutorów.
High-quality wine produced since five generations with careful manual
labour respecting the territory.

Włoska, rodzinna winnica z ponad 60-letnim doświadczeniem,
mieszcząca się w regionie Roero w Piemoncie specjalizuje się w produkcji
BOIT20200430001
takich win, jak Roero, Roero Arneis, Nebbiolo alba i Barbera alba. Firma
poszukuje dystrybutorów oraz agentów handlowych.

Italian family winery with a tradition of over sixty years located in the
Roero region (close to Langhe in Piedmont region), specialized in
production of Roero, Roero Arneis, Nebbiolo alba and Barbera alba is
looking for distributing agreements and/or agents in Europe and in
foreign markets. Superior quality wines created combining tradition,
innovation and careful treatments of grapes are the main
characteristics.

Północno-wschodni spin-off uniwersytecki stworzył alternatywę dla
A university spin-off in Northern Italy has developed a non toxic and nonformaliny - nietoksyczną i niekancergenną substancję, której stosowanie
cancerogenic fixative alternative to the use of formaline, that is a
BOIT20200507001
może uwolnić szpitale od szkodliwej formaliny, na działanie której
forbidden substance, to create Formalin Free Hospitals, where
wystawieni są pracownicy służby zdrowia. Firma poszukuje
thousands of health workers are now exposed to its effects. The
zagranicznych dystrybutorów.
company is looking for distributors to enter foreign markets.

19/05/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

Węgierska firma z sektora IT dostarcza najwyższej jakości rozwiązania z The Hungarian IT company provides top quality solutions in the fields of
zakresu rzeczywistości rozszerzonej (AR), wirtualnej rzeczywistości (VR)
augmented reality (AR), virtual reality (VR) and web developments.
oraz tworzenia aplikacji sieciowych. Firma oferuje tanie i proste, a także Either simple and cheap, or complex, fast, and reliable systems, it turns
BOHU20200204001 drogie i skomplikowane rozwiązania dopasowane do wymagań klientów. its partners' ideas into reality, and makes them client friendly, too. It is
Firma poszukuje partnerów z krajów UE, USA, Norwegii i Szwajcarii na
looking for partners from the EU countries, the USA, Norway and
podstawie umowy o podwykonawstwo, outsourcing lub agencji
Switzerland for subcontracting, commercial agency and outsourcing
handlowej.
agreements.

12.05.2021

komputery i IT

The UK company's clients range from SMEs (small, medium enterprises)
Brytyjska firma oferuje swoje usługi (określanie poziomu hałasu
to multinational companies and it is able to provide a tailored, fast
wyburzania budynków, ocena poziomu hałasu z takich źródeł jak
response service with hands-on management expertise. Services include
BOUK20200506002 budowy, drogi, tory oraz samoloty, fabryki itp.) małym i dużym firmom z
noise assessments of demolition, construction, road, rail and aircraft
całego świata na podstawie umowy podwykonawstwa, outsourcingu
noise sources, mechanical plant and industrial/oil and gas sites. Suboraz joint venture.
contracting, outsourcing or joint venture agreements are offered.

25/05/2021

doradztwo i konsultacje

Ukrainian freight forwarding company located in Ukraine, Odessa, offers
shipping goods by sea in containers from anywhere in the world, and a
Ukraińska firma spedycyjna z Odessy oferuje transport morski towarów
full range of port logistics around the world. Also, another area of
w kontenerach z każdego miejsca na świecie oraz usługi logistyczne w
BOUA20190312001
activity is the full range of land transportation throughout the territory
każdym porcie. Firma oferuje również transport lądowy na terenie
of Ukraine.
Ukrainy. Firma świadczy usługi outsourcingu.
The company is offering services to each potentially interested partner
under an outsourcing agreement.

29/05/2021

sektor morski, lotniczy

08.05.2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOES20200506001

Hiszpańska firma rodzinna, założona w 1854 roku w Pollensie na
Majorce zajmuje się produkcją rzemieślniczą tradycyjnych tkanin z
Majorki - Ikat. Firma zachowuje śródziemny charakter swoich
produktów, a także przykłada specjalną wagę do konserwowania,
ulepszania tkanin oraz wprowadzania innowacji. Firma poszukuje
agentów handlowych i dystrybutorów.

The Spanish company is a family-run artisan textile factory founded in
1854 in Pollensa (Mallorca) and dedicated to the production of typical
Majorcan fabrics, traditionally known as "Ikat Fabrics". They maintain
the Mediterranean character of fabrics and products and take special
care of the conservation, innovation and improvement of fabrics.
The company is looking for commercial agents and distributors.

Hiszpański start-up technologiczny z sektora zarządzania zasobami
The Spanish technological start-up in the field of human resources offers
ludzkimi oferuje działające na wielu platformach, stworzone w
a multi-device cost-saving plug-and-play software as a service (saas)
technologii plug&play, oszczędzające środki oprogramowanie jako
platform to build onboarding programs. It is based on a culture of
usługę (SaaS) do przeprowadzania procesu onboarding. Narzędzie to jest
ongoing learning and personalized experiences designed to engage
BOES20200511001
oparte na filozofii ciągłego uczenia się oraz spersonalizowanych
employees along their journeys. The goal is to provide ongoing
doświadczeń, pozwalające na zaangażowanie pracowników. Jej głównym
microlearning and constant communication between companycelem jest dostarczanie możliwości mikrouczenia się oraz ciągłej
employee.
komunikacji między pracownikiem i pracodawcą. Firma poszukuje
The type of partnerships envisaged are commercial, financial and license
partnerów do umowy finansowej oraz licencjobiorców.
agreements.

21/05/2021

komputery i IT

Ukraińska firma produkująca wyroby cukiernicze oferuje ich szeroki
BOUA20190829002 wybór - czekolady, przekąski, wafle, cukierki, zestawy prezentowe itp.
Firma poszukuje długoterminowych umów z dystrybutorami.

The Ukrainian confectionery producer offers a wide range of sweets chocolate, snacks, wafers, candies, gift boxes and aims to contract a longterm distribution agreement with potential partners. The company has a
presence in foreign markets and is able to offer the European level of
quality by using European components and production equipment on
Spanish, Portugese and Jordanian markets.

20/05/2021

spożywcza

Słowacka szwalnia z ponad 70-letnim doświadzceniem specjalizuje się w
produkcji tkanin przemysłowych i odzieżowych oraz wyrobów ze skóry.
BOSK20200429001 Jej oferta obejmuje szeroki wybór toreb (szkolne, podróżne, laptopowe,
plecaki), pokrowce na samochody, koce, namioty itp. Firma oferuje
usługi produkcyjne.

The Slovak sewing company with nearly 70 years of experience
specialises in designing and manufacturing industrial and commercial
fabric and leather products. The company’s product portfolio includes
especially different types of bags (such as school bags, travel bags,
laptop bags, backpacks), vehicle covers, insulation blankets, tents, etc.
The company is looking for manufacturing agreement to manufacture
products based on specific client´s requirements.

30/05/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

The Singapore company is a manufacturer of medical diagnostic kits and
a machine that detects many different kinds of illnesses and virus in the
Singapurska firma produkuje medyczne zestawy diagnostyczne oraz
body. The company produces a number of test kits, designed to detect
BOSG20200512006 urządzenie, które jest w stanie wykryć różnego rodzaju choroby i wirusy
specific illnesses and also the machines that are used to turn the test kit
w organizmie. Forma poszukuje dystrybutorów.
into results. The Singapore company is looking for European partners via
a distribution service agreement.

15/05/2021

medycyna

The company, based in the Southern Italy, works in the agro-food sector
Firma z południowych Włoch z sektora rolniczego specjalizuje się w
and in particular is specialized in the foreign trade of Italian typical agroeksporcie typowych, włoskich produktów żywnościowych. Firma
food products. They have developed a web portal where Italian
BOIT20200505002 stworzyła portal, przez który sprzedawać swoje wyroby zagranicznym
producers can meet the foreign importers interested in the trading of
partnerom mogą włoscy producenci. Firma poszukuje dystrybutorów na
“made in Italy” food and beverage.
tego typu produkty.
They are looking for partners trading food and beverage, interested in a
distribution services agreement.

23/05/2021

spożywcza

The company is an innovative Spanish brewery that offers craft beer
destined to enjoy, taste and feel. All its staff put passion and care in
Innowacyjny hiszpański browar oferuje piwa kraftowe. Firma poszukuje
processes that include only natural ingredients, with the objective of
importerów i dystrybutorów zainteresowanych jej piwami w kegach i
obtaining a high-quality beer.
BOES20200521001
butelkach. Firma celuje w takich odbiorców jak sklepy spożywcze,
The brewery is looking for importers and distributors for its bottled and
restauracje, bary, hotele, puby itp.
keg beers, targeting grocery stores, shops, restaurants, bars, hotels,
pubs, etc., mainly in Europe (but also interested in Asia, Canada and the
USA).

Rosyjska firma badawcza produkuje naturalne kosmetyki (żele do mycia,
szampony, kremy, itp.) oraz zdrową żywność (płatki, galaretki, olej
A Russian scientific production company produces natural cosmetics
BORU2020050600
lniany, batony organiczne, zupy , itp.) Firma szuka zaufanych partnerów (washing gels, shampoos, creams, etc) and healthy food (cereal, jelly,
1
zagranicznych do umowy dystrybucyjnej.
linseed oil, organic bars, soups, etc.). The company is looking for reliable
foreign partners to conclude a distribution service agreement.

Bułgarski producent mody dziecięcej chce podpisać umowę
A Bulgarian kids fashion manufacturer is looking to sign a distribution
dystrybucyjną z właścicielem hurtowni lub siecią sklepów z modą
services agreement with wholesale store owners or chains for kids
BOBG2020051900
dziecięcą. Firma realizuje nową linię katalogową dwa razy do roku i
fashion.
1
ubiegała się o Nagrodę Junior Design w 2018 roku. Firma tworzy
różnorodne i zwracające uwagę ubrania zaprojektowane dla dzieci od 6 The company is releasing a new line catalogue twice a year and has been
miesiąca życia do 12 lat.
shortlisted for Junior Design Awards in 2018. The company creates a mix
and match attention-grabbing outfits designed for kids from 6 months
old to 12 years of age.

Ukraiński producent komponentów oraz części elektrycznych i
elektromechanicznych jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w
The Ukrainian producer of electronic and electromechanical
tworzeniu i produkcji na zlecenie sprzętu i narzędzi przy użyciu swojego
components and assemblies is interested in establishing cooperation in
BOUA202001270
zaplecza produkcyjnego, sprzętu oraz narzędzi dla swoich partnerów
processing and customized production, using its own production
01
biznesowych. Firma szuka możliwości zaoferowania własnych usług na
facilities, equipment and tools or the equipment and tools of its business
podstawie umowy produkcyjnej, podwykonawstwa lub zlecenia na
partners. The company is looking to offer own services via
całym świecie.
manufacturing, subcontracting and outsourcing agreements worldwide.

29/05/2021

spożywcza

12/05/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

24/11/2020

tekstylia, ubrania,
biżuteria

16/05/2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

Rosyjska firma jest zaangażowana w rozwój i produkcję mierników
parametrów mikroklimatu - temperatury, wilgotności oraz przepływów
A Russian company is engaged in the development and production of
powietrza. Urządzenia te są używane w celu kontroli mikroklimatu w
microclimate parameters meters - temperature, humidity and airspeed.
BORU2020050400 przedszkolach oraz w instytucjach medycznych, bibliotekach, galeriach
These devices are used to control the microclimate in preschool and
1
sztuki, muzeach, jak również w przedsiębiorstwach przemysłowych.
medical institutions in libraries, art galleries, museums, as well as in all
Rosyjska firma szuka zaufanego partnera do zawarcia, niosącej obopólną industrial enterprises. A Russian company is looking for reliable foreign
korzyść, umowy dystrybucyjnej.
partners to conclude a mutually beneficial distribution services
agreement.

BOUA202005180
02

Ukraińska firma zajmująca się przetwórstwem rolnym oferuje jedynie
wolne od GMO olej lniany (siemię lniane), nasiona gorczycy, kolendrę
itp. pochodzenia ukraińskiego. Firma chce nawiązać współpracę z
partnerem biznesowym na zasadzie umowy dystrybucyjnej lub/i
komercyjnej.

The Ukrainian agro-processing company offers only non-GMO linseed
(flaxseed), mustard seed, coriander etc. of Ukrainian origin. The
company will establish cooperation with business partners on the basis
of a distribution services agreement and/or commercial agency
agreement.

Jedyny brytyjski producent gamy szeroko nagradzanych, suszonych
powietrzem czipsów owocowych i warzywnych jadanych do herbaty oraz
The only manufacturer in the UK to produce a range of multi award
naparów z cytrusów, szuka dystrybutorów z dobrą znajomością i
BOUK2020032600
winning, air-dried fruit and vegetable crisps, edible teas and citrus
kontaktami do reprezentowania jego produktów, jak również sprzedaży
1
infusions is looking for distributors with good knowledge and contacts to
świadomym klientom, sklepom ze zdrową żywnością, wielobranżowym,
represent their products and sell to health and sustainability conscious
supermarketom, miejscom rozrywki, cateringom oraz barom i
consumers, health stores, convenience shops, supermarkets,
restauracjom.
entertainment venues, food service caterers, also bars and restaurants.

Bułgarska winiarnia produkuje wysokiej jakości lokalne wino butikowe
A Bulgarian winery that is producing high-quality local boutique wine
oraz limitowane edycje (specjalne i rezerwowane partie) wina
BOBG2020051900
and limited edition (special and reserved batches) bottled wine is looking
butelkowanego i szuka dystrybutora. Winiarnia chce etykietować butelki
3
for distributors.
zgodnie z życzeniem klienta (etykieta klienta).
The winery is willing to label the bottles according to customer
specifications (white-label).
Rumuńska firma IT produkuje szyte na miarę rozwiązania do użycia przy
zarządzaniu budynkami, w przemyślę oraz rolnictwie, włączając w to:
A Romanian IT company produces customer tailored solutions for
oprogramowanie, sprzęt elektroniczny, integrację systemów oraz
building management and industrial or agricultural use, including:
BORO2020052000
konsultacje z zakresu IT. Firma szuka współpracy z partnerami
software, electronic equipment, system integration and consultancy in
1
pracującymi w sektorach działalności potrzebujących szytej na miarę IT&C. The company looks for collaboration with a partner working in any
automatyki i integracji systemów. Usługi są oferowane na zasadzie
field of activity that needs tailor made automation or system integration.
umowy podwykonawstwa lub zlecenia.
The services are offered under outsourcing or subcontracting
agreement.

20/05/2021

środowisko/energia/ochr
ona środowiska

21/05/2021

spożywcza

15/05/2021

spożywcza

24/11/2020

spożywcza

28/05/2021

komputery i IT

Firma z siedzibą w Singapurze, która dostarcza sprzęt medyczny ochrony
osobistej związany z ochroną przed COVID-19, szuka możliwości
BOSG20200512004
ekspansji na rynku europejskim. Firma szuka długoterminowej
współpracy na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

A company based in Singapore which supplies COVID-19 medical
personal protective equipment (PPE) is looking to expand into the
European market. The company is looking for long term collaboration
under the distribution services agreement.

15/05/2021

medycyna

A Romanian company specialised in production of a new type of vertical
wind turbine is interested in finding distributors in EU countries and
beyond. In order to meet new customers at new markets, the company
is looking for partners under distribution services agreement.

30/05/2021

różne inne produkty

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji pił elektrycznych, silników,
A Russian company specializes in the production of electric saws, electric
części zapasowych, narzędzi oraz akcesoriów do pił elektrycznych. Te piły
motors, spare parts, tools and accessories for electric saws. These chain
BORU20200421002
łańcuchowe mają szerokie zastosowanie do różnego rodzaju
saws are widely used in production for sawing various types of
materiałów: drewno, plastik, lód, itp. Firma szuka zaufanych partnerów
materials: wood, plastic, ice, etc. The company is looking for reliable
zagranicznych w celu zawarcia umowy komercyjnej.
partners abroad to conclude a commercial agency agreement.

16/05/2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

08/05/2021

rolnictwo

29/05/2021

rolnictwo

BORO2020052000
2

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji nowego typu
wertykalnych turbin wiatrowych jest zainteresowana znalezieniem
dystrybutorów w krajach UE oraz poza. W celu poznania nowych
klientów na nowych rynkach, firma szuka partnerów do umowy
dystrybucyjnej.

Turecka firma założona w 2010 roku, rozwija i produkuje dodatki do pasz
A Turkish company, established in 2010, develops and produces feed
dla drobiu, żywego inwentarza, bydła, koni, świń, wielbłądów, ryb oraz
additives for poultry, livestock, cattle, horse, swine, camel, fish and bee.
BOTR2020042700
pszczół. Firma posiada certyfikaty i spełnia więcej niż standardowe
With its certificates, the Turkish company meets more than the
1
wymogi rynkowe. Firma jest ambitna i chce się rozwijać poprzez
necessary standards that the market requires. The company is ambitious
zawarcie umowy długoterminowej dystrybucyjnej oraz komercyjnej.
to enhance its reach via establishing long-term distribution and
commercial agency partnerships.

Izraelska firma agro-techniczna opracowała rozwiązanie do kontroli
poziomu nawodnienia oraz czujniki wspierające proces decyzyjny
BOIL20191124002 odnośnie podjęcia akcji nawadniania. Główną zaletą systemu jest jego
pełna automatyzacja i inicjowanie nawadnianie bez udziału człowieka.
Firma szuka dystrybutorów na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

The Israeli Agri-Tech company developed precise irrigation control
solutions and agriculture sensors for irrigation decision support. The
main advantage of the system is its ability to work fully autonomously
and execute irrigation decisions with no human intervention. The
company is seeking distributors under a distribution services
agreement.

Koreańska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji produktów
do mobilnych pokoi izolacji podciśnienia (NPIR) i szuka partnerów do
A Korean company specialized in designing and manufacturing mobile
umowy dystrybucyjnej usługowej polegającej na dystrybucji jej
negative pressure isolation room (NPIR) products is looking for partners
BOKR20200507001
produktów, które są sprzętem przewidzianym dla pacjentów z
for distribution services agreement to distribute its product which is
chorobami infekcyjnymi. Firma szuka dystrybucji na zasadzie umowy
strict isolation equipment of patients for infectious diseases. The
usługowej z dystrybutorami specjalizującymi się w chorobach zakaźnych
company is looking for a distribution services agreement with
oraz handlu sprzętem medycznym na zlecenia rządowe.
distributors who are specialized in contagious diseases and medical
equipment, government project bidding.

26/05/2021

medycyna

This Luxembourg company has developed a platform that empowers
Firma z Luksemburga opracowała platformę, która wspiera przemysł
manufacturing industry to drive its digital transformation and facilitates
produkcyjny w przekształceniu cyfrowym oraz zaplecze produkcyjne w
the development of AI solutions from proof of concept till real time
oparciu o sztuczną inteligencję od pomysłu do rekomendacji odnośnie
production recommendations. It organises companies' assets (machines,
BOLU20200410001 produkcji w czasie rzeczywistym. Organizuje zasoby firmy (maszyny,
sensors, AI, cloud, edge, ...) and ensures they gather and explore their
czujniki, sztuczną inteligencję, chmurę..) oraz zapewnia łatwą wymianę
data easily. The company seeks outsourcing agreements with
danych pomiędzy nimi. Firma szuka umowy zlecenia z firmami
manufacturing companies and commercial agreements with IT service
produkcyjnymi oraz komercyjnej z dostawcami usług IT.
providers.

13/05/2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

Austrian family-owned company produces a spirituose, from the cones
of the stone pine (Pinus cembra), which is found worldwide only in the
Austraicka firma rodzinna produkuje spirytus z szyszek z sosny kamiennej
Alps. Handmade from exclusively Austrian ingredients as well as in(Pinus cembra), która występuje tylko w Alpach. Ręcznie robiona tylko z
house development and production.
BOAT20200428001 austriackich składników, jak również produkowana chałupniczo. Firma
chce rozszerzyć swoje kanały dystrybucyjne i szuka nowych partnerów
They are interested in expanding their distribution channels and are
do długoterminowej umowy dystrybucyjnej lub /i komercyjnej.
looking for new partners to start long-term distribution and / or
commercial agency agreements.

15/05/2021

spożywcza

Ukraiński producent konfekcji oferuje szeroką gamę słodyczy czekoladę, przekąski, wafelki, cukierki, zestawy upominkowe i chce
The Ukrainian confectionery producer offers a wide range of sweets zawrzeć długoterminową umowę dystrybucyjna z potencjalnymi
chocolate, snacks, wafers, candies, gift boxes and aims to contract a longBOUA201908290
partnerami. Firma jest już obecna na rynkach zagranicznych i jest w
term distribution agreement with potential partners. The company has a
02
stanie zaoferować europejski poziom jakości przy użyciu europejskich
presence in foreign markets and is able to offer the European level of
składników oraz sprzętu produkcyjnego na rynek Hiszpański, Portugalski quality by using European components and production equipment on
i w Jordanii.
Spanish, Portugese and Jordanian markets.

20/05/2021

spożywcza

The Bulgarian company has long-term experience in the production of
Bułgarska firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji odlewów ze
castings from steel and cast iron. They are looking for partners from the
stali i żeliwa, poszukuje partnerów z branży budowy maszyn, przemysłu
BOBG20200427002
machine building, heavy engineering industry, shipbuilding, aircraft
ciężkiego, stoczniowego, lotniczego lub ceramicznego, do współpracy w
building, ceramic industry. The envisaged cooperation types are
ramach umowy produkcyjnej i podwykonawstwa.
manufacturing agreement and subcontracting.

20/05/2021

metalowa

Ta rumuńska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji
tradycyjnej rumuńskiej odzieży ludowej. Ubrania obejmują bluzki,
sukienki, spódnice, kamizelki i kubraki. Firma jest zainteresowana
BORO20200113002 poszerzeniem swojego portfolio poprzez nawiązanie długoterminowej
współpracy z międzynarodowymi partnerami, w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucji lub umowy przedstawicielstwa
handlowego.

The Romanian enterprise has expertise mainly in designing and
manufacturing Romanian traditional folk clothing. The clothing items
include blouses, dresses, skirts, vests and jackets. The Romanian SME is
now looking forward to increasing its portfolio with international
partners in order to establish a long-term collaboration under
distribution services or commercial agency agreements.

06/05/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

A Slovak company specialized in the development of high- quality digital
solutions for companies in different segments has developed a pay- perview and livestream platform. The company is looking partners to
cooperate via an outsourcing agreement.

23/05/2021

komputery i IT

The Italian company, established in 2017, is specialized in
commercializing preserved food. The knowledge of agro-food raw
materials is an important prerogative of the company’s partners who
come from an old generation of food producers and distributors. The
company is looking for distributors in other countries.

15/05/2021

spożywcza

Firma z Litwy produkuje stylowe hamaki dla zwierząt domowych, które The company from Lithuania is manufacturing stylish hammocks for pets
można przymocować do mebli (np. krzeseł, stołów). Firma chce
which can be attached to furniture (chairs, tables). The company wants
BOLT20200121001
rozszerzyć swoją działalność poprzez nawiązanie współpracy w ramach
to expand its activities and is looking for partners abroad under a
umowy przedstawicielstwa handlowego z zagranicznymi partnerami.
commercial agency agreement.

06/05/2021

różne inne produkty

Ukraińska firma produkująca różne produkty z blachy (np. komponenty
do komercyjnych urządzeń chłodniczych, części kadłuba/korpusu
urządzeń oświetleniowych i gazowych, tłoczone i formowane produkty z
metalu, żeliwa i aluminium), poszukuje partnerów do współpracy w
BOUA20200518003
ramach umowy produkcji lub umowy podwykonawstwa. Firma posiada
nowoczesne, wysokowydajne i precyzyjne urządzenia oraz sprzęt do
sztancowania, gięcia, tłoczenia na zimno i laserowego cięcia metalu z
możliwością nałożenia powłoki polimerowej.

20/05/2021

metalowa

BOSK20200420002

Słowacka firma specjalizująca się w opracowywaniu wysokiej jakości
rozwiązań cyfrowych dla firm z różnych segmentów, opracowała
platformę płatnej transmisji i transmisji na żywo. Firma poszukuje
partnerów do współpracy na podstawie umowy outsourcingowej.

Włoska firma, założona w 2017 roku, specjalizuje się w komercjalizacji
konserwowanej żywności. Znajomość surowców rolno-spożywczych jest
BOIT20200422002
ważnym przywilejem partnerów firmy, którzy pochodzą ze starego
pokolenia producentów i dystrybutorów żywności. Firma szuka
dystrybutorów w innych krajach.

The Ukrainian company produces various sheet metal products, such as
components for commercial refrigeration equipment, body parts for
lighting and gas equipment, stamped and molded products from metal,
cast iron and aluminum, etc. The company has modern highperformance and high-precision equipment for die cutting, bending, cold
stamping and laser cutting of metal with the possibility of applying a
polymer coating. The company is looking for a manufacturing agreement
or a subcontracting.

Firma z siedzibą w Singapurze specjalizuje się w opracowywaniu i
wdrażaniu systemów głębokiego uczenia (Deep Learning) w branży
The company, based in Singapore, specialises in the development and
opieki zdrowotnej. Firma opracowała zautomatyzowany system, który deployment of AI deep learning systems in the healthcare industry. The
BOSG2020041700
daje możliwość jednoczesnego wykrycia trzech chorób siatkówki.
company has developed an automated system that is able to detect 3
1
Poprzez analizę cyfrowych obrazów siatkówki w kolorze, system jest w
retina diseases concurrently. Through analysis of digital colour retina
stanie zidentyfikować objawy retinopatii cukrzycowej, jaskry i
images, the system is able to identify signs of diabetic retinopathy,
zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Firma poszukuje partnerów
glaucoma and age-related-macular degeneration.
do współpracy w ramach umowy dystrybucji.

05/05/2021

medycyna

20/05/2021

inne usługi

Hiszpańska firma opracowuje oprogramowanie dostosowane do
A Spanish company develops customised software for specific purposes
określonych celów, a także rozwiązania wizyjne i w zakresie sztucznej
as well as artificial intelligence and vision solutions for a wide range of
inteligencji dla wielu sektorów. Firma opracowała oprogramowanie
sectors. The company has developed software based on artificial
BOES20200504001 oparte na sztucznej inteligencji przeznaczone do analizy morfologii i
intelligence intended for the sperm morphology and motility analysis.
ruchliwości plemników. Firma poszukuje dystrybutorów tego
The company is looking for distributors of this software that could be
oprogramowania, którzy w przyszłości mogą być również zaangażowani
also involved in the development of the commercialization strategy.
w proces rozwoju strategii komercjalizacji.

07/05/2021

komputery i IT

A Lithuanian company carries out commercial activities and provides a
wide range of services in welding, installation of metal structures in
various complex dimensions. The company employees are highly
qualified and experienced welders/assemblers with many years of
experience and certified according to EU requirements. The possible
cooperation are under outsourcing, subcontracting or manufacturing
agreements.

14/05/2021

różne inne produkty

Ukraiński uniwersytet oferuje usługi analizy i prognozowania sytuacji
awaryjnych; opracowywania zaleceń, metod w odniesieniu do urządzeń i
sprzętu, zapobiegania i łagodzenia skutków awarii (w tym o dużej skali)
BOUA202005040
poprzez badanie ekstremalnych trybów pracy układów i urządzeń
01
hydraulicznych. Oferta ukierunkowana jest na długoterminową
współpracę z potencjalnymi partnerami, przedsiębiorstwami górniczohutniczymi w oparciu o umowę podwykonawstwa.

Litewska firma handlowa, świadcząca również usługi w zakresie
spawania oraz montażu konstrukcji metalowych o różnych, złożonych
wymiarach, poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy
BOLT20200506001
outsourcingu, podwykonawstwa i umowy produkcji. Pracownicy firmy to
wykwalifikowani i doświadczeni spawacze/monterzy, posiadający
certyfikaty zgodne z wymogami UE.

Ukrainian university offers services for the analysis and forecasting of
emergency situations, development of recommendations, methods,
devices and equipment for their prevention and mitigation of
consequences (including those of especially large scale) by studying
extreme operating modes of hydraulic systems and hydraulic
equipment. They offer long-term cooperation with potential partners,
enterprises of mining and metallurgical complex based on
subcontracting.

Hiszpańska firma opracowała rozwiązanie w zakresie technologii
A Spanish company has developed a solution on facial recognition
rozpoznawania twarzy, które weryfikuje tożsamość użytkowników
technology, which verifies the identity of users remotely (or in-person),
zdalnie (lub osobiście), rejestruje ich, a następnie uwierzytelnia,
enrolling them, and then authenticating them to request physical access
uzyskując fizyczny dostęp do dowolnego systemu kontroli dostępu. To
BOES20200515001
to any access control systems. This equipment reduces dramatically the
urządzenie znacznie zmniejsza ryzyko COVID-19, dzięki bezdotykowej
risk of COVID-19 thanks to the contact-less access control service.
usłudze kontroli dostępu. Poszukiwani są dystrybutorzy specjalizujący się
Distributors specialized in the access control sector with clients and
w tego typu rozwiązaniach, posiadający wiedzę i doświadczenie na
expertise in European but also Latin-America markets are sought.
rynkach europejskich, ale także Ameryki Łacińskiej.

20/05/2021

komputery i IT

Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji produktów elektronicznych i
The Bulgarian company is specialized in the production of electronic and
elektromechanicznych, elementów z tworzyw sztucznych, skrzynek
electro-mechanical products, plastic details, metal boxes, cable looms,
metalowych, krosien kablowych, lamp LED (wewnętrznych i ulicznych),
interior and street/park LED (light-emitting diode) lamps, LED lighting for
BOBG20200512001 oświetlenia LED dla stacji benzynowych oraz zegarów LED z jednym lub
gas stations and a LED clock with one/two thermometers. The company
dwoma termometrami pokazującymi temperaturę na zewnątrz. Firma
is looking for distributors, manufacturing agreement, and is offering to
poszukuje dystrybutorów i partnerów do umowy produkcyjnej oraz
be a subcontractor to foreign partners.
oferuje współpracę jako podwykonawstwa.

30/05/2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

Hiszpańska firma z siedzibą na Majorce wykonuje naprawy, remonty i
konserwacje (na miejscu oraz za granicą) dużych, luksusowych statków
wycieczkowych (tzw. superjachtów). Oferta koncentruje się głównie na
BOES20200331003 pracach mechanicznych, hydraulicznych, inżynieryjnych oraz w zakresie
orurowania. Firma poszukuje partnerów działających w branży
jachtowej, projektów jachtowych i oferuje swoje usługi w ramach
umowy podwykonawstwa lub umowy joint venture.

07/05/2021

inne usługi

19/05/2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

The Spanish company based in Mallorca is active in the field of repair,
refit and maintenance for superyachts on site and abroad, primarily
mechanical, hydraulic, piping and engineering. The company is seeking
for partners operating in the yacht industry, yacht projects and is
offering their services through a subcontracting or joint venture
agreement.

Ukraiński producent sprzętu oświetleniowego LED oferuje szeroką gamę Ukrainian manufacturer of LED lighting equipment offers a wide range of
opraw oświetleniowych do różnych zastosowań: przemysł, magazyny,
light fixtures for various applications: industry, warehouses, retail,
handel detaliczny, biura, budynki użyteczności publicznej, na zewnątrz. offices, public buildings, outdoor. The company aims to contract a longBOUA202005080
Firma planuje zawrzeć długoterminową umowę dystrybucyjną z
term distribution agreement with potential partners. The company has a
02
potencjalnymi partnerami. Firma jest obecna na rynkach zagranicznych i presence in foreign markets and is able to offer the European level of
jest w stanie zaoferować europejski poziom jakości, długie warunki
quality, long warranty terms, and post-warranty service. The company
gwarancji oraz serwis pogwarancyjny. Firma pozyskuje swoje kluczowe
sources its key components exclusively from leading worldwide
komponenty wyłącznie od wiodących światowych dostawców.
suppliers.

Brytyjska firma opracowała konfigurowalne oprogramowanie do
raportowania biznesowego, które usprawnia obecne systemy i dostarcza A UK company has developed customisable business reporting software
informacje w zakresie zarządzania w czasie rzeczywistym, w tym raporty
that enhances current systems and provides real-time management
dotyczące finansów (dłużnicy i wierzyciele). Oprogramowanie jest
information, including reports on financials such as aged debtors and
również odpowiednie dla firm poszukujących bardziej szczegółowego
creditors. The software is also suited to companies seeking a more
BOUK20200513001
zrozumienia ich sytuacji odnośnie przepływów pieniężnych podczas
detailed understanding of their cashflow situation during Covid-19
izolacji i blokady spowodowanej Covid-19. Firma chciałaby nawiązać
related lockdowns. They are seeking agents/data analysts with a client
współpracę w ramach umowy przedstawicielstwa handlowego z
base needing enhanced business intelligence via commercial agency
agentami /analitykami danych z bazą klientów, którzy poszukują
agreement.
ulepszonej analizy biznesowej.

28/05/2021

komputery i IT

Firma produkcyjna ze środkowej Ukrainy, specjalizująca się w obróbce
metali, tłoczeniu, cięciu, spawaniu, frezowaniu, cięciu plazmowym itp.,
jest gotowa zaoferować potencjalnym partnerom współpracę w ramach
BOUA20200518001
umowy produkcji i umowy podwykonawstwa. Firma przyjmie
zamówienia na usługi projektowania oraz produkcji różnych elementów,
zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

The Ukrainian manufacturing SME, located in Middle of Ukraine, is
specializing in metal machining, stamping, cutting, welding, metal
milling, plasma cutting, etc. They can design and manufacture all the
elements in accordance with the client’s individual requirements. The
company offers subcontracting and manufacturing agreement to
potential partners.

29/05/2021

metalowa

BOCN2020051200
1

Chińska firma dostarcza papier toaletowy w rolce, duże chusteczki
toaletowe, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, serwetki,
chusteczki kuchenne i chusteczki z włókna bambusowego. W celu
poszerzenia rynku zbytu dla swoich produktów, firma poszukuje
potencjalnych dystrybutorów w Europie.

A Chinese company provides toilet-roll paper, jumbo toilet tissues, paper
towels, box facial tissues, napkins, kitchen tissues and bamboo fiber
tissues. In order to expand the products' European market, they are now
seeking potential European partners to sign a distribution services
agreement.

20/05/2021

różne inne produkty

BORU2020041900
1

Rosyjski zakład naprawy mechanicznej z Kaliningradu zajmuje się
projektowaniem i budową placów zabaw, terenów rekreacyjnych,
ogrodzeń i mebli ogrodowych. Firma ma nadzieję nawiązać
długoterminową współpracę z partnerami zagranicznymi w oparciu o
umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian mechanical repair plant from Kaliningrad is engaged in the
design and construction of playgrounds, recreation areas, fences, and
outdoor furniture. The company hopes to enter into long-term mutually
beneficial relations with foreign partners on the basis of a distribution
services agreement.

15/05/2021

inne usługi

Hiszpańska (katalońska) firma opracowała przenośne urządzenie
A Spanish (Catalan) company has developed a portable device used to
stosowane do automatyzacji ręcznego resuscytatora wspomagającego automate a manual resuscitator that assists the breathing of a Covid-19
BOES2020042400 oddychanie pacjenta zarażonego Covid-19. Celem jest zastąpienie braku
affected patient. The aim is to make up for the lack of conventional
1
konwencjonalnych automatycznych respiratorów w nagłych sytuacjach. automatic respirators during an emergency situation. The company is
Firma poszukuje dystrybutorów do umów usług dystrybucyjnych i/lub
looking for distributors under distribution services agreement and/or
umów licencyjnych do rozszerzenia swojego rynku.
license agreement to expand its market.

15.05.2021

medycyna

A Russian company specializes in the production of interactive exhibit
Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji interaktywnych obiektów
items and objects, equipment for museums, and interactive equipment
wystawienniczych, wyposażenia muzeów, interaktywnego wyposażenia
for schools and studying. The company produces the following products:
BORU2020052200 dla szkół. Firma oferuje następujące produkty: wahadło laserowe, tablice
laser pendulum, magnetic boards, kinetic figures, etc. The company is
1
magnetyczne, figury kinetyczne itp. Firma poszukuje partnerów
looking for partners in foreign countries, most preferably in CIS countries
zagranicznych, głównie we WNP i UE, do współpracy w ramach umów
and the EU, for cooperation in the framework of distribution services
usług dystrybucyjnych.
agreement.

25.05.2021

komputery i IT

Chorwacki producent środków energetycznych dla roślin, które są łatwe
A Croatian producer of plant energisers which are easy to use,
w użyciu i mają unikalny wpływ na rośliny, poszukuje agentów i
attractively designed, and have a unique impact on plants, is looking for
BOHR2020042000
dystrybutorów. Produkt jest biokrystaliczną mieszanką: 16 silnych
agents and distributors of their product. The product is made of bio
1
kryształów i minerałów z dodatkiem złota i srebra. Poszukiwani
crystal mixture: 16 powerful crystals and minerals with the addition of
partnerzy głównie z Włoch, Austrii, W. Brytanii, Niemiec i krajów
gold and silver. The partners sought are preferably from Italy, Austria,
skandynawskich.
UK, Germany and Scandinavian countries.

20.05.2021

różne inne produkty

Ukraiński producent słodyczy bez laktozy, na bazie surowców roślinnych, The Ukrainian manufacturer of lactose-free, plant-based, gluten-free,
bez glutenu i cukru, chce rozszerzyć sprzedaż eksportową poprzez
and no refined sugar sweets, intends to expand its export sales in terms
umowę dystrybucji. Firma poszukuje partnerów w dystrybucji zdrowej
of the distribution agreement. The company is looking for partners in
żywności, sprzedawców produktów klasy premium i w sektorze HoReCa.
healthy food distribution, premium retailers and HoReCa.

20.05.2021

spożywcza

An Italian food manufacturer offers baked healthy corn snacks. Thanks
Włoski producent żywności oferuje przekąski z prażonego ziarna. Dzięki
to a patented linseed oils blending method, the products are rich in
opatentowanej metodzie mieszania oleju z nasion lnu produkty są
Omega-3 content and are suitable for vegetarians. The company is
BOIT2020050700
bogate w kwasy Omega-3 i są odpowiednie dla wegetarian. Firma
currently seeking distributors and agents abroad, especially (but not
2
obecnie poszukuje dystrybutorów i agentów zagranicą, szczególnie (ale
exclusively) from Japan, South Korea, China and Singapore, with a view
nie wyłącznie) w Japonii, Korei Południowej, Chinach i Singapurze, z
to establishing a distribution agreement and/or a commercial agency
zamiarem zawarcia umów usług dystrybucyjnych lub agencji handlowej.
agreement.

23.05.2021

spożywcza

Ukraińska firma, utworzona w 1991, opracowuje i produkuje formy
Ukrainian company, formed in 1991, is a developer and manufacturer of
wtryskowe, świadczy usługi odlewania, formowania przez zgniatanie,
the injection molds, dies, casting, press forming and metal working
BOUA202004300
obróbki metalu dla szerokiego zakresu przemysłów, takich jak
services for a wide range of industries, including automotive, furniture
01
samochodowy, meblarski i okuć meblowych, budownictwo, medycyna, and furniture fittings, building and construction, medicine, agriculture
rolnictwo. Firma poszukuje partnerów międzynarodowych do zawarcia
(agro-industrial complex), retail. Company is looking for the
umowy produkcyjnej.
international partners to conclude a manufacturing agreement.

08.05.2021

metalowa

Włoska firma produkcyjna oferuje innowacyjne rozwiązania dla
The Italian manufacturing company offers innovative solutions for the
przemysłu tekstylnego. Rozszerzyła produkcję, aby pomóc w zwalczaniu fashion industry. It has expanded its production to help fighting COVIDBOIT2020051900
COVID-19 i poszukuje zagranicznych dystrybutorów i hurtowników.
19 and is looking for foreign distributors and wholesalers. The company
1
Firma oferuje szerokie portfolio certyfikowanego wyposażenia ochrony
offers a wide portfolio of made in Italy-certified personal protective
osobistej.
equipment.

21.05.2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUA202004220
03

Rosyjska firma z regionu tomskiego opracowuje i produkuje innowacyjne
A Russian company from the Tomsk region, that develops and produces
środki pielęgnacji ust (szczoteczka do zębów z diodami LED,
BORU2020042900
innovative oral care agents (toothbrush with light-emitting diodes (LED),
antybakteryjna i wybielająca pasta do zębów). Firma poszukuje
1
antibacterial and whitening toothpaste), is looking for trade partners
partnerów handlowych i dystrybutorów w UE do zawarcia umów usług
and distributors in the EU to conclude distribution services agreement.
dystrybucyjnych.

13.05.2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

The Czech company is specialized in batteries for portable appliances.
The product range is various and all products could be used for portable
appliances for everyday using - industry, household, administration,
outdoor and electro-technical appliances to medical's equipment. The
company is looking for distribution and selling partners worldwide.
Commercial agency agreement or distribution services agreement is
offered.

21.05.2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

Firma z Republiki Serbii, Bośni i Hercegowiny produkuje innowacyjne
A company from Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina is
produkty solarne. Jednym z głównych produktów jest inteligentna
producing innovative and smart solar products. One of its main products
BOBA2020042900
innowacyjna ekologiczna ławka. Firma jest zainteresowana znalezieniem
is a smart innovative ecology bench. The company is interested in
2
partnerów zagranicznych do zawarcia umów współpracy na dystrybucję
identifying international business partners to conclude partnership
produktów.
agreements for the distribution of their products.

06.05.2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

Rosyjska firma z Moskwy produkuje mieszanki cementowe o różnych
A Russian company from Moscow produces dry pore-forming mixture
właściwościach (napowietrzane bez autoklawu, odporne na wodę i
and non-autoclaved aerated concrete (NAC) with water resistance and
BORU2020042500
mróz) oraz takie materiały budowlane jak bloczki, płyty, ścianki
frost resistance, as well as construction products such as blocks, slabs,
1
stosowane do budowy obiektów mieszkalnych i przemysłowych. Firma walls used in the construction of residential and industrial buildings. The
poszukuje partnerów do umów usług dystrybucyjnych, produkcyjnych i company is seeking partnerships for a distribution services agreement,
joint venture.
manufacturing agreement, or joint venture agreement.

07.05.2021

materiały i usługi
budowlane

Firma z Bośni i Hercegowiny specjalizująca się w produkcji wszelkiego
BOBA2020041500
rodzaju wysokiej jakości opakowań kartonowych, druku UV i
1
lakierowaniu z użyciem technologii blister, oferuje umowy produkcyjne
i/lub usług dystrybucyjnych firmom europejskim.

06.05.2021

opakowania, papier

29.05.2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOCZ2020051400
2

Czeska firma specjalizuje się w bateriach do urządzeń przenośnych.
Zakres produktów jest szeroki i mogą one być używane do różnych
urządzeń przemysłowych, domowych, biurowych, zewnętrznych,
medycznych. Firma poszukuje partnerów do dystrybucji i sprzedaży na
całym świecie. Oferuje umowy agencji handlowej lub usług
dystrybucyjnych.

A company from Bosnia and Herzegovina specialized in the production
of all kinds of cardboard packaging of high quality, UV printing and
lacquering, using blister technology, offers manufacturing and/or
distribution services agreement to companies from Europe.

Ukraine-based company, specialized in the manufacturing children and
Ukraińska firma produkująca odzież wierzchnią dla dzieci i dorosłych, z
adult outerwear from technological fabrics on modern and efficient
nowoczesnych materiałów i za pomocą wydajnych technologii,
technologies is looking for a manufacturing and/or subcontracting
BOUA202005180 poszukuje umów produkcyjnych lub podwykonawstwa. Firma oferuje
agreement. The company can provide the full service of designing,
04
pełną usługę od projektowania, konstrukcji, wykroju i przeszycia dla
constructing, fabric cutting, and sewing for mass production or personal
produkcji masowej lub indywidualnych potrzeb. Możliwa produkcja pod
needs of the company. It is open to produce under client´s private label
marką klienta (private label).
as well.

Rosyjska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji
gastroenterologicznych narzędzi diagnostycznych (test system). Te
systemy testowe są przeznaczone do wstępnej diagnozy infekcji
BORU20200519001
Helicobacter pylor, jak i do monitorowania postępu terapii antyHelicobacter pylori i do sprawdzania efektywności przeprowadzonej już
terapii. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy usług
dystrybucyjnych.

A Russian company specializes in the design and manufacturing of
gastroenterological diagnostic tools (test-system). These test systems
are intended for the initial diagnosis of Helicobacter pylori infection, as
well as for monitoring the progress of anti-Helicobacter pylori therapy
and for checking the effectiveness of the therapy already performed.
The company is looking for reliable partners to conclude a distribution
services agreement.

29.05.2021

medycyna

A Russian company produces high-quality fasteners, parts, and metal
Rosyjska firma produkuje wysokiej jakości części i struktury metalowe.
structures. The enterprise carries out turning, milling, grinding, and
BORU2020042700
Oferuje toczenie, frezowanie, wiercenie i spawanie metali. Firma
welding of metals. A Russian company is looking for foreign partners to
2
poszukuje zagranicznych partnerów do współpracy i do zawarcia umowy
establish business cooperation in the framework of manufacturing
produkcyjnej, usług dystrybucyjnych i podwykonawstwa.
agreement, distribution services agreement, and subcontracting.

13.05.2021

metalowa

BORO2020051200
1

Rumuńska agencja rekrutacyjna pozyskuje pracowników dla swoich
klientów z różnych branż od 1994 roku. Firma poszukuje europejskich
partnerów w celu zaoferowania rumuńskich kadr w ramach umów
podwykonawstwa.

The Romanian recruitment agency has been recruiting staff for its clients
since 1994 being constantly challenged by requests for jobs in different
fields. The company is looking for reliable European partners, in order to
offer Romanian labour force under subcontracting agreements.

29.05.2021

doradztwo i konsultacje

BORO2020033100
2

Rumuńska firma wylansowała nowy dermokosmetyk, na bazie wody
termalnej ze źródła w górach Apuseni, poszukuje dystrybutorów lub
agentów handlowych. Firma opracowała własny produkt, aerozol w
sprayu z wodą termalną z użyciem innowacyjnej technologii
farmaceutycznej - torebka z zaworem, który może być stosowany do
pielęgnacji skóry wrażliwej, łagodzenia, przeciw wysypkom,
regenerujący i hypoalergiczny.

A Romanian company that recently launched a brand new dermocosmetic product, based on thermal water that comes from the thermal
spring of the Apuseni mountains, is looking for distributors or
commercial agents. The company developed their own product, aerosol
spray with thermal water using an innovative pharma technology - bag
on valve, that can be used for sensitive skin care, soothing, anti-acne,
reparative, hypoallergenic.

05.05.2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

12/05/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

Szwedzka firma szuka producenta CMT (krojenie, produkcja i
wykończenie) do produkcji pikowanych i izolowanych koców
The Swedish company is looking for a CMT (cut, make and trim)
zewnętrznych. Mile widziane doświadczenie w produkcji sprzętu
manufacturer to produce quilted and insulated outdoor blankets.
outdoorowego, takiego jak śpiwory, hamaki itp. Producent powinien być
Experience with manufacturing outdoor gear such as sleeping bags,
BRSE20200507001 w stanie szyć za pomocą techniki podwójnego szycia. Ponadto producent hammocks or similar, would be appreciated. The manufacturer should
powinien mieć siedzibę w Europie, na przykład na Litwie, Łotwie, w
be able to sew with techniques such and double stitching. Furthermore,
Polsce, Czechach lub Portugalii.
the manufacturer should be based in Europe, for example in Lithuania,
Latvia, Poland, Czech Republic, or Portugal.

Duńska firma działająca jako lokalny przedstawiciel handlowy /
platforma dystrybucyjna dla międzynarodowych dostawców
A Danish company operating as local sales representative / distribution
skierowanych do branży budowlanej i konstrukcyjnej szuka nowych
platform for international suppliers targeting the building and
dostawców wysokiej jakości pieców i / lub pieców na pellet drzewne z
BRDK20200219002
construction industry is looking for new suppliers of high quality and CEoznakowaniem CE, a także pieców zasilanych bioetanolem. Firma oferuje
marked wood pellet ovens and/or stoves as well as bioethanol fueled
dostęp do rynku duńskiego i być może również skandynawskiego
ovens. This company offers access to the Danish and possibly also
poprzez solidną sieć kontrahentów, a także kluczowych sprzedawców na
Scandinavian markets through a solid network of contractors as well as
rynku (rynkach), na podstawie umowy z dostawcą.
key resellers in the market(s), via a supplier agreement.

29/05/2021

materiały i usługi
budowlane

Doświadczona turecka firma specjalizuje się w budownictwie i
infrastrukturze. Firma poszukuje partnerów joint venture do przyłączenia
się do przetargów budowlanych.
BRTR20200511001 Poza tym firma specjalizuje się również w imporcie, dystrybucji i handlu
materiałami elektrycznymi, budowlanymi, akustycznymi i jest oficjalnym
dystrybutorem niektórych europejskich firm w Turcji. Firma szuka
umowy na usługi dystrybucyjne.

14/05/2021

materiały i usługi
budowlane

28/11/2020

tekstylia, ubrania,
biżuteria

28/05/2021

materiały i usługi
budowlane

Szwedzka firma typu start-up zamierza sprzedawać szwedzkie koce
wełniane.
Głównymi zaletami dla użytkownika są wysokiej jakości tekstylia
domowe z ekologicznej wełny ze Szwecji. Wymagana jest trwała i
zrównoważona produkcja o wysokiej identyfikowalności.
BRSE20200508001
Firma szuka europejskiego producenta koców wełnianych do umowy
produkcyjnej. Na początku należy zaakceptować mniejsze ilości
produkcji.

Luksemburska firma zajmująca się sprzedażą wszelkiego rodzaju
towarów, od cegieł „pod klucz” do dealerów zapraw, szuka porozumień
o wyłącznej dystrybucji w celu sprzedaży produktów w Luksemburgu i
BRLU20200514001
Wielkim Regionie (Wielkie Księstwo Luksemburga, Nadrenia-Palatynat i
regiony Saary w Niemczech, region Grand Est we Francji i regionie
Walonii w Belgii).

An experienced Turkish company is specialized in construction building
and infrastructure. The company looks for joint venture partners to join
construction tenders.
Besides, the company is also specialized in import, distribution and trade
of electrical, construction, acoustic materials and is the official
distributor for some European companies within Turkey. The company
looks for distribution services agreement.

A Swedish start-up company aims to sell Swedish wool blankets.
The main advantages for the user are high quality home textiles in
sustainable wool from Sweden. A durable and sustainable production is
required with high traceability.
The company is looking for European producer of wool blankets for a
manufacturing agreement. Smaller production quantities must be
accepted in the beginning.

A Luxembourg company active in selling all kinds of goods going from
turnkey brick to mortar dealerships is looking for exclusive distribution
agreements to sell products in Luxembourg and the Greater Region
(Grand Duchy of Luxembourg, Rhineland-Palatinate & Saarland regions
in Germany, Grand Est region in France and the Walloon region in
Belgium).

Japoński dystrybutor zaawansowanych technologicznie urządzeń
kapitałowych poszukuje dostawców produktów wiodących
technologicznie produktów konsumenckich w celu dywersyfikacji
działalności.
BRJP20200417001

A Japanese high-tech capital equipment distributor is seeking product
suppliers of technologically leading-edge consumer products to diversify
its business.

Specifically the company would like to become the exclusive distributor
W szczególności firma chciałaby zostać wyłącznym dystrybutorem
of products using truly disruptive technology that show potential in the
produktów wykorzystujących naprawdę przełomowe technologie, które
Japanese market, that have some sort of connection to cameras or
pokazują potencjał na rynku japońskim, posiadające pewnego rodzaju
imaging. They would like to do this in the form of an exclusive
połączenie z kamerami lub obrazowaniem. Firma zainteresowana jest
distribution services agreement.
współpracą w oparciu o umowę na wyłączność usług dystrybucyjnych.

Greckie partnerstwo na rzecz inwestycji prywatnych specjalizujące się w
fuzjach i przejęciach oferuje środki finansowe na inwestycje w spółki
przemysłowe. Poszukiwane są firmy z branży turystycznej,
energetycznej, rolno-spożywczej i produkcyjnej o solidnym biznesplanie i
BRGR20200525001
wysokim tempie wzrostu. Rodzaje pożądanej współpracy to umowa
finansowa i / lub umowa joint venture.

A Greek private investment partnership specialised in mergers and
acquisitions is offering finance to invest in industrial companies.
Companies within the sectors of tourism, energy, agro-food and
manufacturing with a solid business plan and high growth rate are
sought. The types of desired collaboration are financial agreement
and/or joint venture agreement.

Francuska firma specjalizująca się w produkcji składników suplementów
diety i zdrowej żywności, z mięsa i produktów ubocznych ślimaków,
A French company, specialized in manufacturing ingredients for food
szuka partnera, który byłby w stanie przeprowadzić proces ekstrakcji w supplements and healthy food, from meat and co-products of the snails,
BRFR2020050700
ramach umowy serwisowej.
is looking for a partner able to do the extraction process as part of a
2
Poszukuje partnera w Unii Europejskiej.
service agreement.
It is looking for a partner in the European Union.

BRFR20200507001

Francuskie MŚP z szeroką siecią dystrybucji na poziomie krajowym
dekoracyjnych podłóg i wykładzin wewnętrznych poszukuje nowych
ekologicznych i designerskich produktów do ścian, podłóg i sufitów.
Interesują go umowy wyłącznej dystrybucji na rynek krajowy.

A French SME with a wide network in the distribution at national level of
decorative floorings and interior coverings is looking for new ecological
and design products for wall, flooring and ceiling applications. It is
interested by exclusive distribution agreements for the domestic market.

09/05/2021

inne usługi

29/05/2021

różne inne produkty

15/05/2021

15/05/2021

różne inne produkty

Hiszpańska firma z Barcelony szuka europejskich dostawców rękawic
nitrylowych z białą etykietą do walki z Covid-19. Obecnie firma
dystrybuuje produkty do pielęgnacji ciała, higieny osobistej i
kosmetyków na całym terytorium Hiszpanii i stara się zawrzeć umowę z
BRES20200507001
nowym zaufanym międzynarodowym producentem lub dostawcą,
głównie z UE lub Turcji.

Spanish company based in the city of Barcelona looks for European
suppliers of white label nitrile gloves to fight Covid-19. The company
currently distributes health, personal and cosmetic care products
throughout the Spanish territory and seeks to arrange a supplier
agreement, with a new international trustworthy manufacturer or
supplier, primarily from the EU or Turkey.

09/05/2021

medycyna

Ta holenderska firma szuka innowacyjnych produktów wysokiej jakości,
This Dutch company is looking for innovative quality products, which
które sprawią, że sporty na świeżym powietrzu będą łatwiejsze lub
make outdoor-sports easier or more enjoyable. Products should be
przyjemniejsze. Produkty powinny mieć zastosowanie do jazdy na
applicable to skiing, snowboarding, hiking, camping, mountain-biking or
nartach, snowboardzie, turystyki pieszej, kempingu, kolarstwa górskiego
race-biking and really distinctive. Clothing is not interesting. The
BRNL20200518001 lub kolarstwa wyścigowego i naprawdę wyróżniać się. Firma oferuje
company offers to introduce new products on the Dutch and Belgium
wprowadzanie nowych produktów na rynki holenderski i belgijski za
markets via its established network of retailers and e-commerce. The
pośrednictwem swojej uznanej sieci sprzedawców detalicznych i handlu
company would like to collaborate in the frame of a distribution services
elektronicznego. Firma chciałaby współpracować w ramach umowy o
agreement.
usługi dystrybucyjne.

28/05/2021

turystyka

Niemiecka firma specjalizuje się w dystrybucji podstawowych i
A German company is specialising in the distribution of basic and special
wyspecjalizowanych przemysłowych produktów chemicznych. Aby
industrial chemical products. In order to cope with the demand of their
sprostać zapotrzebowaniu swoich klientów, firma poszukuje umów z
BRDE20200514001
customers, they are requesting supplier agreements with suppliers of
dostawcami surowców. Poszukiwane produkty znajdą zastosowanie w
raw materials. The sought products are used in the following industries:
następujących branżach: chemia, papier, szkło, farby i lakiery, a także w
chemistry, paper, glass, paints and lacquers as well as in polymers.
polimerach.

21/05/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

Hiszpańska firma z dużym zapleczem poświęconym produkcji rolnej, z
Spanish company, with a large ground dedicated to agricultural
kilkuletnim doświadczeniem w naprawie maszyn rolniczych oferuje
production, with several years of experience in repair agricultural and
swoje usługi firmom, które szukają nowych partnerów,
farming machinery, offers its services to companies which are looking
BRES20200512002 zainteresowanych agencją handlową, umowami dystrybucji i licencji
for new partners, interested in commercial agency, distribution and
swoich urządzeń lub maszyn. Ponadto firma oferuje wsparcie w zakresie
license agreements of their equipment or machinery. As well, the
konserwacji i pełną obsługę posprzedażową, w tym montaż i naprawę company offers maintenance support and a complete after-sales service,
swoich maszyn na miejscu.
including installation and repair in situ for its machinery.

29/05/2021

rolnictwo

Firma z południowo-zachodniej Polski szuka dostawcy przezroczystej folii
The company from South West Poland is looking for a supplier of
wolnej od zarysowań i smug. Sugerowane materiały - PET, PC, PVC itp. O
transparent film free from scratches and streaks. In addition, they must
BRPL20200525001
grubości 0,2-0,6 mm.
be protected on both sides with a protective film. Suggested materials PET, PC, PVC etc. with a thickness of 0.2-0.6 mm.

29/05/2021

materiały i usługi
budowlane

POLISH

Portugalskie MŚP z 18-letnim doświadczeniem w analizach technicznych,
The Portuguese SME with 18 years experience in technical analysis,
projektowaniu, doradztwie dla użytkowników końcowych / inwestorów
design, advisory services to end users/investors and implementation of
oraz wdrażaniu zarządzania energią w budynkach, przemyśle i logistyce
energy management in buildings, industry and logistics is looking for
BRPT20200427001
szuka nowych innowacyjnych produktów (urządzenia sterujące i
new innovative products (control equipment and software, sensors and
oprogramowanie, czujniki i urządzenia pomiarowe) do swojego portfela
metering devices) to add to its offering portfolio. The company seeks
ofert. Firma poszukuje podmiotów prywatnych do zawarcia umowy
private entities to establish commercial agency agreement.
agencyjnej.

05/05/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

Greckie MŚP, które importuje i sprzedaje skutery elektryczne i pojazdy
elektryczne, obecnie chce rozszerzyć ofertę, dodając do swojego
BRGR2020051500 portfolio więcej pojazdów elektrycznych. Firma poszukuje współpracy z
1
producentami pojazdów z napędem elektrycznym zarówno drogowym,
jak i morskim (skutery elektryczne, pojazdy, skutery wodne, folie
elektroniczne itp.) W ramach umowy o usługi dystrybucyjne.

A Greek SME which imports and sells electric scooters and e-vehicles, is
currently looking to expand the offered products by adding to their
portfolio more electric vehicles. The company is seeking cooperation
with manufacturers of electric drive vehicles both on road and sea
(electric scooters, vehicles, jet boards, e-foils etc.) under distribution
services agreement.

28/05/2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

The Ukrainian SME experienced in the distribution of the furniture is
seeking to increase its portfolio of products, mainly household furniture,
made of natural wood. The company is willing to import new models of
products, based on distribution services agreements.

29/05/2021

produkty drewniane,
meble

Francuska firma specjalizująca się w internetowej sprzedaży skórzanych The French company specialized in the online sale of women’s leather
butów damskich, projektuje własne modele i regularnie rozwija nowe
shoes, designs its own models and regularly develops new brands.
marki. Dziś produkty są wytwarzane w Azji, ale firma zdecydowała się Today, the products are manufactured in Asia but the company decided
BRFR2020052000
przenieść produkcję do Europy, dlatego firma szuka producentów, którzy
to relocate the production to Europe.That is the reason why the
1
mogliby produkować buty pod marką własną. Zadania wynikające z
company is searching for manufacturers able to produce shoes under
umowy produkcyjnej będą obejmowały również pozyskiwanie
private label. The tasks under the manufacturing agreement will also
materiałów (skóry, części obuwnicze).
include sourcing of the materials (leathers, shoes parts).

22/05/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BRUA2020052600
1

Ukraińskie MŚP z doświadczeniem w dystrybucji mebli dąży do
zwiększenia swojego portfolio produktów, głównie mebli domowych,
wykonanych z naturalnego drewna. Firma chce importować nowe
modele produktów w oparciu o umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

Wyspecjalizowany ukraiński integrator sieci poszukuje globalnych
A specialized Ukrainian network integrator is looking for global partners,
partnerów, globalnych dostawców usług IT lub innych firm ICT w celu
BOUA202005120
global IT service providers, or other ICT companies in order to cooperate
współpracy jako profesjonalny wykonawca na Ukrainie. Firma dostarcza
02
as a professional contractor in Ukraine. This company also delivers
również kompleksowe rozwiązania w zakresie analizy, projektowania,
comprehensive solutions in the field of analysis, design, development,
rozwoju i integracji systemów informatycznych. Poszukują partnerów do
and integration of information systems. They are looking for partners to
współpracy w ramach umowy licencyjnej lub umowy agencyjnej.
cooperate within a license agreement or commercial agency agreement.

BOUA202005040 Firma z Ukrainy, zajmująca się produkcją różnego rodzaju mebli, oferuje
02
drewniane części do mebli na podstawie umowy produkcyjnej.

The company from Ukraine, engaged in the production of various types
of furniture, is offering wooden parts for the furniture under
manufacturing agreement.

29/05/2021
inne usługi

14/05/2021

różne inne produkty

MŚP na południu Niemiec w Bawarii jest firmą inżynieryjną zajmującą się An SME in the south of Germany, Bavaria, is an engineering company for
produktami medycznymi i procesami klinicznymi, głównie dla osób
medical products and clinical processes, predominantly for older and
starszych i niepełnosprawnych. Opracowano pomoc w piciu dla
handicapped people. It developed a drinking aid for patients with
BODE2020032300
pacjentów z zaburzeniami połykania lub ograniczoną mobilnością,
swallowing disorder or restricted mobility helping them to drink
1
pomagając im pić wygodnie i bez aspiracji. Produkt posiada specjalny
comfortably and without aspiration. The product has a special
mechanizm z silikonową membraną, która kompensuje poziom płynu
mechanism with a silicone membrane to compensate the level of the
podczas picia. Poszukują dystrybutorów do szpitali i domów opieki.
fluid while drinking.They are looking for distributors to hospitals and
nursing homes.

Założona w 2014 roku singapurska firma jest dostawcą kompleksowych
The Singapore company, which was established in 2014, is a total
rozwiązań dla globalnej branży opieki zdrowotnej. Firma oferuje szeroką
solutions provider for the global healthcare industry. The company
gamę wysokiej jakości bielizny szpitalnej, odzieży, produktów
offers an extensive range of quality hospital linens, garments, re-usable
BOSG2020041700 wielokrotnego użytku i medycznych materiałów eksploatacyjnych dla
products, and medical consumables for clients in the healthcare
3
klientów w branży opieki zdrowotnej.
industry.
Singapurska firma poszukuje obecnie partnerów europejskich na
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Firma z Ukrainy działa na rynku od ponad 6 lat. Firma specjalizuje się w
tworzeniu niestandardowego oprogramowania dla branży fintech,
BOUA20200217001 budownictwa, Internetu Rzeczy, handlu detalicznego i mediów. Zespół
współpracuje z klientami z ponad 20 krajów, w tym z Wielkiej Brytanii,
USA, Norwegii, Holandii, Szwecji, Danii, Niemiec i Australii. Umowa o
podwykonawstwo, outsourcing lub umowa agencyjna byłaby
odpowiednia do współpracy.

12/05/2021

różne inne produkty

05/05/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

29/05/2021

inne usługi

12/05/2021

różne inne produkty

The Singapore company is currently seeking European partners via a
distribution services agreement.

A company from Ukraine has been operating in the market for more
than 6 years. The company is specialized in custom software
development for fintech, construction, IoT, retail and media industries.
The team has been working with clients from more than 20 countries
including UK, USA, Norway, Netherlands, Sweden, Denmark, Germany,
and Australia. Subcontracting, outsourcing agreement or commercial
agency agreement would be suitable for cooperation.

Ukraińska firma ma dwie podkategorie: produkcję drzwi bezramowych z
The Ukrainian company has two sub-brands: manufacturing of
aluminium i dobrze zaprojektowane meble kuchenne. Firma upewnia
aluminium frameless doors and well-designed kitchen furniture. The
się, że produkt końcowy jest dokładnie taki, jak określa projekt klienta.
company makes sure that the final product is exactly what the client’s
BOUA202005080
Wszystkie produkty są modelowane w 3D, a następnie wytwarzane
project specifies. All products are modeled in 3D and then CNC01
przez CNC. Dzięki tej technologii projektanci doskonale dostosowują
manufactured. Thanks to this technology, designers perfectly adapt any
każdy projekt do istniejącej bazy konstrukcyjnej. Firma dąży do
project on the basis of the existing construction base. The company aims
zawierania długoterminowych pośredników handlowych z potencjalnym to contract long-term trade intermediaries with the potential partner.
partnerem.

BOIT2020050500
3

Włoska firma działająca w branży spożywczej produkuje określoną
żywność, łącząc pozornie odległe smaki, czasami w połączeniu z
alkoholem. Mogą dostarczyć ciasteczka, kruche ciastka, neapolitańskie
taralli i dżin kakaowy.
Wszystkie produkty są certyfikowane przez władze (certyfikat analizy
zagrożeń i krytycznych punktów kontroli).
Szukają umowy na usługi dystrybucyjne.

Litewska firma specjalizująca się w wysokiej jakości szyciu
przemysłowym (tkaniny o dużej i średniej masie) oraz wytwarzaniu
BOLT2020042900 niestandardowych produktów, takich jak woreczki, kabury, pokrowce na
1
różnego rodzaju sprzęt od tkanin o specyfikacji wojskowej oraz
trudnopalnej odzieży ochronnej, szuka partnerów dla współpraca na
zasadzie podwykonawstwa.

BOSI2020050500
2

Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji i montażu płytek
drukowanych (PCB) dla swoich klientów, głównie producentów
instrumentów i urządzeń medycznych i przemysłowych. Są
zainteresowani zwiększeniem produkcji, dlatego szukają partnerów do
długoterminowej współpracy w ramach umowy produkcyjnej.

The Italian-based company working in the food sector, produces
particular foods, combining seemingly distant flavors, sometimes
combined with spirits. They can provide cookies, shortbreads,
Neapolitan taralli and cocoa gin.
All the products are certified by the authorities (Hazard Analysis and
Critical Control Points certificate).
They are seeking for a distribution services agreement.

The Lithuanian company specialized in high-quality industrial (heavy medium weight fabrics) sewing and manufacturing of custom made
products, such as pouches, holsters, cases for different kinds of
equipment from military specification fabrics and flame retardant
protective clothing is looking for partners for cooperation on a
subcontracting basis.

Slovenian company is specialized in manufacturing and assembling of
printed circuit boards (PCB) for their customers, mainly producers of
medical and industrial instruments and devices. They are interested in
enlarging their production and therefore they are looking for partners
for long-term cooperation under manufacturing agreement.

The Ukrainian company specializes exclusively in manufacturing
Ukraińska firma specjalizuje się wyłącznie w produkcji opakowań z
beeswax wraps, a sustainable and eco-friendly alternative to cling film.
wosku pszczelego, zrównoważonej i ekologicznej alternatywy dla folii
BOUA202005150
The company offers its products for distribution in retailers across the
spożywczej. Firma oferuje swoje produkty do dystrybucji wśród
01
globe. At the same time, the company offers its services of private or
detalistów na całym świecie. Jednocześnie firma oferuje usługi produkcji
white label beeswax wraps production under manufacturing agreement.
wosku pszczelego dla firm prywatnych lub produkty sprzedawane pod
marką dystrybutora na podstawie umowy produkcyjnej.

BOSI2020042400
1

A Slovenian company is specialized in manufacturing of stainless steel
Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji konstrukcji ze stali
constructions (fences, stairs, canopies, railings) mainly used for industrial
nierdzewnej (ogrodzenia, schody, zadaszenia, balustrady) stosowanych
applications. The company is interested in enlarging its sales and is
głównie w zastosowaniach przemysłowych. Firma jest zainteresowana
therefore offering its services to partners for long-term cooperation
zwiększeniem sprzedaży i dlatego oferuje swoje usługi partnerom w
under a manufacturing agreement.
ramach długoterminowej współpracy w ramach umowy produkcyjnej.
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różne inne produkty

20/05/2021

różne inne produkty

05/05/2021

metalowa

Bułgarska firma oferuje spersonalizowane usługi Travel Club
(członkostwo lub jakakolwiek inna forma dostępu obiecująca przyszłe
korzyści / usługi związane z podróżą). Podstawową ideą jest zapewnienie
BOBG2020022800 klientom możliwości odwiedzenia nieznanych i egzotycznych miejsc na
3
zasadzie all-inclusive, od ich przybycia do końca wakacji. Firma jest
zainteresowana współpracą z dostawcami usług turystycznych w celu
udostępniania wspólnych zasobów. Firma jest zainteresowana pracą na
podstawie umowy agencyjnej.

A Bulgarian company offers customized Travel Club (membership or any
other form of access promising future travel benefits/services) services.
The basic idea is to provide customers with the opportunity to visit
unknown and exotic places on an all-inclusive basis, from their arrival
until the end of their vacation. The company is interested in cooperation
with tourist service providers in order to share common resources. The
company is interested in working under commercial agency agreement.

Ukraińska firma produkuje suplementy diety opracowane w drodze
The Ukrainian company manufactures food supplements developed
innowacyjnych badań i na podstawie nowego znaczenia naukowego. through innovative research and on the basis of new scientific relevance.
BOUA202004280
Zastosowanie technologii i źródeł ziołowych oznacza, że preparaty są w The use of technologies and herbal sources means that formulations are
01
stanie zaspokoić potrzeby zdrowotne ludzi. Firma poszukuje agentów do able to meet the needs of people's health. The company seeks agents
reprezentacji na podstawie umowy agencyjnej lub umowy
for representation under a commercial agency or distribution
dystrybucyjnej.
agreement.
A Croatian company, specialised in the production of natural cosmetics,
Chorwacka firma, specjalizująca się w produkcji kosmetyków
offers its unique range of products based on colloidal silver, essential
naturalnych, oferuje unikalną ofertę produktów na bazie srebra
oils, and natural oils, without preservatives and artificial scents. The
koloidalnego, olejków eterycznych i olejków naturalnych, bez
company also organises production processes and creates custom-made
BOHR2020051100 konserwantów i sztucznych zapachów. Firma organizuje również procesy
formulas for other companies or brands involved in the production of
1
produkcyjne i tworzy formuły na zamówienie dla innych firm lub marek
cosmetics. It is looking for cooperation under a distribution services
zajmujących się produkcją kosmetyków. Poszukuje współpracy w
agreement, commercial agency agreement, and manufacturing
ramach umowy o usługi dystrybucyjne, umowy agencyjnej i umowy
agreement.
produkcyjnej.

Portugalska firma z Madery, właściciel marki oryginalnych produktów z
regionu Toskanii, takich jak salami, szynka, sosy, ser owczy, oliwa z
BOPT2020042400
oliwek, makaron i kawa, poszukuje dystrybutorów w celu sprzedaży
1
swoich produktów za granicą, w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych .

Portuguese company from Madeira Island owner of a brand of original
products from Tuscany region, such as salami, ham, sauces, sheep
cheese, olive oil, pasta and coffee, is searching for distributors in order
to sell its products abroad, through distribution services agreement.
.

06/05/2021
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różne inne produkty

19/05/2021

różne inne produkty

28/05/2021

rolnictwo

Ukraińska firma specjalizująca się w rzemiośle biżuterii współczesnej,
The Ukrainian company specialized in handcrafting contemporary
stworzona przez projektanta łączącego elementy nowoczesne i
jewellery, created by a designer that mixes modern and traditional
BOUA202005200 tradycyjne, jest zainteresowana znalezieniem partnerów handlowych.
elements, is interested in finding commercial partners. The company
01
Firma wykorzystuje naturalne materiały, takie jak róg byka zwierzęcego,
uses natural materials such as the horn of an animal bull to create
do tworzenia akcesoriów, takich jak wisiorki, pierścionki i kolczyki, spinki accessories such as pendants, rings and earrings, hairpins, hairbrushes,
do włosów, szczotki do włosów, grzebienie, lupy, paski i inne podobne
combs, magnifiers, belts and other similar pieces.
elementy.

Mała niemiecka firma opracowała produkt do naturalnego planowania
A small German company has developed a product for natural family
rodziny. Produkt to system czujników, który podczas snu mierzy
planning. The product is a sensor system which - while sleeping temperaturę ciała, a nie tylko temperaturę powierzchni. Produkt ma na measures body core temperature and not only surface temperature. The
BODE2020051200
celu pomóc kobietom w określeniu owulacji i okna ich płodności. Czujnik product is designed to help women to determine ovulation and their
2
można również wykorzystać do identyfikacji dni niepłodnych. Firma
fertility window. The sensor can also be used for identification of the
obsługuje rynek niemiecki i szwajcarski. Są otwarci na kontakty z
infertile days. The company serves the German and the Swiss market.
partnerami dystrybucyjnymi i handlowymi ze wszystkich innych krajów. They are open for contacts to distribution and trade partners from all
other countries.
Litewska firma specjalizująca się w paleniu kawy oferuje wysokiej jakości The Lithuanian company specialized in coffee roasting is offering highświeżo paloną kawę z całego świata. Firma chce rozszerzyć swoją
quality, fresh-roasted coffee from over the world. The company wants to
działalność za granicą i oferuje produkt końcowy - kawę, a także palenie i expand its activity abroad more and offers the final product - coffee, as
BOLT2020051800
pakowanie kawy zgodnie z potrzebami klienta. Producent stara się
well as coffee roasting and packaging solutions according to customer
1
znaleźć partnerów biznesowych do pracy na podstawie umowy o
needs. The producer seeks to find business partners to work under a
świadczenie usług dystrybucyjnych.
distribution services agreement.
The Ukrainian company is a producer of wooden pellets. The
Ukraińska firma jest producentem pelletów drewnianych. Producent
manufacturer is looking for the distribution agreement of its products in
BOUA202005040 szuka umowy dystrybucyjnej swoich produktów na rynku europejskim.
the European market. All products are certified and meet European
03
Wszystkie produkty są certyfikowane i spełniają wymagania europejskie.
requirements. The Ukrainian company can fulfil orders of various
Ukraińska firma może realizować zamówienia o różnej wielkości.
volumes.
Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji prototypów i modeli w
Slovenian company is specialized in production of prototypes and
technologii druku 3D. Ich produkty obejmują odlewy, formy odlewnicze i
models using 3D print technology. Their products range from castings,
rdzenie do różnych produktów wykonanych z tworzywa sztucznego,
foundry molds and cores to various products made of plastic, rubber,
BOSI2020050500
gumy, metalu, piasku odlewniczego i specjalnego proszku do
metal, foundry sand and special 3D printing powder. The company is
1
drukowania 3D. Firma jest zainteresowana zwiększeniem sprzedaży i
interested in enlarging its sales and is looking for partners for long-term
szuka partnerów do długoterminowej współpracy w ramach umowy
cooperation under manufacturing agreement.
produkcyjnej.
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Holenderski projektant odpowiada swoim wynalazkiem na pytanie: jak
A Dutch designer offers with its invention an answer to the question:
bezpiecznie przechowywać swoje kosztowności podczas wizyty na plaży. how to store my valuables safely during a beach visit. The SME offers a
MSP oferuje rozwiązanie za pomocą przenośnego sejfu, który nie może solution by means of a portable safe that is not to be stolen and is firmly
BONL2020013100
zostać skradziony i jest mocno zakotwiczony na plaży. Trwa
anchored to the beach. The patented application of the anchoring
1
opatentowanie systemu kotwienia. Holenderska firma szuka
system is in progress.The Dutch company is looking for an international
międzynarodowego partnera handlowego w ramach umowy o
business partner for sales, in the framework of a distribution services
świadczenie usług dystrybucyjnych.
agreement.
Włoska firma, działająca w wysoce wyspecjalizowanym obszarze uprawy
The Italian company, located in a highly specialized area for cultivation
i przetwarzania pomidorów, jest wykwalifikowaną hurtownią
and processing of tomatoes, is a skilled wholesaler of preserved
BOIT2020042100 konserwowanych pomidorów i różnego rodzaju konserw w puszkach
tomatoes and different kinds of canned food distributed with its own
2
dystrybuowanych pod własną marką. Firma chce zawrzeć umowy
brand. The company is looking to conclude commercial agency or
agencyjne lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
distribution services agreements.

BOUK2020043000
1

Brytyjskie MŚP opracowało innowacyjną platformę cyfrową dla
kreatorów i odkrywców, która śledzi ich cyfrowe treści online, aby
zminimalizować plagiaty i straty w wynagrodzeniach. Firma chce
zabezpieczyć kapitał prywatny partnera / partnerów poprzez umowy
finansowe lub umowy joint venture. Idealny kandydat będzie miał
doświadczenie w branży kreatywnej i doświadczenie w technologii
cyfrowej, blockchain i / lub sztucznej inteligencji.

A UK SME has developed a digital platform and innovation for creatives
and their discoverers which tracks and traces their digital content online
to minimise plagiarism and losses in remuneration. The company is now
looking to secure private equity partner/s via financial or joint venture
agreements. The ideal candidate will have a background in the creative
industry and experience in digital technology, blockchain and/or artificial
intelligence.

Fińska spółka kapitałowa z Litwy zajmuje się produkcją wysokiej jakości
The Finish capital company from Lithuania is involved in high-quality
wełny i ekologicznej, regenerowanej bawełny z tkanin domowych (koce,
wool and organic, regenerated cotton home textile (blankets, throws,
BOLT2020031000
narzuty, pokrowce itp.). Firma jest zainteresowana rozwojem
covers, etc.) manufacturing. The company is interested in developing
1
działalności za granicą w ramach umowy o świadczenie usług
business abroad under the distribution services agreement. It is ready to
dystrybucyjnych. Jest gotowy do działania również jako podwykonawca
act as a subcontractor or manufacturer as well.
lub producent.
Słoweńska firma specjalizuje się w kompleksowych usługach
inżynieryjnych w dziedzinie instalacji elektrycznych - od dokumentacji
A Slovenian company is specialized in complete engineering services in
projektowej i produkcji elektroniki po wdrożenie na obiektach. Firma jest the field of electrical installations - from project documentation and
BOSI2020051100 zainteresowana zwiększeniem sprzedaży i dlatego oferuje swoje usługi electronics manufacturing to implementation on facilities. The company
1
partnerom w ramach długoterminowej współpracy w ramach umowy is interested in enlarging its sales and is therefore offering its services to
outsourcingowej.
partners for long-term cooperation under outsourcing agreement.
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Litewska firma kosmetyczna produkuje różnorodne produkty do
The Lithuanian cosmetics company is producing a variety of skincare
pielęgnacji skóry do użytku profesjonalnego i osobistego
products for professional and personal use (anti-aging skincare products;
(przeciwzmarszczkowe produkty do pielęgnacji skóry; produkty do
BOLT2020051100
face, body, and scalp care products; hand sanitizers, etc.). The producer
pielęgnacji twarzy, ciała i skóry głowy; środki dezynfekujące do rąk itp.).
1
is looking for foreign partners and is offering to work under a
Producent szuka partnerów zagranicznych i oferuje pracę w ramach
distribution services agreement and manufacturing agreement.
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i produkcji.
Firma z Bośni i Hercegowiny znajduje się we wschodniej części regionu
The company from Bosnia and Herzegovina is located on the east side of
Srpska. Ich główne działania związane są z obróbką półfabrykatów z
Republic of Srpska region. Their main activities are related to the
twardego drewna dla przemysłu meblowego i podłogowego. Ich
BOBA2020050800
hardwood processing of semi-finished products for the furniture and
głównymi produktami są tarcica i elementy z buku, dębu i innych
1
flooring industry. Their main products are lumber and elements of
gatunków twardego drewna. Są zainteresowani długoterminową
beech, oak and other hardwoods. They are interested in long-term
współpracą w ramach umowy produkcyjnej lub joint venture.
cooperation under a manufacturing or joint venture agreement.
Ukraińska firma, zajmująca się uprawą i przetwarzaniem jabłek i gruszek,
A Ukrainian company, working in a field of apple and pear cultivation
dysponująca nowoczesnymi urządzeniami do przechowywania,
BOUA202005140
and processing, with modern storage, refrigeration and sorting facilities
chłodzenia i sortowania, poszukuje agentów i dystrybutorów, aby
01
is looking for agents and distributors to expand its sales to Western
rozszerzyć swoją sprzedaż na rynki Europy Zachodniej.
European markets.

BOSK2020051300
1

Słowacka firma, wiodący producent technologii oświetleniowej
wykorzystującej elementy LED (diody elektroluminescencyjne) oferuje
nowoczesną technologię dezynfekcji wszelkiego rodzaju przestrzeni,
obszarów i pomieszczeń z emiterami bakteriobójczymi jako źródłem
promieniowania UV, które niszczy bakterie, wirusy i grzyby, w tym
COVID-19 i poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów nie
tylko w Europie.

The Slovak company, leader producer of lighting technology using LED
(light-emitting diode) elements offers modern technology to disinfect all
kind of spaces, areas and rooms with germicidal emitters as a source of
UV radiation which destroys bacteria, viruses and fungus, including
COVID-19 and is looking for commercial agents and distributors not only
in Europe.

This Qatar manufacturing and service facility company was established
Zakład produkcyjny i usługowy w Katarze został założony w 2006 r. W
in 2006. In 2012 they acquired American Petroleum Institute (API)
2012 r. Nabył licencje American Petroleum Institute (API) na produkcję i
licenses to manufacture and supply oilfield equipments from their Qatar
BOQA202005110 dostawę urządzeń na pola naftowe, takich jak głowice, zawory, kolektory
facility like wellheads, xmas trees, valves, production manifolds,
01
produkcyjne, kolektory pionowe, szpule, adaptery , zaciski, zwrotnice.
standpipe manifolds, spools, adapters, clamps, crossovers. The
Firma poszukuje przedstawicieli handlowych działających w branży
company is looking for commercial agents active in the oil and gas
naftowej i gazowej.
industry.
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Serbska firma programistyczna specjalizuje się w tworzeniu skutecznych A Serbian software company is specialized in building impactful digital
rozwiązań inżynierii cyfrowej opartych na najnowszych technologiach.
engineering solutions powered by the latest technologies. It provides
Zapewnia outsourcing rozwoju oprogramowania obejmujący cały cykl
software development outsourcing that covers the complete
BORS2020050400
życia oprogramowania, w tym projektowanie, programowanie,
development life cycle, including design, programming, testing and
1
testowanie i sprawdzanie poprawności, konserwację i obsługę klienta.
validation, maintenance, and customer support.
Firma rozważa umowę outsourcingową i partnerstwo podwykonawcze. The company is considering outsourcing agreement and subcontracting
partnership.

Ta armeńska firma zajmuje się produkcją 3 rodzajów naturalnych soków This Armenian company is involved in production of 3 types of natural
owocowych i 7 rodzajów dżemów, 7 rodzajów kompotów, a także 2
fruit juices and 7 types of jams, 7 types of compotes, as well as 2 types
rodzajów czekoladek z suszonymi owocami. Firma jest już zaangażowana of chocolates with dried fruits. The company is already engaged in transBOAM202003240
we współpracę ponadnarodową, podobnie jak eksportuje do Rosji i
national cooperation, as is exporting to Russia and France. Now the
01
Francji. Teraz firma szuka nowych rynków zbytu za granicą w ramach company is looking for new sales markets abroad under the distribution
umowy o usługi dystrybucyjne.
services agreement.
Ugruntowana słowacka firma programistyczna, pracująca nad
A well-established Slovak software company, working on clients'
projektami klientów z własnych siedzib w 5 różnych miastach na Słowacji projects from own premises in 5 different cities in Slovakia and providing
BOSK2020042900
i zapewniająca rozwój oprogramowania na poziomie eksperckim i
expert level software development and outsourcing of IT services, is
2
outsourcing usług IT, szuka międzynarodowych partnerów do umów
searching for international partners for outsourcing or subcontracting
outsourcingowych lub podwykonawczych.
agreements.
Francuski start-up opracowuje innowacyjne oprogramowanie open
A French start-up is developing innovative open source software for
source do optymalizacji transportu (mobilność, dostawy, usługi). To
transportation optimisation (mobility, deliveries, services). This software
oprogramowanie już udowodniło swoją wartość w zakresie redukcji
has already proven its worth in terms of transportation cost reduction
BOFR2020051400
kosztów transportu (do 20%). Firma poszukuje współpracy biznesowej (up to 20 %). The company is seeking business cooperation under licence
1
na podstawie umowy licencyjnej z graczami branżowymi i wydawcami,
agreement with industry players and editors facing any problem
którzy napotykają wszelkie problemy związane z obsługą floty pojazdów.
involving operating a fleet of vehicles.

Rumuńska firma ma doświadczenie w projektowaniu i produkcji odzieży The Romanian enterprise has expertise in designing and manufacturing
dla noworodków, niemowląt, dzieci, nastolatków oraz dla matek w ciąży. newborns, babies, children, teenagers and future mother-maternity
W ofercie firmy znajdują się: bluzki, sukienki, spódnice, kamizelki i kurtki. clothing. The clothing items include: blouses, dresses, skirts, vests and
BORO2020050500
Rumuńskie MŚP oczekuje teraz na pozyskanie do swojego portfolio
jackets.
1
międzynarodowych partnerów i nawiązanie długoterminowej
The Romanian SME is now looking forward to increasing its portfolio
współpracy w ramach umów o usługi dystrybucyjne i usługi komercyjne. with international enterprises and to establish a long-term collaboration
under distribution services and commercial services agreements.

20/05/2021

30/05/2021

16/05/2021

20/05/2021

30/05/2021

komputery i IT

spożywcza

komputery i IT

inne usługi

inne usługi

Gorzelnia rzemieślnicza jest jedną z najstarszych wciąż działających
gorzelni w Belgii. Gorzelnia produkuje eaux de vie, likiery, gin, jałowiec i
BOBE2020051100 aperitify. Gorzelnia jest obecna już w niektórych krajach europejskich i
1
chce kontynuować rozwój eksportu. Dlatego szukają dystrybutorów
zainteresowanych tymi wspaniałymi produktami, aby stworzyć
długoterminową współpracę.

The craft distillery is one of the oldest distilleries in Belgium still in
activity.
The distillery produces eaux de vie, liqueurs, gin, juniper, aperitifs, …
The distillery already present in some European countries wishes to
continue its export development. That's why they are looking for
distributors interested by these fabulous products in order to create a
long-term collaboration.

29/05/2021

spożywcza

Firma ze Słowenii posiadająca ponad 25 lat doświadczenia, produkuje
The Slovenian company has over 25 years experience, and produce of
wysokiej jakości skwarki. Proces produkcyjny ma charakter
hihg-quality pork rinds. The manufacturing process is artisanal and the
rzemieślniczy, a produkty są uzyskiwane bez udziału sztucznych
products obtained are free of synthetic additives and preservatives. The
BOSI20200506001
dodatków spożywczych i konserwantów. Firma poszukuje partnerów
company is looking for trade partners, distributors, importers or sales
handlowych, dystrybutorów, importerów oraz pośredników handlowych
representatives of the products to sign a distribution services
dla naszych produktów w celu zawarcia umowy usługi dystrybucji.
agreement.

26/05/2021

spożywcza

The Ukrainian company proposes high quality and comfortable man
Firma z Ukrainy oferuje wysokiej jakości oraz komfortowe obuwie
footwear from natural leather. The manufacture with more than 10
męskie z naturalnej skóry. Producent z ponad 10-letnim doświadczeniem
BOUA20200520002
years of experience in producing shoes is looking for distribution services
w produkcji butów jest zainteresowany zawarciem umowy usługi
agreement in order to establish long-term partnerships.
dystrybucji w celu ustanowienia długoterminowego partnerstwa.

30/05/2021

różne inne produkty

Firma funkcjonuje w branży przetwarzania stali nierdzewnej na rynku
The company has been a stainless-steel processing company on the
mołdawskim od dekady. Firma jest jedynym importerem w kraju
Moldovan market for about a decade. The company is exclusive
nieprzetworzonej stali nierdzewnej, którą sprowadza od czołowych
importer of stainless-steel raw materials from the world's top
BOMD20200430001 światowych producentów. Firma posiada dobrze wyposażoną sekcję
manufacturers. The company has a well-equipped and technological
produkcyjną, wytwarza zbiorniki, wyposażenie laboratoryjne i kuchenne,
production section, producing various tanks, laboratory and kitchen
linie produkcyjne. Obecnie, firma pragnie rozwinąć swoją sieć
furniture, production lines. Currently, the company is looking to expand
dystrybucji.
its' distribution networks

13/05/2021

metalowa

Firma z Bułgarii, producent metalowych konstrukcji, które są używane w
A Bulgarian company that is manufacturing metal constructions that can
budownictwie mieszkaniowym i lekkim handlowym poszukuje
be used for residential and light commercial buildings is looking for
międzynarodowych partnerów. Firma specjalizuje się w projektowaniu,
international partners. The company is specialized in designing,
produkcji, transporcie oraz konstrukcji różnych typów budynków. Firma
BOBG20200519002
manufacturing, transporting and building different kinds of buildings.
oferuje wykonanie każdego projektu budowlanego pod klucz.
The company is offering a turnkey solution for any project. It is sending
Profesjonalna ekipa specjalistów jest wysyłana na miejsce budowy w
their highly trained specialists on-site for the preparation and erecting of
celu przygotowania i postawienia konstrukcji. Umowa z agencją
the constructions. A commercial agency agreement is offered.
pośrednictwa handlowego jest oferowana.

16/11/2020

materiały i usługi
budowlane

Francuskie biuro transferu technologii oferuje dla firm
farmaceutycznych, producentów urządzeń diagnostycznych czy badaczy
A French Technology Transfer Office offers to pharmaceutical
z sektora biomarkerów umowę licencyjną umożliwiającą dostęp do
companies, diagnostics manufacturers or biomarkers researchers a
biobanku ukierunkowanego na zaburzenia matabolizmu. Biobank
licence agreement for the access to a biobank focused on metabolic
BOFR20200421001
zawiera ludzkie próbki oraz dane towarzyszące, które pozwalają na
disorders. This biobank includes human samples and associated data to
odkrycie oraz przedkliniczną walidację biomarkerów, a także na
allow the discovery and the preclinical validation of biomarkers and
realizację terapeutycznych założeń powiązanych z nadejściem
therapeutic targets associated with the onset of metabolic troubles.
metabolicznych schorzeń.

07/05/2021

medycyna

The Polish manufacturer of chemical products, such as stain removers
Polski producent chemicznych produktów, takich jak odplamiacz, proszki
for carpet cleaning, laundry detergents, bathroom and kitchen cleaning
do prania, środki do czyszczenia kuchni i łazienek funkcjonuje na rynku
products, is operating on the market since 1957. The company has a
od 1957 roku. Firma dysponuje odpowiednim doświadczeniem w
BOPL20200514001
long-standing experience in developing and producing effective, hightworzeniu i produkcji wydajnych, wysokiej jakości produktów,
quality products, offered to customers at a moderate price. The
oferowanych klientom po rozsądnej cenie. Firma poszukuje partnerów
company is looking for partners who would be interested in importing
zainteresowanych importowaniem i dystrybucją tych produktów.
and distributing its products.

29/05/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

Rumuńska lokalna odlewnia, produkująca elementy z szarego żeliwa, A Romanian local foundry that manufactures parts out of gray cast iron,
oraz odlewów ze stali, brązu i aluminium od 1992 roku poszukuje
cast steel, cast bronze and cast aluminium since 1992 is looking for
dystrybutorów lub pośredników handlowych. Firma posiada różne
distributors or commercial agents. The company has its own variety of
BORO20200410001 elementy wystroju ulicznego, takie jak, zewnętrzne lampy ścienne, ławki urban furniture elements like: exterior wall lights, benches for parks and
parkowe i ogrodowe, zegary uliczne, kioski, pojemniki na śmieci,
gardens, street clocks, kiosks, trash cans, street signs, outdoors planters,
oznaczenia ulic, donice, znaki informacyjne, słupy oświetleniowe i
information panels, lighting poles, poles for delimitation, bicycle racks
graniczne, stojaki rowerowe.
etc.

08/05/2021

metalowa

22/05/2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

08/05/2021

środowisko/energia/ochr
ona środowiska

BOPL20200323001

Firma z Polski, funkcjonująca w dziedzinie innowacyjnych rowerów
elektrycznych poszukuje partnerów do dystrybucji i sprzedaży, którzy
będą reprezentowali nasza firmą na europejskim rynku oraz przejmą
dystrybucję i obsługę naszych produktów.

The Polish company, active in the field of innovative electrical bikes is
looking for sales and distribution partners, who will represent the
company on the European market and take on the distribution and
support of the company's products.

Firma z Ukrainy oferuje usługi w zakresie dostarczania wody i
Ukrainian water enterprise provides water and wastewater services to
odprowadzania ścieków dla mieszkańców miast. Firma stara się
the residents of the city. The enterprise strives for improvement of
poprawić funkcjonowanie operatorów w dziedzinie zrównoważonego
sustainability of operations aimed at reducing water losses, increasing
rozwoju, koncentrując się na redukcji strat wody po przez lepszą
BOUA20200424001
the efficiency of existing systems with operation cost savings and social
efektywność obecnych systemów oraz redukując koszty operacyjne i
along with environmental benefits. The enterprise looks for long-term
społeczne dla uzyskania korzyści środowiskowych. Firma poszukuje
partnership cooperation on the ground of financial agreement with
współpracy partnerskiej w wymiarze długoterminowym na bazie umowy
international companies.
finansowej z międzynarodowymi firmami.

The Polish company, a designer and manufacturer of lunch accessories
for children, is looking for foreign partners willing to establish
Firma z Polski, projektant i producent akcesoriów obiadowych dla dzieci,
cooperation based upon a distribution services agreement. The
poszukuje zagranicznych partnerów chcących rozpocząć kooperację w
company provides the following range of products:
ramach umowy usługi dystrybucji. Firma dostarcza następujący zakres
- lunch bags,
BOPL20200518002
produktów: torby na kanapki, drewniane sztućce, wilgotne ścierki,
- wooden cutlery,
pudełka na jedzenie. Wszystkie formalności związane ze współpracą
- wet wipes,
będą załatwiane indywidualnie z zainteresowaną firmą.
- container for lunch.
All formal issues regarding cooperation will be determined individually
with the company interested.
Niemiecki SME oferuje usługi magazynowe i logistyczne dla
A German SME is offering warehousing and logistics services to
producentów sprzętu medycznego na bazie umowy zlecenia usługi na
manufacturers of medical devices on the basis of a outsourcing
BODE20200424001 zewnątrz. Usługi są nakierowane na małe firmy planujące wejście na
agreement. The services are aiming at small companies that are
rynek europejski, które nie są zainteresowane tworzeniem własnej
planning to enter the European market and don’t want to establish own
infrastruktury.
infrastructures.
Firma z Polski specjalizująca się w produkcji stojaków do płynu
The Polish company is specialized in the production of stands for
dezynfekującego. Polska firma poszukuje solidnych partnerów do
disinfectant liquid. The Polish company is looking for reliable partners to
BOPL20200505003
zawarcia umowy usługi dystrybucji w celu ekspansji w Unii Europejskiej conclude a distribution services agreement to expand in EU and foreign
oraz na rynkach zagranicznych.
markets.
Luksemburska firma szkoleniowa prowadzi szkolenia z zakresu ochrony,
bezpieczeństwa, zdrowia, a jednocześnie tworzy procedury dla
budynków i firm takie jak: procedury ewakuacyjne, audyty ochrony i
bezpieczeństwa. Firma poszukuje możliwości zawarcia umowy
BOLU20200401001
pośrednictwa handlowego z firmami szkoleniowymi, które chcą
rozszerzyć swoje szkolenia o sektor ochrony i bezpieczeństwa. Firma jest
zainteresowana zawarciem umowy zlecenia wykonania usługi na
zewnątrz z firmami potrzebującymi szkolenia z zakresu ochrony i
bezpieczeństwa.

A Luxembourg training company provides trainings for security, safety,
and health and creating processes for buildings and companies such as
evacuation procedures, security and safety audits. They are looking for
commercial agency agreements with training agencies that are
interested in extending their trainings in the field of security and safety.
The company also seeks outsourcing agreements with corporates in
need of security and safety trainings.

Firma z Polski, założona w 1994 oferuje usługi oraz hale produkcyjne na
The Polish company, established in 1994 and offers services and
terenie całego kraju. Firma współpracuje z prywatnymi inwestorami i manufacturing plant, operating in the whole country. The company is cooferuje swój produkt czyli lampę uliczną zintegrowaną z inteligentnym i operating with private investors and offers the product as a street lamp
BOPL20200408001
energooszczędnym systemem kontroli, licencję na produkcję bez
integrated with an intelligent energy-saving control system, nonwyłączności, licencję na sprzedaż bez wyłączności, licencję do instalacji
exclusive license to produce, non- exclusive license to sell, exclusive
systemu z wyłącznością. Firma poszukuje możliwości zawarcia umowy
license to install the system. The company is looking for commercial
pośrednictwa handlowego, umowy finansowej lub podwykonawstwa.
agency agreement, financial agreement and subcontractors.

30/05/2021

różne inne produkty

29/05/2021

transport/logistyka

12/05/2021

różne inne produkty

13/05/2021

doradztwo i konsultacje

06/05/2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

SME z 60 letnim doświadczeniem w branży dziewiarskiej oraz produkcji An SME in its 60th year of business specialises in knitwear and knitted
dzianiny przeznaczonych do gospodarstw domowych. Wszystkie fazy
household goods. All phases of production, from prototyping to sewing
produkcji, od prototypu do szycia są wykonywane w fabryce w
and finishing are carried out in the company’s plant in central Italy. All
centralnych Włoszech. Wszystkie techniki są oferowane, w tym pełne techniques are offered, including fully fashioning, jacquard and intarsia,
BOIT20200507003
modelowanie, tkanina żakardowa, intersja z certyfikowanego włókna z
with certified fibre yarns.
przędzy. Partnerzy są poszukiwani do zawarcia umowy usługi
Partners are sought for a distribution services agreement. The company
dystrybucji. Firma oferuje swoją wiedzę dla produkcji pod marką własną
also offers its expertise for private label production through an
w ramach umowy zlecenia wykonania usługi na zewnątrz.
outsourcing agreement.

29/05/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

Z ponad 30 letnim doświadczeniem w produkcji precyzyjnych,
With more than 30 years of precision metal manufacturing experience,
metalowych elementów, ta portugalska firma jest wiodącym ekspertem
this Portuguese company is one of the leading experts in the
w wytwarzaniu metalowych części i komponentów dla detalicznych,
manufacture of metal parts and components for retail, commercial and
BOPT20200513001
handlowych i przemysłowych odbiorców. Firma oferuje swój potencjał
industrial applications. The company is offering its capabilities to
dla partnerów za pośrednictwem umowy produkcyjnej w celu
partners via manufacturing agreements to expand its operation
międzynarodowej ekspansji.
internationally.

29/05/2021

metalowa

Doświadczony producent wystawienniczych lad chłodniczych z Ukrainy
An experienced Ukrainian manufacturer of commercial display
przeznaczonych dla przedstawicieli handlowych i dystrybutorów
refrigerators for retail outlets is looking for commercial agents and
mających kontakty w handlu detalicznym z dużymi sieciami
distributors with contacts in retail and large-scale distribution chains on
BOUA20190829001
dystrybucyjnymi na terenie UE, oraz na rynkach Izraela, Mołdawii, Gruzji the EU, Israeli, Moldovan, Georgian and Azerbaijani markets. It offers
i Azerbejdżanu. Firma oferuje konkurencyjne ceny, elastyczne wielkości
competitive pricing, flexible order volumes and can provide products
zamówienia oraz mogą zaoferować produkty z białą etykietą.
under white label.

15/05/2021

różne inne produkty

Powszechnie znana, niemiecka (Bawaria) firma poszukuje importerów o
A well-established German (Bavarian) company looks for reputable
dobrej reputacji, dystrybutorów lub niezależnych przedstawicieli
company importers and distributors and/or independent sales
handlowych w celu przedstawienia im naszego odżywczego,
representatives to introduce its nutritional, dietary and immune system
BODE20200427001 dietetycznego oraz wspomagającego układ immunologiczny suplementu
supplements to the increasingly health-conscious population worldwide.
diety przeznaczonego dla światowej populacji, świadomej znaczenia
The products are produced in Germany and sold under two registered
zdrowia. Produkty są wytwarzane w Niemczech oraz sprzedawane pod
brands.
dwoma, chronionymi markami handlowymi.

13/05/2021

medycyna

Rosyjska firma zaangażowana w produkcję wysokozaawansowanych
powłok ochronnych oraz specjalistycznych smarów chroniących
powierzchnie metalowe oraz innego sprzętu. Unikalna receptura
substancji smarnych tworzy wielopoziomowe powłoki na powierzchni,
BORU20200423001
które chronią mechanizmy przed negatywnymi efektami czynników
środowiskowych, tarcia, zużycia oraz przedłuża ich okres serwisowania.
Firma poszukuje odpowiedzialnych zagranicznych partnerów w celu
domówienia umowy usługi dystrybucji lub umowy franczyzy.

07/05/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

A Russian company is involved in the production of high-tech coatings
and a specialized lubricant that protects metals and other equipment.
The unique lubrication formula creates a multilevel coating on the
surface that protects equipment and mechanisms from the negative
effects of environmental factors, friction, wear, and prolongs their
service life. The company is looking for reliable foreign partners to
conclude a distribution service agreement and franchise agency
agreement.

Singapurski producent przekąsek, założony w 1975, jest powszechnie The Singapore snacks manufacturer, which was established in 1975, is a
znaną marką w Singapurze i regionie południowo-wschodniej Azji. Firma
household name in Singapore and the South-East Asian region. The
BOSG20200504003 specjalizuje się w produkcji przekąsek, w szczególności na bazie mięsa z company specializes in manufacturing snacks, especially in producing
mątwy. Firma poszukuje partnerów z Europy w ramach umowy usługi cuttlefish related snacks. The company is looking for European partners
dystrybucji.
via a distribution service agreement.

26/05/2021

spożywcza

Bułgarska firma inżynieryjna specjalizująca się w opracowywaniu i
A Bulgarian engineering company specialized in development and
produkcji oprogramowania i komponentów sprzętowych zapewnia
production of software and hardware components provides business to
rozwiązania biznesowe dla biznesu pod własną marką, inteligentne
business solutions under its own brand intelligent modular systems for
BOBG20200406002
systemy modułowe dla bezpieczeństwa kontroli dostępu, godzin pracy i security, accesses control, working hours and automation. The company
automatyzacji. Firma poszukuje nowych partnerów do dostarczania
is looking for new value added reseller - partners to deliver complex
kompleksowych rozwiązań w ramach umów handlowych.
solutions under commercial agency agreements.

07/05/2021

komputery i IT

Rumuńska kreatywna organizacja pozarządowa została założona w
Transylwanii w 2019 roku i specjalizuje się w żonglowaniu oraz we
współczesnym cyrku - wykorzystanie żonglerki i akrobatyki w
BORO2020040700 warsztatach i zajęciach dla dzieci i dorosłych, wzmocnienie społeczności
2
żonglerów poprzez warsztaty, pokazy, spotkania towarzyskie i społeczne
projekty wielokulturowe. Rumuńska kreatywna organizacja
pozarządowa chciałaby zatem znaleźć partnerów do zawarcia umów
outsourcingowych.

05/05/2021

inne usługi

08/05/2021

medycyna

05/05/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

The Romanian creative NGO was established in Transylvania, in 2019,
and it is specialize in juggling and contemporary circus - the use of
juggling and acrobatics in workshops and activities for children and
adults, strengthening the community of jugglers, through workshops,
shows, social and multicultural projects. Thus, the Romanian creative
NGO would like to identify partners to conclude outsourcing
agreements.

Wiodący ukraiński producent urządzenia do napromieniania
A leading Ukrainian producer of ultraviolet germicidal irradiation device
promieniami ultrafioletowymi (lampa ścienna) szuka porozumień
(wall lamp) is looking for manufacturing agreements with European
produkcyjnych z europejskimi szpitalami, ośrodkami medycyny i leczenia
hospitals, medicine, and recovery centers and private clinics but not
BOUA20200429002 oraz prywatnymi klinikami, ale nie tylko z sektorem medycznym. Sprzęt
limited only to the medical sector. The company’s equipment is
firmy przeznaczony jest do profilaktycznej dezynfekcji powietrza w
intended for the prophylactic disinfection of indoor air in the presence of
pomieszczeniach w obecności ludzi poprzez bezpośrednie bakteriobójcze
humans by direct bactericidal ultraviolet irradiation of the upper part of
promieniowanie ultrafioletowe górnej części pomieszczenia.
the room.

BORU2020050400
3

Rosyjska firma produkcyjna specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji
A Russian manufacturing company specializes in the development,
i sprzedaży nawozów organicznych na bazie sapropelu jeziornego.
production, and sale of organic fertilizers based on lake sapropel. These
Nawozy te są szeroko stosowane w rolnictwie. Rosyjska firma szuka
fertilizers are widely used in agriculture. A Russian company is looking
wiarygodnych partnerów zagranicznych do zawarcia umowy agencyjnej.
for reliable foreign partners to conclude a commercial agency
agreement.

Niemiecka organizacja badań klinicznych z pełnym zakresem usług (CRO)
z ponad 35-letnim doświadczeniem w badaniach klinicznych i
A German full-service clinical research organization (CRO) with more
znaczącymi kontaktami międzynarodowymi poszukuje partnerów
than 35 years of experience in clinical research and with substantial
przemysłowych / akademickich, a także sponsorów / inwestorów w
international contacts is looking for industrial/academic partners as well
BODE20200428001
dziedzinie prób klinicznych dotyczących umów outsourcingowych i / lub
as sponsors/investors in the field of clinical trials for outsourcing
podwykonawstwo. MSP oferuje badania kliniczne (bio) farmaceutyków i
agreements and/or subcontracting. The SME offers clinical trials for
radiofarmaceutyków (faza I – IV), wyrobów medycznych, odżywek i
(bio)pharmaceuticals and radiopharmaceuticals (Phase I – IV), medical
kosmetyków.
devices, nutritionals and cosmetics.

15.05.2021

medycyna

The Israeli company is a front-runner in the local pharmaceutical
Izraelska firma przoduje w lokalnym przemyśle farmaceutycznym i ma
industry and has over 25 years of experience. It specialises in R&D of
ponad 25-letnie doświadczenie. Specjalizuje się w badaniach i rozwoju
paramedical and cosmetic products. The company offers a product line
produktów paramedycznych i kosmetycznych. Firma oferuje linię
for sensitive skin where all products are hypoallergenic and
BOIL20200526001
produktów dla skóry wrażliwej, w której wszystkie produkty są
dermatologically tested for sensitive skin.They are looking to grow the
hipoalergiczne i testowane dermatologicznie. Firma chce rozwijać
international side of the business and wish to establish partnerships with
międzynarodową stronę firmy i chce nawiązać partnerstwo z firmami z
companies in the health and beauty sectors under a distribution
branży zdrowia i urody na podstawie umowy dystrybucyjnej.
agreement.

29/05/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

Francuska firma opracowała i sprzedaje lekki wózek jezdny z napędem The French company has developed and sells a lightweight four-wheel
elektrycznym na cztery koła, z niezależnym układem kierowniczym na
drive electric powered buggy with independent four-wheel steering, a
cztery koła, bardzo nisko położonym środkiem ciężkości i doskonałymi
very low centre of gravity and superb cross-country capabilities for
możliwościami jazdy terenowej na świeżym powietrzu.
outside leisure.
BOFR2020021700
Firma posiada lokalnych dystrybutorów w całej Europie i w innych
The company has signed up local distributors throughout Europe and in
1
częściach świata.
other parts of the world.
Obecnie firma chce rozszerzyć międzynarodową sieć dystrybutorów, aby
The company is currently looking to enlarge its distributor network
sprzedawać swoje pojazdy w ramach umowy o świadczenie usług
internationally to sell its vehicles under the frame of a distribution
dystrybucji.
services agreement.

22/05/2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

Chorwacka firma z certyfikatem Ecocert produkuje środki do dezynfekcji A Croatian company with Ecocert certificate produces ethanol based
powierzchni na bazie etanolu z efektem czyszczenia wykonanym w 75% surface disinfectants with a cleaning effect made of 75% alchocol. The
alkoholu. Produkt jest zgodny z zaleceniami Światowej Organizacji
product follows the World Health Organization recommendations agains
Zdrowia dotyczącymi COVID-19. Produkt zawiera także olejki eteryczne COVID-19. The product includes also herb essential oils for a pleaseant
BOHR20200420002
ziołowe o przyjemnym zapachu. Firma ma ważne zdolności produkcyjne, scent. The company has an important production capacity as well as
a także zapasy do natychmiastowej dystrybucji. Firma poszukuje
inventory for immediate distribution. The company is looking for
dystrybutorów i oferuje umowy dotyczące produkcji, outsourcingu i / lub
distributors and offers manufacturing, outsourcing and/or
podwykonawstwa.
subcontracting agreements.

26.05.2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

Rosyjska firma specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla
A Russian company is specialized in software development for storage
systemów pamięci masowej i sieciowych urządzeń pamięci masowej. systems and network storage devices. The software products are based
Oprogramowanie oparte jest na opatentowanych metodach kodowania
on the patented methods of error-correcting coding and innovative
BORU20200518001
z korekcją błędów i innowacyjnych rozwiązaniach laboratorium
developments of the research laboratory. The company is interested in
badawczego. Firma jest zainteresowana znalezieniem zagranicznych
finding partners abroad to cooperate under a commercial agency
partnerów do współpracy na podstawie umowy agencyjnej.
agreement.

28/05/2021

komputery i IT

Turecka firma jest producentem specjalnego i wykwalifikowanego wózka
A Turkish company is a manufacturer of special and qualified mobility
inwalidzkiego (elektrycznego) oraz aluminiowego walca. Firma dostarcza
BOTR20191220001
(power) wheelchair and an aluminum rollator. This company also supply
również inny rodzaj sprzętu medycznego. Firma szuka umowy na usługi
another type of medical equipment. The company is looking for a
dystrybucyjne.
distribution services agreement.

09/05/2021

medycyna

29/05/2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

A Russian research and development company specializes in the design
Rosyjska firma badawczo-rozwojowa specjalizuje się w projektowaniu i
and manufacture of special earthmoving equipment, vibratory and
produkcji specjalnego sprzętu do robót ziemnych, sprzętu wibracyjnego i
drilling equipment, geophysical equipment, equipment for remediation
wiertniczego, sprzętu geofizycznego, sprzętu do rekultywacji skażonych
BORU20200520001
of contaminated soils. This equipment is intended for high-quality
gleb. Sprzęt ten jest przeznaczony do wysokiej jakości konstrukcji
construction of foundations, in the manufacture of concrete products,
fundamentów, do produkcji wyrobów betonowych, wierceń pali itp.
bored piles, etc. The company is looking for partners to conclude
Firma szuka partnerów do zawarcia umów agencyjnych.
commercial agency agreements.

30/05/2021

materiały i usługi
budowlane

Rosyjska firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji specjalnego A Russian company specializes in the development and production of
innowacyjnego oprogramowania, produktów szeroko stosowanych w
special innovative software, products that are widely used in the
BORU20200506002 automatyzacji procesów biznesowych przedsiębiorstw energetycznych i automation of business processes of energy and production companies.
produkcyjnych. Firma szuka wiarygodnych partnerów zagranicznych do
The company is looking for reliable foreign partners to conclude a
zawarcia umowy licencyjnej.
license agreement.

21/05/2021

komputery i IT

BOCZ20200514001

Czeska firma oferuje usługi inżynieryjne i dostawy w dziedzinie
automatyki przemysłowej i elektrotechniki, takie jak:
• Zarządzanie projektami
• Tworzenie dokumentacji projektowej
• Tworzenie oprogramowania aplikacyjnego
• Projektowanie i programowanie sterowanych napędów
• Systemy kamer, monitorowanie produkcji, zrobotyzowane miejsce
pracy, gromadzenie i ocena danych
• Dostawa własnej produkcji rozdzielnicy

A Czech company offers engineering and supply services in the field of
industrial automation and electrical engineering, such as:
• Project management
• Creation of project documentation
• Creation of application software
• Design and programming of controlled drives
• Camera systems, production monitoring, robotic workplace, data
collection and evaluation
• Delivery of own produced switchboard

Firma jest zainteresowana umową produkcyjną. Możliwe jest również
podwykonawstwo.

Company is interested in manufacturing agreement. Subcontracting is
also possible.

Firma z Irlandii Północnej (Wielka Brytania) produkuje proszki grzybowe,
This Northern Irish (UK) company produces mushroom powders which
które po zmieszaniu z gorącą wodą stanowią gorącą, naturalną, zdrową
when mixed with hot water produce a hot natural healthy alternative to
BOUK20200305001
alternatywę dla pełnej kofeiny herbaty i kawy.
caffeine laden tea and coffee.
Firma stara się wchodzić na nowe rynki międzynarodowe i szuka
The company is seeking to enter new international markets and is
partnerów dystrybucyjnych, np. importerzy, hurtownicy lub detaliści.
looking for distribution partners e.g. importers, wholesalers or retailers.

25/05/2021

spożywcza

Węgierskie MŚP oferuje oparte na chmurze oprogramowanie do
automatycznego eksplorowania tekstu, które przetwarza dokumenty
zgodnie z preferencjami użytkowników. Oprogramowanie może
analizować tekst nieustrukturyzowany w wysokiej jakości. Firma
BOHU20200526001
poszukuje agentów handlowych o dobrych relacjach z
międzynarodowymi firmami z centrami badawczo-rozwojowymi,
technologicznymi, farmaceutycznymi, instytutami naukowymi lub
agencjami informacyjnymi. Firma jest również otwarta na umowy
licencyjne.

A Hungarian SME is offering its cloud-based automated text-mining
software that processes documents according to the users preferences.
The software can analyze unstructured text in high quality. The
company is looking for commercial agents with good relations with
multinational companies with R&D centers, technology companies,
pharmaceutical companies, scientific institutes or news agencies. The
company is also open for licence agreements.

29/05/2021

komputery i IT

Włoskie przedsiębiorstwo tekstylne produkuje filtrujące maski na twarz An Italian textile SME is producing filtering face masks for use by people
przeznaczone do użytku przez ludzi w przestrzeni publicznej. Maski są in public spaces, while maintaining social distancing. The masks are sewn
szyte w zakładzie firmy w środkowych Włoszech za pomocą trzech
in the company's plant in central Italy with three layers of non-woven
BOIT20200504001
warstw włókniny i gumki. Można je prać w 60 ° do 5 razy. Firma posiada
fabric and elastic. They can be washed at 60° up to 5 times. The
maski dostępne do natychmiastowej wysyłki do partnerów za
company has masks available for immediate shipment to partners
pośrednictwem usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej.
through a distribution services or commercial agency agreement.

07/05/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

Ukraińska fabryka obuwia z ponad 100-letnim doświadczeniem w
The Ukrainian footwear factory with more than 100 years of experience
projektowaniu i produkcji produkuje obuwie męskie, damskie i dziecięce in design and manufacturing produces casual boots and shoes for men,
BOUA20200507002 na wszystkie pory roku, wykonane ze skóry naturalnej. Firma szuka
women, and children for all seasons, made of natural leather. This
długoterminowego partnerstwa w ramach umowy o świadczenie usług company is looking for a long-term partnership under the manufacturing
lub dystrybucji.
or distribution services agreement.

26/05/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

Grecka firma zajmująca się hodowlą, produkcją i przetwarzaniem
BOGR20200427001 ślimaków (Ηelix aspersa), potrzebuje przedstawicieli handlowych i / lub
dystrybutorów, aby rozszerzyć swoją działalność za granicą.

A greek company operating in the fields of breeding, producing and
processing of snails (Ηelix aspersa), requires delicatessen trade agents
and/or distributors, in order to expand its operations abroad.

14/05/2021

spożywcza

Brytyjska firma z siedzibą w południowo-wschodniej Anglii, wprowadziła
na rynek gamę naturalnego organicznego masła do pielęgnacji skóry.
Produkty nie są testowane na zwierzętach, są odpowiednie dla wegan i
BOUK20200311001 wykonane z organicznych składników. Szukają umowy dystrybucyjnej z
partnerami z sektora zdrowia i urody, którzy już sprzedają organiczne
kosmetyki i produkty spożywcze, w celu nawiązania długoterminowych
relacji i regularnych dostaw swoich produktów.

The UK company based in SE England has launched a range of natural
organic skincare body butter. The products are not tested on animals,
are appropriate for vegans and made from soil association organic
registered ingredients. They are looking for a distribution agreement
with partners in the health and beauty sector already selling organic
cosmetics and food products with a view to establishing long term
relationships and a regular supply of their products.

21/05/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

Małe i średnie przedsiębiorstwo z siedzibą na południu Niemiec
An SME, located in the South of Germany, is active in the healthcare
prowadzi działalność w dziedzinie opieki zdrowotnej. Jej CEO opracował field. Its CEO has developed a disinfection stick which protects against
sztyft do dezynfekcji, który chroni przed różnymi patogennymi
various pathogenic germs that are located at drinking glasses, beverage
BODE20200330001 zarazkami, które znajdują się przy szklankach, puszkach do napojów oraz
cans as well as cutlery. The protection is efficient, fast, mobile and
sztućcach. Ochrona jest skuteczna, szybka, mobilna i może być łatwo
effective and can easily be handled by each person. The enterprise is
obsługiwana przez każdą osobę. Firma szuka teraz dystrybutorów do
now looking for distributors to enter into a distribution services
zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
agreement.

12/05/2021

medycyna

Izraelskie MŚP specjalizuje się w rozwoju technologicznym i produkcji
This Israeli SME specialises in technological development and production
suplementów diety, witamin i minerałów zgodnie z międzynarodowymi
of food supplements, vitamins and minerals under high quality
standardami wysokiej jakości. Firma opracowała kapsułki z miękkiego
international standards. The company developed a vegetable soft gel
żelu roślinnego umożliwiające wychwytywanie płynnej lub półpłynnej
BOIL20200308001
capsules enabling to trap liquid or semi liquid substance inside. They also
substancji w środku. Opracowali także innowacyjną gumę do żucia z
developed an innovative multivitamin chewing gum that contains high
wieloma witaminami, która zawiera duże dawki składników aktywnych.
dosages of active ingredients. The company is looking for distributors
Firma poszukuje dystrybutorów na podstawie umowy o świadczenie
under a distribution services agreement.
usług dystrybucyjnych.

29/05/2021

spożywcza

Turecka firma specjalizująca się w bezpieczeństwie morskim produkuje
A Turkish company that is specialized in maritime safety is
testy obciążeniowe i bezpieczne urządzenia testowe (wysokiej jakości
manufacturing load test and safe test equipments (high-quality load
worki wodne do testowania ładunku do urządzeń dźwigowych,
testing water bags for lifting equipment, life-saving appliances,
BOTR20200504001 urządzenia ratujące życie, hydrostatyczne urządzenia zwalniające tratwy
hydrostatic release units for life rafts and EPIRB, tank for liquid storage).
ratunkowe i EPIRB, zbiornik do przechowywania cieczy). Firma szuka
The company is looking for partners to extend their sales network under
partnerów do rozszerzenia sieci sprzedaży w ramach umów
distribution agreements
dystrybucyjnych.

20/05/2021

sektor morski, lotniczy

Hiszpański specjalista ds. doradztwa w zakresie zdrowia, higieny,
Spanish consultancy specialist in health, hygiene, safety, remote auditing
bezpieczeństwa, zdalnego audytu i szkolenia dla globalnego przemysłu
and training for the global tourism industry offers an integral ad-hoc
turystycznego, oferuje zintegrowane rozwiązanie ad hoc wspierające
solution to support destination suppliers to implement the necessary
dostawców we wdrażaniu niezbędnych protokołów w celu zapewnienia
BOES20200421001
protocols in order to ensure a safe hygiene response to the post-Covidbezpieczeństwa higieny na okres po Covid-19. Uznany certyfikat może
19 period. A recognised certificate of Covid-19 hygiene response can be
zostać wydany w celu przywrócenia zaufania podróżnym i organizatorom
issued to restore confidence to travellers and tour operators. The
wycieczek. Umowa o partnerstwie jest poszukiwana w zakresie
partnership agreement is sought in terms of subcontracting.
podwykonawstwa.

07/05/2021

doradztwo i konsultacje

Ta brytyjska firma, która od 2006 roku produkuje single malt Whisky i
This UK company that has been producing single malt Whisky and
BOUK20200514001 likiery związane z whisky we wschodniej Anglii, szuka dystrybutorów w Whisky related liquors in the east of England since 2006 is looking to find
Europie.
distributors in Europe.

19/05/2021

spożywcza

Ukraiński producent aluminiowych paneli kompozytowych wysłał 2
Ukrainian manufacturer of aluminium composite panels has shipped 2
miliony metrów kwadratowych, zamierza zawrzeć długoterminową
million square meters, aims to contract a long-term distribution
umowę dystrybucyjną z potencjalnym partnerem. Istnieje siedem biur
agreement with the potential partner. There are seven regional offices in
BOUA20200518005 regionalnych na Ukrainie i jedno biuro przedstawicielskie w Europie.
Ukraine and one representative office in Europe. The basis of the work
Podstawą pracy firmy jest gwarantowana, wysokiej jakości, terminowa
of the company is guaranteed, high quality, timely supply of Aluminium
dostawa aluminiowych paneli kompozytowych na Ukrainie i poza jej
Composite Panels in Ukraine, and beyond its borders.
granicami.

20/05/2021

metalowa

Szwedzka firma opracowuje i sprzedaje produkty, które zapobiegają
Swedish company who develop, market and sales products that prevent
urazom, wypadkom i ratują życie, poszukuje niezależnych agentów, biur
injuries, accidents and save lives is looking for Independent agents, sales
sprzedaży lub dystrybutorów w UE i Ameryce Północnej z nawiązanymi
agencies, or distributors within the EU and North America with
BOSE20200506001 kontaktami z lokalnymi i regionalnymi sprzedawcami detalicznymi oraz
established contacts to local and regional retailers and big chains in
dużymi sieciami handlowymi prowadzącymi sprzedaż na rynek
trade selling to the consumer market, for example supermarkets,
konsumencki, na przykład supermarkety, apteki, sport, stacje
pharmacies, sport, gas stations, car accessories, children/ toys.
benzynowe, akcesoria samochodowe.

19/05/2021

medycyna

Ukrainian factory of wooden toys proposes a wide range of products for
children: alphabet cubes, easels for chalk and markers, laces, framepuzzle, sorters, puzzles, letters on magnets, abacus, building kits,
theaters, screens for puppet theater, teaching aids. The factory can
produce in a full cycle, from logs to packaging. It is ready for cooperation
under distribution services agreement, manufacturing agreement or
subcontracting.

23/05/2021

produkty drewniane,
meble

Armeńska firma specjalizująca się w produkcji szerokiej gamy suszonych The Armenian company, specialized in the production of a wide range of
owoców szuka dystrybutorów, aby sprzedawać swoje produkty za
dry fruits is looking for distributors in order to sell its products abroad.
BOAM20200311001
granicą. Cała produkcja odbywa się z owoców i warzyw uprawianych na All production is made from the fruits and vegetables which are grown
terytorium doliny Ararat.
up in the territory of Ararat valley.

15/05/2021

spożywcza

Rumuńska firma zaprojektowała dwa podstawowe produkty w
dziedzinie odzieży ochronnej: fartuch ochronny wielokrotnego użytku,
który można użyć 25 razy, z zachowaniem określonych wymagań
dotyczących prania i dezynfekcji, oraz fartuch medyczny jednorazowego
BORO20200430001
użytku. Produkty są wytwarzane zgodnie ze szczegółowymi standardami,
aby zapobiegać wirusowi Covid-19 i zwalczać go. Firma poszukuje
agentów i dystrybutorów, aby znaleźć możliwości ekspansji
międzynarodowej i oferować swoje produkty w nowych krajach.

12/05/2021

medycyna

BOUA20190603001

Ukraińska fabryka drewnianych zabawek proponuje szeroką gamę
produktów dla dzieci: kostki alfabetu, sztalugi do kredy i markerów,
sznurowadła, ramki-puzzle, sortowniki, puzzle, litery na magnesach,
liczydło, zestawy budowlane, teatry, ekrany do teatru lalek, pomoce
naukowe. Fabryka może produkować w pełnym cyklu, od form po
pakowanie. Jest gotowa do współpracy w ramach umowy o usługi
dystrybucyjne, umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa.

A Romanian company designed two basic products within the protective
clothing field: a reusable medical protection gown, which can be reused
25 times respecting the specified washing and disinfection requirement,
and a medical disposable gown. The products are made according to the
specific standards, to prevent and combat the Covid-19 virus. The
company is looking for agents and distributors to find opportunities for
international expansion and to offer their products into new countries.

Ukraińska firma produkuje elektryczne produkty grzewcze, które
The Ukrainian company produces electric heating products that provide
zapewniają wydajne ogrzewanie. Grzejniki są bardzo łatwe w obsłudze i
efficient heating. The heaters are very easy to use and maintain.
konserwacji. Ukraińska firma z 50-letnim doświadczeniem produkcyjnym Ukrainian company with 50 years of production experience is one of the
BOUA20191015001
jest jedną z wiodących firm w produkcji urządzeń grzewczych. Producent
leading companies in the production of heating appliances. The
chce zawrzeć długoterminowe umowy dystrybucyjne lub umowy
manufacturer is looking to contract a long-term distribution or
agencyjne.
commercial agency agreements.

25/05/2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

Średniej wielkości firma z południowych Niemiec opracowała mobilny
kieszonkowy zapach, który nadaje smak wody pitnej. Obecnie istnieje 9
różnych smaków, które są całkowicie naturalne i nie zawierają cukru,
BODE20200122001 kalorii, tłuszczu ani konserwantów. Kieszonkowy zapach jest idealny przy
diecie i odchudzaniu. MŚP poszukuje teraz partnerów, którzy
rozpowszechniają ten produkt, jednocześnie zawierając umowę o
świadczenie usług dystrybucyjnych lub agencję handlową.

A medium-sized company based in Southern Germany has developed a
mobile aroma pocket stick that gives your drinking water taste. Currently
there exist 9 different flavours, which are completely natural and do not
contain any sugar, calories, fat or preservatives. The stick is ideal for
accompanying a diet and for losing weight. The SME is now looking for
partners who disseminate this product while entering into a distribution
services or commercial agency agreement.

14/05/2021

spożywcza

Holenderska firma opracowała trumnę opartą na zasadach gospodarki o
The Dutch company has developed a coffin that is based on the
obiegu zamkniętym. Składa się z wewnętrznej skrzynki i zewnętrznej principles of circular economy. It consists of an inner case and a reusable
BONL20200428001 osłony wielokrotnego użytku. Firma może zaoferować umowę przejęcia
outer covering. The company can offer an Acquisition Agreement for
(udziałów) firmy, umowę licencyjną lub umowę usług dystrybucyjnych, (shares of) the company, a License Agreement or a Distribution Services
ale jest również zainteresowana innymi rodzajami współpracy.
Agreement but is also interested in other types of cooperation.

15/05/2021

różne inne produkty

Rumuńska firma powstała w 1993 roku. W 1999 roku zakłady
produkcyjne firmy zostały przeniesione do budynku specjalnie
przeznaczonego do obróbki przemysłowej. Firma zaczęła kupować i
instalować urządzenia CNC do produkcji i przetwarzania złączek,
BORO20200330001
zwrotnic i smoczków dla przemysłu naftowego. Aby umocnić swoją
obecność na poziomie międzynarodowym, firma poszukuje partnerów
zainteresowanych dystrybucją swoich produktów na podstawie umowy
o świadczenie usług dystrybucji

05/05/2021

narzędzia i części

20/05/2021

materiały i usługi
budowlane

The Romanian company was established in 1993. In 1999, the
company’s production facilities were moved into a building specially
designated for industrial machining activities.The company started to
buy and install CNC equipment for manufacturing and processing
couplings, crossovers and nipples for petroleum industry. In order to
consolidate its presence at International level, the company is looking
for partners interested in distributing its products, based on a
distribution services agreement

Katarski producent elementów z włókna szklanego, takich jak: zbiorniki,
Qatari manufacturer of fiberglass items such as: tanks, containers,
pojemniki, studzienki włazowe, ozdobne kopuły, rolety parkingowe,
manhole liners, decorative domes, car-park shades, hotel and garden
BOQA20200426001
meble hotelowe i ogrodowe, kabiny i ścianki działowe poszukuje
furniture, cabins and partitions seeks dealers and trading agents who are
sprzedawców i przedstawicieli handlowych, którzy są zaangażowani i
involved and experienced in the supply and outdoor realms of industry.
doświadczeni w zaopatrzeniu w branży elementów zewnętrznych.

Portugalska firma z centralnego regionu Portugalii, założona w 1989
A Portuguese company, from the central region of Portugal, founded in
roku, specjalizująca się w produkcji rozwiązań do wyposażenia sklepów,
in 1989, specialized in the manufacturing of shopfitting solutions has
opracowała wolnostojący dozownik z pedałem wykonany z blachy
developed a freestanding dispenser with pedal manufactured in steel
BOPT20200518001
stalowej z wykończeniem farbą epoksydową, do dezynfekcji rąk. Firma sheetmetal with an epoxy paint finish for hand sanitizers. The company
poszukuje dystrybutorów na podstawie umowy o świadczenie usług
is looking for distributors under distribution services agreement to
dystrybucji, aby rozszerzyć swój rynek.
expand its market.

20/05/2021

różne inne produkty

Rumuński producent wysokiej jakości obuwia znajduje się w południowo- The Romanian manufacturer of high-quality shoes is located in Southzachodniej części regionu Oltenia i ma duże doświadczenie w branży
West Oltenia Region and has extensive experience in the leather
skórzanej, pracując od wielu lat dla znanych międzynarodowych marek.
industry, having worked for many years for well-known international
BORO20200408002
Potencjalni partnerzy powinni dostarczyć surowiec i wzór. Firma jest
brands. The potential partners should provide the raw material and the
zainteresowana produkcją takich artykułów dla partnera na podstawie
pattern. The company is interested in producing such items for the
umowy produkcyjnej.
partner, under a manufacturing agreement.

06/05/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

chemia i
kosmetyki/chemiczna

nauka/edukacja

doradztwo i konsultacje

komputery i IT

materiały i usługi
budowlane

medycyna

narzędzia i części

nauka/edukacja

opakowania, papier

pojazdy i
maszyny/maszynowa

produkty
drewnian
e, meble

spożywcza
reklamowa, filmowa

rolnictwo

sektor morski, lotniczy

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

środowisko/energia/ochron
a środowiska

tekstylia, ubrania, biżuteria

transport/logistyka

turystyka

metalowa

różne inne produkty

inne usługi

