Nr oferty

Summary PL

Słoweńska firma z sektora
medyczna opracowała masażer
nadgarstka w formie opaski, która
pomaga łagodzić ból nadgarstka lub
zwalczać zespól urazowy nadgarstka
nabyty przez zbyt intensywną pracę
BRSI20190228001
na komputerze. Urządzenie
wspomaga i masuje nadgarstek
użytkownika podczas pracy przy
użyciu myszy oraz zapobiega
narastaniu napięcia powodującego
ból. Firma poszukuje producentów
obudów.

Summary ENG

Data
(dd/mm/yyyy)

Kategoria

A Slovenian company that is
operating in the healthcare
industry has developed a product,
a wrist massager that helps
alleviate wrist pain or carpal
tunnel syndrome due to
prolonged computer work. The
device supports and massages the
user’s wrist while holding the
computer mouse and prevents
pressure build-up and consequent
pain. The company is looking for
producers of casings for this
product through manufacturing
agreement.

05.03.2020

medycyna

18/03/2020

materiały i
usługi
budowlane

26/03/2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

Romanian company specialized in
Rumuńska firma specjalizuje się w
distribution of construction
dystrybucji materiałów
materials, steel tubing and
BRRO2019022500 budowlanych, metalowych tulei .
products for thermal and sanitary
1
Firma produkuje także instalacje
installations is looking to find
grzewcze i sanitarne. Poszukuje
suppliers of water taps and
producentów baterii i kranów.
batteries.

Romanian distributor, with a
strong distribution network in
Rumuński dystrybutor, posiadający
Romania and the Republic of
szeroką sieć klientów na terenie
Moldavia, is seeking suppliers and
Rumunii i Mołdawii poszukuje
manufacturers of equipment and
dostawców i producentów urządzeń
instruments from environment
do monitorowania i ochrony
monitoring and protection field,
środowiska (detektory, systemy
BRRO2018102600
in order to sell their products
wykrywania gazu, systemy
2
(examples: standalone detectors,
ostrzegania przed trzęsieniami
gas monitoring systems,
ziemi, instrumenty mierzące
earthquake warning systems,
dyfuzyjność cieplną, defrakcję
physical properties measuring
promieni rentgenowskich itp.) w
instruments like thermal
celu zostania dystrybutorem ich
diffusivity, X-ray diffraction and
produktów na tych rynkach.
others).
The company wants to reach
distribution services agreements.

A Cypriot trading company is
seeking manufacturing companies
in order to distribute their
houseware and hotelware
products in the Cyprus market in
the frame of distribution services
agreements. Also, the company is
looking to join a potential partner
having a specific project in the
frame of a joint venture
agreement.

19/03/2020

różne inne
produkty

Rumuńska firma specjalizująca się w Romanian company specialized in
dystrybucji materiałów
distribution of construction
BRRO2019030100 budowlanych, tulei stalowych oraz
materials, steel tubing and
1
produktów do instalacji grzewczych products for thermal and sanitary
i sanitarnych poszukuje
installations wants to become
producentów kominów.
distributor of chimneys.

19/03/2020

materiały i
usługi
budowlane

A British manufacturer of a large
Brytyjska firma produkująca szeroką
range of stainless steel
gamę stalowych kształtek do
sanitaryware and other fittings is
BRUK2019030100
instalacji sanitarnych i innych
looking for a manufacturer of
1
poszukuje producentów
semi-automated or manual bowl
półautomatycznych lub ręcznych
polishing machines for
maszyn do polerowania mis.
collaboration under a
manufacturing agreement.

19/03/2020

materiały i
usługi
budowlane

A Czech exclusive distributor of a
special energy drink is looking for
trade intermediaries (agents or
distributors) from Poland, Russia
and Slovakia that would
represent the product on their
local markets under commercial
agency and distribution services
agreement, respectively.

28/03/2020

spożywcza

Cypryjska firma handlowa
poszukuje firm produkujących
produkty wyposażenia domów i
hoteli w celu ich dystrybucji na
BRCY2019022600
lokalnym rynku. Firma jest również
1
zainteresowana wspólnym
rozwijaniem projektów z tego
sektora na podstawie umowy joint
venture.

Czeski dystrybutor specjalnego
napoju energetycznego poszukuje
pośredników handlowych (agentów
BOCZ2019032100
i dystrybutorów) z Polski, Rosji i
1
Słowacji zainteresowanych
reprezentowaniem firmy na swoich
rynkach.

Singapurska firma, założona w 1985
roku, specjalizuje się w produkcji i
dystrybucji mielonej kawy. Firma
BOSG2019011000 eksportuje swój produkt do ponad
1
20 krajów i jest zainteresowana
wejściem na rynki krajów Europy,
szczególnie Danii, Grecji i Polski.
Poszukiwani są dystrybutorzy.

This Singapore company
established in 1985, specializes in
coffee powder manufacturing and
distribution. They are currently
exporting their products to more
than 2 dozen countries. They
have interest in partnering
distributors in Europe, especially
to Denmark, Greece, Poland via
distribution services
agreement(s).

19/03/2020

spożywcza

Fińska firma zajmująca się
A Finnish water quality
monitorowaniem jakości wody
monitoring company is looking
poszukuje firmy zajmujące się
for environmental consultancy
konsultingiem z zakresu ochrony
companies with expertise and
środowiska, posiadające
solid customer references in
doświadczenie i referencje w
environmental monitoring for
monitorowaniu środowiska dla
government, industry or research
BOFI20190208001
instytucji państwowych, przemysłu i institutions. The partner company
jednostek badawczych. Firma
could be located in China, Poland,
poszukuje partnerów z Polski, Chin,
Romania, Slovakia or Czech
Rumunii, Słowacji i Czech,
Republic and the form of
zainteresowanych dystrybucją jej
partnership considered is
produktów lub współpracą na
distribution agreement or joint
podstawie umowy joint venture.
venture.

13/03/2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

A Czech manufacturer of plastic
components and products is
looking for cooperation partners
Czeski producent plastikowych
mainly from France, Belgium, the
komponentów i produktów
Netherlands and other EU
poszukuje partnerów z Francji,
countries. The company is
Belgii, Holandii i innych krajów UE. offering subcontracting of plastic
BOCZ2019022100 Firma oferuje podwykonawstwo parts for the automotive industry,
1
części dla przemysłu
plastic equipment for hotels,
samochodowego, plastikowych
restaurants and other partners.
elementów wyposażenia hoteli i
The company is looking for
restauracji itp. Firma poszukuje
distributors of its plastics
także dystrybutorów.
products as well. Cooperation on
the basis of a subcontracting or
distribution services agreement is
considered.

22/03/2020

różne inne
produkty

Ukraińska firma zajmuje się
produkcją korpusów mebli z płyt
The company is a manufacturer
wiórowych i średniej gęstości płyt
of carcass furniture, made of
pilśniowych. Meble są dobrze
chipboard and of medium-density
zaprojektowane i przeznaczone dla fiberboard (MDF). Furniture is
BOUA2019022800
konsumentów samodzielnie je
well-designed, aimed at DIY’s
1
składających, o niskim i średnim
consumers of middle- and lowdochodzie. Firma poszukuje
income. The company looks for
partnerów wśród sklepów dla
new foreign partners among DIY
majsterkowiczów, domów
chains, departmental stores and
towarowych oraz przodujących
leading importers/wholesalers.
importerów i hurtowników.

26/03/2020

produkty
drewniane,
meble

The Singapore company, which
has over 30 years of history, has
gained a reputation as a leading
precision engineering company in
Singapore. The company
continues to expand its service
offerings to global customers
overseas, whilst continuously
improving manufacturing
capabilities and resources as a
forward future strategy. The
company is looking for partners in
Europe and is offering the full
range of services via a
manufacturing agreement.

01.03.2020

narzędzia i
części

A French SME is developing and
Francuska firma z sektora MSP,
manufacturing hard tungstene
projektująca i produkująca
carbide small (mini) grinding balls
tungstenowo-karbidowe, małe kulki
which are used for powder
szlifierskie stosowane do
grinding in particular for
BOFR2019013100
szlifowania proszkowego, w
ceramics. It is looking for partners
1
szczególności w produkcji ceramiki.
in Switzerland, Germany and
Firma poszukuje pośredników
central Europe to establish
handlowych ze Szwajcarii, Niemiec
commercial agency or distribution
oraz krajów Europy Środkowej.
agreements.

25.03.2020

metalowa

Singapurska firma, posiadająca
ponad 30-letnie doświadczenie,
zyskała reputację jednej z
wiodących firm z sektora mechaniki
precyzyjnej. Firma stale się rozwija,
BOSG2018120400
poszerzająca liczbę zagranicznych
3
klientów, jednocześnie zwiększając
swoje możliwości produkcyjne.
Firma oferuje pełną gamę usług
produkcyjnych partnerom z Europy.

A Spanish company specialized in
supplying raw materials such as
cereals, flours or legumes for the
Hiszpańska firma, specjalizująca się
food industry and products
w dostarczaniu surowców, takich intended for animal consumption
jak zboża, mąki, rośliny strączkowe (feeds) is looking for companies
BOES2019022000
dla przemysłu spożywczego i
willing to distribute the products
1
producentów pasz, poszukuje
from Spain in their countries. It is
zagranicznych dystrybutorów,
interested in establishing
szczególnie w krajach bałtyckich i
distribution services agreement
Europie Środkowej.
or commercial agency
agreements mainly with
companies in the Baltic countries
and Central European countries.

26.03.2020

spożywcza

The Dutch company was founded
in 2003 and is specialized in
enabling emergency response
teams all over the world to train
as realistically as possible. The
company offers equipment to
realise realistic training scenario's
e.g. smoke generators, interactive
incident trainers, and fire
simulation. Many of the products
are developed and produced on
site in the Netherlands by the
company. The company is looking
for dealers to enter into a
distribution services agreement.

15/03/2020

różne inne
produkty

Holenderska firma, założona w
2003, specjalizuje się w oferowaniu
realistycznych szkoleń dla zespołów
ratowniczych poprzez dostarczanie
wyposażenia umożliwiającego
BONL2019022500
symulację różnych scenariuszy,
1
takiego jak generatory dymu,
interaktywne trenażery wypadków,
symulatory pożaru. Wiele z tych
urządzeń jest opracowywanych i
produkowanych w Holandii. Firma
poszukuje dystrybutorów.

This company is an established
snack and confectionery
manufacturer of chips, chocolate,
kaya (coconut spread), puddings,
marshmallows and biscuits. They
are actively looking for European
distributors to penetrate into
Europe through distributor
service agreement(s), notably the
markets of Germany, France,
Poland, Belgium, Bulgaria,
Romania, Czech Republic,
Switzerland, Italy, Hungary and
Denmark.

08.03.2020

spożywcza

Maltese company, which was
established in 2006, specializes in
the provision of integrated
Maltańska firma, założona w 2006, business solutions to professional
specjalizuje się w dostarczaniu
services, igaming industries, retail
zintegrowanych systemów do
outlets and manufacturing
zarządzania świadczeniem usług
companies.
specjalistycznych, stronami
BOMT201903120
oferującymi hazard online, sklepami The key areas of their business
01
detalicznymi oraz firmami
activity include enterprise
produkcyjnymi. Firma oferuje
resource planning [ERP], web
oprogramowanie ERP i CMS. Firma
development and content
poszukuje pośredników handlowych management systems [CMS]. The
oraz oferuje świadczenie usług.
company is looking for
cooperation under commercial,
distribution or outsourcing
arrangements.

12.03.2020

komputery i
IT

18.03.2020

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

Singapurska firma, będąca
posiadającym ugruntowaną pozycję
na rynku producentem czipsów,
czekolad, smarowideł kokosowych,
puddingów, pianek i ciastek
BOSG2019011000
poszukuje europejskich
3
dystrybutorów. Firma jest
szczególnie zainteresowana rynkami
Niemiec, Francji, Polski, Belgii,
Bułgarii, Rumunii, Czech, Szwajcarii,
Włoch, Węgier i Danii.

Hiszpańska firma inżynieryjna
stworzyła technologię do
zarządzania i oszczędzania energii w
budynkach i przedsiębiorstwach
BOES2019021800
używających inteligentnych
1
liczników. Po kilku latach
oferowania jej na lokalnym rynku,
firma szuka partnerów
(dystrybutorów, licencjobiorców) na
rynkach innych krajów europejskich.

The Spanish engineering company
created a proprietary technology
to manage and save energy in
buildings and companies that use
smart meters. After several years
in the Spanish market, the
company seeks partners for
licensing or distribution
agreements in European
countries.

BOFR2019020400
1

Francuska firma produkująca
wysokiej jakości konia poszukuje
dystrybutorów.

A French company producing high
quality cognac is looking for
distribution services agreement
with importers and distributors of
premium beverages.

19.03.2020

spożywcza

This Scottish (UK) company are
developers and manufacturers of
air barrier solutions. Air barrier
technology is ideal for
organisations that are seeking to
reduce their carbon footprint,
improve energy efficiency, indoor
air quality and cleanliness in their
building whether commercial,
retail or industrial. This globally
recognised technology is tried
and tested across a range of
businesses and sectors. The
company looks for distribution
partners to expand into
international markets.

29.03.2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

A French company in the food &
beverage industry is looking for
distributors and/or resellers in EU
Francuska firma spożywcza
countries. The super-food brand
poszukuje dystrybutorów na
is based in Paris, offering
rynkach krajów europejskich. Ich
products such as moringa
marka zdrowej żywności jest
powder, ashwagandha powder,
BOFR2018082900 zlokalizowana w Paryżu i oferuje
spirulina powder, and coconut
1
takie produkty jak proszkowana
sugar amongst others
moringa, ashwagandha, spirulina
The French company is looking
oraz cukier kokosowy. Firma oferuje for resellers/distributors. They
swoje produkty w 100-gramowych can order starting from one piece
opakowaniach.
of moringa powder and/or
ashwagandha powder. They will
be offered in 100 grams paper
pouches.

14/03/2020

spożywcza

Brytyjska firma opracowuje i
produkuje rozwiązania z zakresu
barier powietrznych. Technologia ta
jest idealna dla firm, które chcą
ograniczyć swój ślad węglowy,
BOUK2019031400 zwiększyć efektywność cieplną,
2
jakość powietrza w
pomieszczeniach oraz czystość w
swoich budynkach. Firma poszukuje
dystrybutorów zainteresowanych tą
sprawdzoną w wielu sektorach i
rodzajach działalności technologią.

A UK company offers an assembly
manufacturing, re-manufacturing
Brytyjska firma oferuje montaż,
and warranty processing service
BOUK2019021400 regenerację i usługi gwarancyjne dla
for electro-mechanical equipment
2
urządzeń elektromechanicznych.
and is seeking partners for
manufacturing and/or services
agreements.

22/03/2020

różne inne
produkty

26/03/2020

spożywcza

An Ukrainian company with more
than 21 years experience in
Ukraińska firma z ponad 21-letnim
producing shoes is looking for
doświadczeniem w produkcji butów
distribution services or
BOUA2018102900
poszukuje pośredników
commercial agency agreement in
7
handlowych.
order to establish long-term
partnerships so that they could
reach new markets.

19/03/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

The Ukrainian company
specializes in manufacturing of
black sheathing felt - rolled bitum
materials on carton base with
Ukraińska firma, specjalizująca się w
protective layer of gross-grained
produkcji papy, poszukuje
BOUA2018092700
granite roofing sand. They are
dystrybutorów - sklepów
2
interested in establishing a longbudowlanych i firm specjalizujących
term cooperation in the form of
się w materiałach budowlanych.
distribution services agreement
with companies from
construction sector, building
stores and distributors.

05.03.2020

materiały i
usługi
budowlane

An Ukrainian company producing
different types of high-quality
Ukraińska firma, produkująca rożne
confectionery, chocolates and
rodzaje wysokiej jakości słodyczy,
any candy seeks a distributor to
BOUA2018112900 czekolad i cukierków poszukuje
expand its market to Europe. Its
4
dystrybutorów w Europie. Celem
main ambition is to propose the
firmy jest dostarczanie najlepszych
best of the Ukrainian Gastronomy
ukraińskich produktów.
by exporting its products. The
company is looking for serious
distribution services agreements.

A Latvian company produces and
Łotewska firma produkująca i
installs modern sports complexes
instalująca nowoczesne zestawy
for street workout, calisthenics
BOLV2019022000
urządzeń do ćwiczeń ulicznych,
and parkour. The company is
1
gimnastyki artystycznej oraz
looking for distributors who could
parkouru poszukuje dystrybutorów. offer equipment for private and
public customers.

19/03/2020

różne inne
produkty

The Ukrainian company
manufactures metal products and
Ukraińska firma produkuje wyroby
offers a wide range of
metalowe i oferuje szeroką gamę metalworking services since 2007,
usług obróbki metalu od 2007.
offering a large variety of
BOUA2018110100
Firma produkuje zapięcia, podkładki fasteners, flat washers, mounting
7
płaskie, kątowniki, płyty, klamki, corners and plates, door handles
zawiasy i słupki parkingowego.
and hinges, parking barriers etc.
Firma poszukuje dystrybutorów.
The company is looking for
distribution or commercial agency
agreements.

13/03/2020

metalowa

Ukrainian company manufactures
baby food (fruit and vegetable
Ukraińska firma, produkująca
puree, juice, pablums). The
produkty żywnościowe dla dzieci
company has proven itself as a
(puree warzywne i owocowe, soki,
reliable partner on the Ukrainian
grysiki). Firma posiada dobra opinię
BOUA2019021200
market and abroad. The company
na lokalnym rynku i pragnie
2
has long-term and successful
rozszerzyć prowadzony od kilku lat
export activity experience and
eksport o nowe rynki poprzez
would like to expand the export
znalezienie zagranicznych
area, looking for cooperation on
dystrybutorów.
the distribution services
agreement basis.

22/03/2020

spożywcza

A Finnish company has designed
an ergonomic saddle chair, that
makes it possible to have an
Fińska firma zaprojektowała
upright position of the back while
ergonomiczne siodło , które
sitting. The company is looking
pozwala utrzymać wyprostowaną
BOFI20190304001
for a partner in the EU countries
pozycję siedząc na koniu. Firma
that would help them in the
poszukuje dystrybutorów i agentów
distribution, the cooperation
handlowych w krajach Europy.
would be in the form of
distribution services or
commercial agency agreement.

05.03.2020

różne inne
produkty

Hiszpańska firma opracowała
platformę online dla organów
publicznych, umożliwiającą im
optymalizować proces zarządzania
incydentami dzięki możliwości
integracji wszystkich
departamentów w ramach danego
BOES2019030100
urzędu. System tworzy
1
wielokierunkowy kanał komunikacji
pomiędzy obywatelami, politykami i
pracownikami urzędów dzięki
zastosowaniu technologii opartej na
chmurze, w celu dostarczenia
najlepszych narzędzi dla każdej z
grup. Firma oferuje świadczeni
usług i agentów handlowych.

The Spanish platform is avaiable
for public administrators,
allowing them to streamline the
incident management process by
integrating all departments within
a municipality. The system
creates a multidirectional
communication channel among
citizens, elected officials and city
employees, under a cloud-based
service that uses the latest
technologies in order to offer the
best access tool to each group of
users. The company seeks a
services or commercial agency
agreement.

26/03/2020

komputery i
IT

The rise of new energy
generation and industrial
Brytyjska firma połączyła
technologies conditions an
doświadczenie w ograniczaniu ryzyk upskilling of how assets are being
towarzyszących całemu cyklowi
assessed and verified. A UK
życia instalacji energetycznych i company has combined expertise
BOUK2019030600 przemysłowych od planowania do in mitigating risks that cover the
1
zamknięcia i demontażu instalacji.
whole life cycle of energy and
Firma oferuje usługi doradztwa z
industrial installations from
tego zakresu i poszukuje
planning to decommissioning.
inżynierów, którzy mogliby je
Services agreements are offered
promować.
to asset owners in these fields,
and sought with engineers who
can expand them internationally.

26/03/2020

doradztwo i
konsultacje

Bułgarska firma, specjalizująca się w
A Bulgarian company is
produkcji wentylatorów
specialized in the manufacturing
przemysłowych i do użytku
of industrial and household fans
domowego poszukuje
and it is looking for distributors
BOBG2019022100 doświadczonych dystrybutorów z
with experience in mechanical
2
branż produkcji urządzeń
equipment, factory equipment,
mechanicznych, wyposażenia
electronic home appliance, or
fabryk, elektroniki domowej oraz
telecommunication equipment
urządzeń telekomunikacyjnych.
business.

19/03/2020

narzędzia i
części

Rumuńska firma kosmetyczna
specjalizuje się w produkcji
naturalnych kosmetyków z wody
alkalicznej oraz błota bogatego w
BORO2019031200
składniki mineralne, takich jak
1
mydła, olejki do masażu oraz
balsamy na ból mięśni i
nawilżające. Firma poszukuje
dystrybutorów.

A Romanian cosmetics company
is specialized in natural products
made from naturally saline water
and sapropelic mud, such as
natural soap, massage oils and
lotions, for muscular pain and
skin hydration. The company
seeks international partners in
order to conclude distribution
services and/or commercial
agency agreements for their
products.

26/03/2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

Turecka firma produkcyjna
eksportuje łózka szpitalne,
BOTR2018111500 wyposażenie sal szpitalnych, łózka
2
pediatryczne, łóżka do rodzenia i
stoły ginekologiczne. Firma
poszukuje dystrybutorów.

A Turkish medical devices
manufacturing company exports
hospital beds, patient room
accessories, pediatric beds,
delivery beds and gynecology
tables. It is looking for partners
under a distribution service
agreement.

08.03.2020

medycyna

Serbska firma rozwija
oprogramowanie CRM dla firm z
sektora MSP, posiadający moduły
organizacji sprzedaży, zakupów,
marketingu, zarządzania
BORS2019022700
pracownikami (HR), obsługi
1
magazynu, monitoringu produkcji i
kosztów. Firma oferuje ten produkt
na podstawie umowy o świadczeniu
usług oraz poszukuje agentów
handlowych.

A company from Serbia develops
CRM software for SMEs with all
elements necessary for the
organization of sales, purchase,
marketing, human resource (HR)
department, as well as
warehouse business, production
and cost monitoring. The
company is looking for small and
medium enterprises through
service agreement. Also, the
company is interested in
commercial agency agreement.

27/03/2020

komputery i
IT

The Belgian company is active in
market development for
advanced material technologies.
Belgijska firma zajmuje się
poszerzaniem rynków zbytu dla
They are offering a services
zaawansowanych technologii
agreement to companies working
materiałowych. Firma oferuje swoje in the field of advanced material
BOBE2019012100 usługi partnerom z tego sektora i
technology. The company is
1
jest elastyczna jeśli chodzi o model
flexible in the collaboration
współpracy, np. wynagrodzenie za
models under a services
sukces, procent od sprzedaży, a
agreement. They are open to
nawet bardziej ryzykowne modele different forms of payment for
podziału ryzyk.
their services (success fee,
percentages on sales, …) and
even to more intensive shared
risk models.

Chorwacki dostawca produktów
A Croatian provider of
inżynieryjnych oferuje szeroką
engineering development is
gamę produktów kompozytowych z
offering a wide range of
zastosowaniem w przemyśle oraz z
composite products with an
użyciem struktur o wysokiej
industrial application and use in
BOHR2018101600
wydajności, takich jak płyty
high-performance structures,
1
warstwowe, belki i cylindry, płyty,
such as sandwich panels, beams
arkusze, laminaty dla przemysłu
and cylinders, plates, sheets,
związanego z budową statków.
laminates for the shipbuilding
Oferowana współpraca to umowa
industry. Cooperation is offered
produkcyjna/usługowa oraz
in the form of a manufacturing
podwykonawstwo.
and/or services agreement and
subcontracting.

Francuska firma specjalizuje się w
The French Company specializes
rozwoju, produkcji oraz sprzedaży
in the development, production
perfum inspirowanych francuską
and sales of perfumes inspired by
riwierą "Cote d'Azur". Firma
BOFR2019021200
the French Riviera “Cote d’Azur”.
stworzyła swój pierwszy zapach w
1
With its first fragrance created in
1947 i posiada długą historię oraz
1947, the company has a long
znaną markę. Firma szuka
local history and renowned
długoterminowej współpracy z
brand. The company is looking for
zaufanymi dystrybutorami.
a long term cooperation with
reliable distributors.

08.03.2020

różne inne
produkty

27/03/2020

sektor
morski,
lotniczy

07/03/2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

Company with solid knowledge in
Firma z solidną wiedzą w zakresie
the areas of electronics, design
elektroniki, projektowania i
and mechanics, is looking for
mechaniki, szuka partnerstwa z
partnerships with companies that
BOPT2019030800 firmami, które potrzebują rozwoju
need the development of
1
elektroniki produktów lub procesów
electronics for their products or
produktowych. Współpraca na
production process, through a
podstawie umowy produkcyjnej
manufacturing or subcontracting
oraz podwykonawstwa.
agreement.

29/03/2020

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

A Greek family-owned company
Grecka rodzinna firma
located in Karditsa, Central
zlokalizowana w Karditsa-centrum
Greece, is engaged with the
Grecji, zajmuje się organiczną
organic cultivation of
uprawą drzewek granatu oraz
pomegranate trees and the
produkcją 100% naturalnego soku z
production of 100% natural
BOGR2019022200 granatu od 2015 roku. Firma jest
pomegranate juice, since 2015.
1
zainteresowana rozszerzeniem
The company is interested in
swojej sprzedaży na rynki
expanding its sales to foreign
zagraniczne na zasadzie współpracy
markets through collaborations in
w oparciu o umowę dystrybucyjną
terms of distribution services or
lub komercyjną.
commercial agency agreements.

20/03/2020

spożywcza

15/03/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Peruwiańska firma specjalizuje się w
produkcji ręcznie robionej przędzy z A Peruvian company specialized
bawełny organicznej i szuka
in the production of organic
dystrybutorów w Europie. Postawą
cotton hand-knitting yarns is
działalności firmy jest etyka, którą looking for distributors in Europe.
BOPE2018090400
kieruję się każdego dnia,
This is an ethical business, which
1
przyjazność dla środowiska,
the company develops daily,
zrównoważony rozwój z
environmentally friendly,
odpowiedzialnością społeczną,
sustainable and with social
zgodnie z międzynarodowymi
responsibility, as it is in aligned
praktykami sprawiedliwego handlu.
with international fair trade
practices.

Bułgarska firma szuka partnerów w
ramach UE do promowania i/lub
asysty dla użytkowników swoich
produktów. Idealnym partnerem
byłby sprzedawca oprogramowania,
firmy IT lub inne z kontaktami w
sektorze finansowym oraz
BOBG2019021800 zarządzania ryzykiem, na zasadzie
3
umowy komercyjnej. Inny rodzaj
poszukiwanego partnerstwa to
umowa joint venture z firmami IT z
UE ze znajomością lub
zainteresowaniem rozwojem i
wdrażaniem instrumentów
finansowych.

Firma z Wielkiej Brytanii z
ogromnym doświadczeniem w
komercjalizowaniu innowacji
związanych z ochroną zdrowia na
wielu rynkach, zwłaszcza na rynku
Narodowych Usług Ochrony
BOUK2019022000 Zdrowia Wielkiej Brytanii, oferuje
2
swoją wiedzę firmom, które
rozwijają innowacje w tym zakresie.
Firma pomoże partnerowi określić
oraz wprowadzić na rynek jego
innowacje w oparciu o umowę
usługową.

This Bulgarian company is looking
for partners across EU to
promote and/or assist users to
take up and use its products. Ideal
partners would be software
retailers, IT consulting companies
or other companies with
connections to the area of
finance and risk management,
under a commercial agency
agreement. Another partnership
sought is joint venture agreement
with IT companies from the EU
with knowledge or interest in the
development and
implementation of financial
instruments.

A UK-based SME with extensive
experience of commercialising
healthcare innovations in several
markets, especially the UK's
National Health Service, offers its
expertise to companies that have
developed healthcare
innovations. The SME will help
partner companies to scope and
travel their route to market with
the partnership envisaged as a
services agreement.

26/03/2020

komputery i
IT

26/03/2020

medycyna

Ukraiński producent dodatków
witaminowych dla żywego
inwentarza szuka partnerów w
sektorze rolnictwa w celu
rozszerzenia swojej sieci sprzedaży,
na zasadzie umowy dystrybucyjnej.
BOUA2019012300
Firma oferuje granulowane posiłki z
1
trawy oraz sosny. Dodatki są
zrobione z naturalnych surowych
materiałów oraz podnoszą jakość
oraz ilość produktów zwierzęcych
(jajka, mleko, mięso itd.)

Włoska firma, w ramach umowy
podwykonawstwa, oferuje usługi
konsultingowe oraz rozwoju
interaktywnych aplikacji oraz
wieloplatformowych gier video.
Firma jest w stanie stworzyć
najlepiej dopasowaną aplikację dla
BOIT20190211001
konkretnego biznesu (rozwiązania
gamingowe, gry stosowane, gry
reklamowe, gry seryjne oraz
rozszerzoną i wirtualną
rzeczywistość). Firma jest również
zainteresowana umowami
finansowymi.

Słoweńska firma specjalizuje się
projektowaniu i produkcji sprzętu
BOSI20190130002 do kasyn oraz innych produktów z
drewna i oferuje umowę
produkcyjną i podwykonawstwa.

Ukrainian manufacturer of
vitamin additives for farm
livestock is looking for partners in
the agricultural field to expand
their sales network, under
distribution services agreements.
The company offers granulated
grass meal and pine-tree meal.
These additives are made of
natural high-quality raw material
and drive up the quality and
quantity of animal products (eggs,
milk, meat, etc.)

An Italian company, within the
frame of an oursourcing
agreement, offers consulting
services and develops interactive
applications and multi-platform
videogames. The company is able
to create the most suitable
application for several businesses
(gamification solutions, applied
games, advergames, serious
games and augmented and virtual
reality). The company is also
interested in financial
agreements.

A Slovenian SME specialized in
design and manufacturing casino
equipment and other solid wood
products is offering
manufacturing and
subcontracting agreements.

20/03/2020

rolnictwo

21/03/2020

komputery i
IT

26/03/2020

produkty
drewniane,
meble

Słowacki producent opatentowanej
oraz powszechnie używanej
technologii symulacji, chciałby
podpisać umowę dystrybucyjną z
dystrybutorami z obszaru
technologii kriogenetycznej.
Podmioty związane z technologiami
kriogenetycznymi to jednostki
BOSK2019032000
badawczo - rozwojowe, które
1
dokonują pomiarów w niskich
temperaturach, pomiarów
mikrowoltów oraz nanowoltów
podczas których powstają różne
błędy, które powinny być
wyeliminowane. Poszukiwana jest
współpraca z naukowcami na
zasadzie umowy produkcyjnej.

Slovak producer of patented
active common mode rejection
technology would like to sign
distribution services agreement
with distributors in the area of
cryogenic technologies. The
entities in the area of cryogenic
technologies are research and
development entities that do the
measurements at low
temperatures, measurements in
microvolts and nanovolts during
which various variation appears
that shall be eliminated.
Cooperation with scientists under
manufacturing agreement is also
welcomed.

Firma z Luksemburga tworzy nowe
Luxembourgish company created
formy opakowań do przekąsek (np.
new forms of snack-packaging
orzeszków) do wykorzystania na
BOLU2019022100
(e.g. for peanuts) to use around
szyjce serwowanych napojów i
1
bottle-neck of a served drink is
szuka umowy dystrybucyjnej we
looking for a distribution services
Francji, Belgii, Holandii i Niemczech.
agreement in France, Belgium,
Netherlands & Germany.

25/03/2020

inne usługi

20/03/2020

spożywcza

Czeska firma specjalizuje się w
podróżach w celach medycznych i
oferuje kompleksowy pakiet
(leczenie medyczne spa) w Karlsbad
(Karlovy Vary). Poza tym firma
oferuje pełny pakiet usług wellness
BOCZ2019022600 w tym samym uzdrowisku. Firma
2
szuka tour operatorów lub biur
podróży, które chciałyby zamieścić
taki rodzaj usług w swoim katalogu i
je promować. Poszukiwana
współpraca byłaby oparta na
umowie komercyjnej.

A Czech company specialized in
travel for medical reasons offers
full-package services (spa medical
treatment) in Karlsbad (Karlovy
Vary). Secondly, this company
offers full-package services in
wellness treatment at the same
resort. The company is looking for
tour operators or travel agencies
that would include these types of
service in its catalogue and
promote it. The envisaged
cooperation would be based on a
commercial agency agreement.

A Peruvian manufacturer of tPeruwiański producent męskich tshirts for men is looking for
shirtów poszukuje dystrybutorów w
distributors in Europe. Their
Europie. Produkty są wykonane z
products are made with Peruvian
BOPE2018082700
peruwiańskiej bawełny i są
cotton and are exclusive in
1
wyjątkowe ze względu na projekt,
design, quality and avant-garde,
jakość i awangardę i inspirowane
inspired by the latest trends in
najnowszymi światowymi trendami
world fashion for men's clothing.
odnośnie męskiej odzieży.

Peruwiańska firma specjalizuje się w
produkcji i komercjalizacji przekąsek
The Peruvian company
z andyjskich ziaren, czekolady w
specialised in production and
proszku, napojów w proszku,
commercialisation of Andean
BOPE2018071200
kremów oraz perłowej komosy
grains snacks, instant chocolate,
1
ryżowej z międzynarodowymi
instant beverages, creams and
certyfikatami i szuka dystrybutorów pearled quinoa with international
w Europie.
certifications is seeking European
distributors.

18/03/2020

turystyka

21/03/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

14/03/2020

spożywcza

Ukraińska firma , specjalizuje się w
produktach sanitarno-higienicznych
takich jak papierowe chusteczki,
serwetki stołowe, dozowniki
BOUA2019022500 biurkowe, papierowe ręczniki oraz
2
arkusze, papier toaletowy w rolkach
i arkuszach itp. Firma jest
zainteresowana długoterminową
współpracą.

Firma niemiecka jest aktywna w
przemyśle kreatywnym, zwłaszcza
sztuce i rzemieślnictwie. Firma
skupia się na produkcji srebrnej,
miedzianej i złotej biżuterii
(włączając w to pierścionki, wisiorki,
BODE2019020800
kolczyki, bransoletki i spinki do
3
mankietów). Specjalna cecha firmy
to możliwość tworzenia
personalizowanych
klejnotów/biżuterii. Firma szuka
partnerów zainteresowanych
umową dystrybucyjną.

The Ukrainian company,
specializing in sanitary-hygienic
production, proposes such
products as paper handkerchiefs,
table napkins, and desk
dispensers, paper towel rolls and
sheets, toilet paper in rolls and
sheets, etc. The company is
interested in long term
cooperation under a distribution
service agreement or
manufacturing agreement.

The SME from Germany is active
in the creative industries,
particularly in arts and crafts. A
focus is given to the production of
silver, copper and gold jewellery
(including rings, pendants,
earrings, bracelets, and cufflinks).
The special characteristic of the
company is to create personalised
gem/jewel. The company is
looking for partners with interest
in a distribution services
agreement.

21/03/2020

opakowania,
papier

27/03/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Litewska firma produkuje desery i
przekąski, które są w 100%
wykonane z naturalnych składników
bez sztucznych dodatków. Firma
produkuje słodycze, które są
produkowane tylko z naturalnych,
rzadkich i w większości przypadków
organicznych składników bez
BOLT2019011700 dodatku cukru lub słodzików, bez
1
nabiału i glutenu. Firma jest
zainteresowana znalezieniem
zagranicznych partnerów, którzy
chcieliby sprzedawać jej produkty
na zasadzie umowy dystrybucyjnej
lub zlecić produkcje pod własną
marką na zasadzie umowy
produkcyjnej.

Grecka firma aktywna w zakresie
kontroli szkodników jest
zainteresowana świadczeniem usług
dla przemysłu w Europie, Azji,
Środkowym Wschodzie,
Południowej Afryce, Południowej
Ameryce poprzez wykorzystanie
metody ogrzewania. Firma
BOGR2019022000
projektuje, wprowadza oraz
1
zapewnia utrzymanie istniejącego
zintegrowanego systemu insektów i
gryzoni. Obecnie wspiera wiodące
firmy (zwłaszcza w sektorze
spożywczym) w Europie i Azji
poprzez wykorzystanie
zaawansowanych metod kontroli
szkodników.

Lithuanian company produces
desserts and snacks that are
100% made of natural ingredients
and no synthetic additives.
Company produces sweets that
are manufactured only with
natural, raw and mostly organic
ingredients with no sugar or
sweeteners added, without dairy
and gluten. The company is
interested in finding foreign
partners that would sell their
products under distribution
services agreement or to produce
on behalf of other companies
under manufacturing agreement.

A Greek company active in the
field of pest control, is interested
to provide services to industrial
structures, in Europe, Asia,
Middle East, S. Africa, S. America,
by using a heat treatment
method.
The company designs,
implements and maintains new or
existing integrated insect and
rodent management systems.
Currently it supports leading
companies, (especially in the food
industry), in Europe and Asia
using different sophisticated pest
control methods.

11/03/2020

spożywcza

27/03/2020

rolnictwo

Portugalska firma opracowała
maleńki, minimalistyczny oraz
przenośny dom w 100%
wykorzystujący naturalne i nadające
się do przetworzenia materiały w
celu dostarczenia wysokiej jakości,
przyjazności środowisku,
funkcjonalności i komfortu w
rozwiązaniach dotyczących domów.
BOPT2019022800 Dom z korka może powstać prawie
1
wszędzie z minimalnym
oddziaływaniem i jest
zarejestrowaną marką w Europie.
Firma szuka dystrybutorów w celu
wprowadzenia produktu na nowe
rynki. Firma jest również otwarta na
umowy produkcyjne z partnerami z
Europy poszukującymi
indywidualnych usług.

A Portuguese based SME has
developed a tiny, minimal,
removable house using 100%
green and recyclable materials to
deliver high quality,
environmentally friendly,
functional and comfortable
housing solutions. This cork-clad
home pops up almost anywhere
with minimal impact and is a
registered trademark in Europe.
The SME is looking for
distributors to help establish the
product in new markets. It is also
open to manufacturing
agreements with European
partners requiring a bespoke
service.

Russian company manufactures
Rosyjska firma produkuje
an innovative medical related
innowacyjny produkt medyczny,
product, the surgical reinforced
wzmocniony chirurgiczny fartuch
antiseptic napkin which helps to
antyseptyczny, który pomaga
restrain surgery zone from
powstrzymać strefę zabiegu przed
surrounding tissues and allows to
otaczającymi go tkankami i pozwala
free the surgeon assistant's hands
BORU2019030600 uwolnić ręce asystenta chirurga od
from holding the edges of the
2
trzymania krawędzi rany w
wound for next operating
następnych operacjach.
manipulations.
Firma poszukuje partnerów za
granicą do podpisywania usług
dystrybucyjnych lub umów
agencyjnych.

The company is looking for
partners abroad to sign
distribution services or
commercial agency agreements.

19/03/2020

materiały i
usługi
budowlane

29/03/2020

medycyna

Hiszpańska firma opracowuje i
komercjalizuje testy oparte na
autoprzeciwciałach
przeciwnowotworowych do
diagnozowania raka i zarządzania
klinicznego. Poszukują
dystrybutorów, gotowych do pracy
na podstawie umów
dystrybucyjnych lub umów
BOES2018122100
handlowych.
2
Firma ma ponad 10-letnie
doświadczenie w realizowaniu
projektów badawczo-rozwojowych
dla firm biotechnologicznych i
farmaceutycznych oraz jednostek
badawczych. Przyszłemu partnerowi
oferują swoje usługi w zakresie
umowy o świadczenie usług lub
umowy produkcyjnej.

The Spanish company develops
and commercializes cancer autoantibody-based assays for cancer
diagnosis and clinical
management. They seek
distributors for their autoantibodies portfolio willing to
work under distribution or
commercial agency agreements.
With more than 10 years of
expertise, developing R&D
projects for biotech and
pharmaceutical companies and
research entities, for this reason
they offer their services for codevelopments under services or
manufacturing agreements.

Firma turecka, powstała w 2012
The company was established in
roku w regionie Çorlu, w Tekirdağ.
2012 in Çorlu district of
Firma na swoich
Tekirdağ,TURKEY. The
najnowocześniejszych maszynach,
manufacturing company with the
produkuje wyroby pończosznicze o
latest technological machinery
grubości pomiędzy 10-250
produces between 10-250 denier,
denierów. Są to produkty nylonowonylon-cotton,classical-patterned
BOTR2019020600
bawełniane, klasyczne lub
hosiery for ladies and kids. They
1
wzorzyste dla pań i dzieci. Zdolność
have a production capacity of
produkcyjna firmy to 400 000
400.000 pairs/month. The
par/miesiąc. Firma oferuje usługi
company offers their production
produkcyjne i poszukuje partnerów
and is looking for distribution
dystrybucyjnych do
partners for a long-term
długoterminowej współpracy oraz
cooperation and can also offer
może oferować usługi
subcontracting services.
podwykonawstwa.

5/03/2020

medycyna

7/03/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

The Singapore ice-cream
manufacturer is an established
player in the manufacturing of
products made from avocados.
The company’s mission is to bring
the health benefits of avocados
to more people. The business is
expanding out of the Asian
market and the company is
looking for companies in Europe
who are willing to be a licensee as
well as a distributor for the
products.

1/03/2020

spożywcza

Rosyjska firma z obwodu
A Russian company from the
swierdłowskiego, specjalizująca się Sverdlovsk region specialized in
w produkcji innowacyjnych
the production of innovative
produktów na bazie
products based on nano-diamond
BORU2019020400 nanocząsteczkowych proszków z powders from nanoscale titanium
1
nanoskalowego dwutlenku tytanu,
dioxide, oxides of iron, cobalt,
tlenków żelaza, kobaltu, niklu i
nickel and copper for various
miedzi do różnych zastosowań, w applications, including 3D printers
tym drukarek 3D, oferuje umowę
is offering a manufacturing
produkcyjną
agreement.

1/03/2020

inne usługi

26/03/2020

komputery i
IT

1/03/2020

różne inne
produkty

Singapurski producent lodów jest
uznaną firmą, produkującą wyroby z
awokado. Misją firmy jest
dostarczanie korzyści zdrowotnych,
dostarczanych z awokado jak
BOSG2019020100
największej liczbie klientów na
1
świecie. Firma rozwija się na rynku
azjatyckim i poszukuje partnerów w
Europie, którzy chcieliby być
licencjobiorcami lub dystrybutorami
produktów.

A UK company offering a wide
Brytyjska firma, oferująca szeroką
range of specialist plastic
gamę specjalistycznych włókien i
filaments and resins for the 3D
BOUK2019012800
żywic z tworzyw sztucznych dla
Desktop printing market is
1
rynku druku 3D, poszukuje umów seeking either commercial agency
handlowych lub outsourcingu.
or outsourcing agreements.

Litewska firma, zajmująca się
badaniami naukowymi, produkuje
czyste i zdrowe produkty z wody,
przy użyciu unikatowych technik.
Firma ma międzynarodowe
BOLT2019011000
doświadczenie oraz otrzymała
1
międzynarodowe nagrody i
certyfikaty za wysokiej jakości
produkt. Firma jest zainteresowana
znalezieniem partnerów w ramach
umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

Lithuanian scientific research
company is producing pure and
healthy water products using
unique techniques. The company
has international experience and
has received international awards
and certificates for its high quality
product. The company is
interested in finding partners
under a distribution services
agreement.

Koreańskie MŚP opracowało
bezinwazyjny aparat do leczenia
nietrzymania moczu, który pozwala
użytkownikom używać go z
ubraniami i bez sond
BOKR2018110500 dopochwowych. Firma chce, aby
3
dystrybutorzy byli partnerami
mającymi doświadczenie w
dystrybucji urządzeń medycznych,
zwłaszcza w zakresie ginekologii,
urologii, gastrologii, rehabilitacji i
klinik zdrowia.

A Korean SME has developed a
non-insertion type apparatus for
urinary incontinence treatment,
which allows users to use it with
their clothes on and without
vaginal probes. The company
wants distributors as cooperating
partners with experience of
distributing medical devices
especially within gynecology,
urology, digestive medicine,
rehabilitation medicine, and
health clinics.

Dobrze znana na rynku brytyjskim
firma, produkuje wysokiej jakości
biostymulatory Rhizobium i
Mycorhiza / bio-nawozy, które
wykorzystują swoje właściwości
BOUK2019021800 bakteryjne, aby zmaksymalizować
1
wydajność upraw roślin
strączkowych. Ze względu na ciągły
rozwój i zwiększone zdolności
produkcyjne, firma obecnie
poszukuje odpowiednich partnerów
do umów dystrybucyjnych.

This company is a wellestablished UK company,
manufacturing high quality high
concentration Rhizobium and
Mycorhiza biostimulants/biofertilizers which use their
bacterial properties to maximize
the yield of legume crops. Due to
continued expansion and
increased production capacity,
the company now seeks suitable
partners for distribution
agreements.

Katarski niezależny producent
aluminiowych paneli
kompozytowych i powlekanych
cewek aluminiowych, posiada
światowej klasy park maszynowy.
Jest to jedyna fabryka w Katarze,
BOQA201901070
która produkuje takie panele. Firma
01
poszukuje partnerów biznesowych,
którzy są w stanie aktywnie
promować oferowane produkty na
podstawie umów agencyjnych i
umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

This Qatari company
manufactures independently, in
the State of Qatar, under FarEastern technology. The company
has a world-class facility for
manufacturing aluminium
composite panels and coated
aluminium coils. They are the
only plant in the State of Qatar
who are manufacturing such
panels. The company is looking
for business partners who are
able to promote actively their
products in all countries covered
by EEN under commercial agency
agreements and distribution
services agreements.

13/03/2020

medycyna

19/03/2020

rolnictwo

27/03/2020

materiały i
usługi
budowlane

Cypryjska firma, specjalizująca się w
produkcji materiałów meblowych,
produkuje serię opatentowanych
szybkozłączy. Poszukuje partnerów
BOCY2019020400
w ramach umów handlowych i
1
usług dystrybucyjnych. Potencjalni
agenci i dystrybutorzy powinni mieć
doświadczenie w branży drzewnej,
budowlanej i meblarskiej.

A Cypriot company, specialized in
the furniture materials
production, manufactures a series
of patented quick connectors. It is
looking for partners in the frame
of commercial agency and
distribution services agreements.
Potential agents and distributors
should be active in the wood,
construction and furniture
industry.

20/03/2020

produkty
drewniane,
meble

Bułgarska firma, działająca w
sektorze dóbr konsumpcyjnych
szybko rotujących - FMCG
(produkcja i handel herbatą),
planuje rozszerzyć swoją działalność
BOBG2019020700
i oferuje swoje produkty i usługi
1
zainteresowanym agentom i
dystrybutorom. Firma poszukuje
również umów produkcyjnych na
produkcję wyrobów herbacianych
pod własną marką.

A Bulgarian company, operating
in the sector of Fast-Moving
Consumer Goods (namely
production and trade with tea)
would like to expand its business
and therefore offers its products
and services to interested agents
and distributors. The company is
also looking for manufacturing
agreements for private label
production of tea products.

12/03/2020

spożywcza

Chorwacka firma, specjalizująca się
A Croatian company, specialized
w audytach i doradztwie
in audits and business consulting,
BOHR2019010800 biznesowym, poszukuje partnerów
is seeking distribution and
1
do dystrybucji i licencjonowania
licensing partners for its cloudswojego oprogramowania do
based audit software.
audytu w chmurze.

04/03/2020

komputery i
IT

The Ukrainian company being an
expert in animal breeding, such as
animal nutrition and
management, seeks to expand its
sales geography and implement
its export potential. The company
is looking for partners to establish
long-term partnership relations
under commercial agency
agreement.

15/03/2020

rolnictwo

Ukraińska firma, specjalizująca się w
hodowli i żywieniu zwierząt, stara
się poszerzyć geografię sprzedaży i
rozwinąć swój potencjał
BOUA2019021200
eksportowy. Firma poszukuje
3
partnerów do nawiązania
długoterminowych relacji
partnerskich w ramach umowy
agencyjnej.

Rumuńska firma produkuje
metalowe, plastikowe i ceramiczne
materiały drukujące klasy
przemysłowej. Firma oferuje
rozwiązania w zakresie wytwarzania
addytywnego i usługi druku 3D w
zakresie projektowania, inżynierii
BORO2019030500
lub prototypowania.
2
Oferują swoje usługi, drukarki i
rozwiązania drukarskie europejskim
firmom, które chcą produkować
prototypy funkcjonalne lub małą i
średnią produkcję ceramiki
technicznej w ramach umowy
produkcyjnej.

The Romanian company
manufactures industry grade
metal, plastic and ceramic 3D
printing systems, offers additive
manufacturing software solutions
and 3D printing services for
design, engineering or
prototyping usages.
They are offering their services,
printers and printing solutions to
European companies looking to
produce functional prototypes or
small and medium batch
production of technical ceramics
throughout manufacturing
agreement.

27/03/2020

komputery i
IT

An Italian company has
specifically created a luxury line
of sparkling wines, in order to
offer a high-level channel of
distribution worldwide, thanks to
a strategy of communication,
marketing and merchandising
developed to support the
partners sought by making the
brand recognisable to the final
consumers.

05/03/2020

spożywcza

Hiszpańska firma, specjalizująca się
Spanish company specialized in
w projektowaniu, produkcji i
designing, manufacturing and
eksporcie wszelkiego rodzaju
exporting all type of bags
tekstyliów, toreb i akcesoriów,
accessories and covers, offers
oferuje usługi konsultingowe (w
consulting services (including the
tym udział w projektach badawczoparticipation in R&D projects).
BOES2019021200 rozwojowych). Firma oferuje swoją
The company is offering its
2
wiedzę za pośrednictwem
knowledge via subcontracting
podwykonawstwa i / lub umowy
and/or service agreement to
serwisowej międzynarodowym
international partners interested
partnerom, zainteresowanym
in innovative products,
innowacyjnymi produktami,
development and smart
rozwojem i inteligentnym
manufacturing industry 4.0.
przemysłem produkcyjnym 4.0.

06/03/2020

inne usługi

Włoska firma stworzyła luksusową
linię win musujących. Firma
opracowała kanały dystrybucji na
wysokim poziomie na całym świecie
BOIT20190207002
oraz strategię komunikacji,
marketingu i merchandisingu w celu
wsparcia partnerów biznesowych,
czyniąc markę rozpoznawalną dla
konsumentów.

Izraelska firma, specjalizująca się w
inteligentnych systemach
zarządzania budynkami w domach i
biznesie, opracowała jednostkę
zarządzania dla inteligentnych
systemów domowych. Przewagi nad
tymi na rynku to: komunikacja
bezprzewodowa, interfejsy ze
wszystkimi typami urządzeń
BOIL20190227001
domowych, szybka i łatwa
konfiguracja, opcje użytkowania i
aktualizacji itp. Partnerzy docelowi
powinni mieć doświadczenie /
wiedzę w dziedzinie energii
elektrycznej, audio / wideo itp.
Firma poszukuje agencji handlowej,
usług dystrybucyjnych lub partnera
do umowy franchisingowej.

Israeli company specializing in
home and business automation
management and control has
developed a management unit for
smart home application systems.
Advantages over those on the
market are : wireless
communication, interfaces with
all types of home appliances,
quick and easy set-up, usage and
upgrading options, etc. The
targeted partners will understand
the fields of electricity,
audio/video, etc. The company is
looking for a commercial agency,
distribution services and
franchising agreement.

27/03/2020

komputery i
IT

The Romanian company is
Firma zlokalizowana w zachodniej
located in the western part of
części Rumunii, w odległości 30 km
Romania, at 30 km from the
od granicy z Węgrami, z dostępem Hungarian border with access to
do autostrady, działa w trzech
the highway at 7 km and has 3
dziedzinach: produkcja rolna z
revenue-generating activities as
dotacjami na 360 hektarów, silosy follows: agriculture production
BORO2019030400
magazynowe z łącznie 8000 ton i
with subsidies for 360 hectares,
1
tłoczona na zimno fabryka oleju z storage silo facilities with a total
nasion o pojemności 3000 litrów / of 8000 tones and a cold pressed
dzień. Firma poszukuje
seed oil factory with a capacity of
doświadczonych partnerów,
3000 liters/day. The company is
zainteresowanych przejęciem
looking for experienced partners
całego kompleksu.
interested in the acquisition of
the entire complex as a whole.

29/03/2020

rolnictwo

Firma portugalska wykorzystująca
w produkcji w 100% ekologiczne i
nadające się do recyklingu
materiały, projektuje i produkuje
szereg izolowanych rozwiązań dla
urządzeń chłodniczych (izolowanych
podwozi), dla budownictwa
cywilnego (panele wewnętrzne i
zewnętrzne) oraz dla przemysłu
chłodniczego i wentylacyjnego
(panele absorpcji termicznej i
BOPT2019020500 akustycznej). Partnerzy firmy są z
1
branży Horeca, jak i z przemysłu.
Obecnie, firma zamierza zawrzeć
nowe umowy dystrybucyjne w
Europie. Innowacyjne materiały
izolacyjne wykonane są z
rozszerzonego korka pokrytego
blachą metalową, w 100%
nadającego się do recyklingu,
przyjaznego dla środowiska i
energooszczędnego. To naturalne
rozwiązanie izolacyjne jest
opatentowane.

This Portuguese based company
uses 100% green and recyclable
materials to deliver high quality,
environmentally friendly,
sustainable refrigeration
solutions. The company’s
partners range from the Horeca
channel to industry in general. It
is currently looking to conclude
new distribution agreements in
Europe. The innovative insulation
materials are made of expanded
cork coated with metallic sheet,
100% recyclable, eco-friendly and
energy saving. This natural
insulation solution is patented.

01/03/2020

różne inne
produkty

Bułgarska firma, działająca na rynku
od 2001 roku specjalizuje się w
przetwórstwie mięsa drobiowego.
Firma zajmuje się całą gamą
mrożonych, schłodzonych,
BOBG2019021400
gotowanych i wędzonych oraz
1
grillowanych produktów z kurczaka.
Firma chciałaby nawiązać
współpracę na podstawie umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych i
umowy agencyjnej.

The Bulgarian company has been
on the market since 2001.The
company specializes in poultry
meat processing.The company is
trading with the whole range of
frozen, chilled, boiled-andsmoked, and grilled chicken
products.The company would like
to initiate cooperation under
distribution services agreement
and commercial agency
agreement.

06/03/2020

spożywcza

Brytyjska firma opracowała zestaw
narzędzi do sprawdzania pracy
pracowników w oparciu o metodę
blockchain. Zautomatyzowane
narzędzia zwiększają szybkość, z
BOUK2019021100 jaką pracodawcy mogą weryfikować
1
informacje o kandydatach do pracy.
Firma poszukuje firm z zespołami
rekrutacyjnymi lub partnerów z
branży HR, które chcą mieć
możliwość szybszej rekrutacji
nowego personelu.

A UK business has developed a
blockchain based employee
background checking toolkit. The
automated tools increase the
speed with which employers can
undertake verification of
information on job applicants.
The business is seeking licensing
agreements with HR (Human
Resources) or recruitment teams
and job networks who want to be
able to complete checks on new
staff faster, leading to them
commencing work earlier.

20/03/2020

komputery i
IT

Turecka firma, powstała w 1992 r., The company was established in
w Ankarze, produkuje różne
1992 in Ankara/Turkey. The
elementy konstrukcyjne z tworzyw
company has been producing
sztucznych, takie jak przekładki z
various plastic construction
prętów zbrojeniowych z tworzywa
elements such as plastic rebar
BOTR2018100100
sztucznego, kotwy ścienne,
spacers, wall anchors, PVC
1
sfazowania PVC, rury i głowice PVC, chamfers, PVC pipes and heads,
przekładki do płytek, kotwy PVC.
tile spacers, PVC anchors. The
Firma poszukuje dystrybutorów lub
company is looking for
agencji handlowych w celu
distributors or commercial agency
sprzedaży swoich produktów na
in order to sell their products to
zagraniczne rynki.
wider markets.

05/03/2020

materiały i
usługi
budowlane

Koreańska firma z sektora MŚP, jest
zainteresowana udostępnianiem
platform opieki zdrowotnej w
połączeniu z internetem
przedmiotów (IoT) do
monitorowania biologicznego.
Firma opracowała urządzenie do
zbierania i analizowania danych
BOKR2018110500
biometrycznych i środowiskowych
4
dziecka. Ten produkt pomaga
rodzicom w monitorowaniu stanu
zdrowia dzieci.
Firma ta chce współpracować z
dystrybutorami, którzy mają
bezpośrednie kontakty z
dostawcami artykułów dziecięcych
lub ze żłobkami.

20/03/2020

medycyna

A Korean SME which is interested
in providing platforms of
healthcare combined with the
Internet of Things(IoT) for biomonitoring has developed a
device to collect and analyze
baby’s biometric and
environmental data. This product
supports parents to raise their
babies safely as it shows the
health conditions of babies all the
time.
This company wants to cooperate
with distributors who have direct
connections to providers of baby
goods or newborn nurseries.

Hiszpańska rodzinna manufaktura
włókienniczą, założona w 1854 r. w
Pollensa (Majorka), produkuje
typowe majorkańskie tkaniny,
oferuje artykuły wykonane z
unikalnej tkaniny, takie jak obrusy,
BOES2017121000
poduszki, narzuty, buty, akcesoria i
2
ubrania. Firma poszukuje agentów i
dystrybutorów z doświadczeniem /
wiedzą w sprzedaży akcesoriów
tekstylnych - oferuje umowę
handlową i/lub umowę o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Spanish family-run artisan
textile factory founded in 1854 in
Pollensa (Mallorca) and dedicated
to the production of typical
Majorcan fabrics, produces
products made out of a unique
fabric such as tablecloths,
cushions, bedspreads, shoes,
accessories and clothes and years
of distribution, import/export of
textile experience is looking for
commercial agency agreements
and distribution services
agreements.

05/03/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

A Spanish company has
Hiszpańska firma opracowała
developed innovative ecological
innowacyjną, ekologiczną powłokę
thermal insulation coating, with
termoizolacyjną z korkiem do fasad
projected cork, for the façades of
BOES2019020100
budynków, która jest bardzo
buildings with excellent results.
1
efektywna. Firma poszukuje
The company is looking for
dystrybutorów lub partnerów
distributors or commercial agents
handlowych w dziedzinie
partners in the field of
budownictwa w dowolnym kraju.
construction in any country.

22/03/2020

materiały i
usługi
budowlane

Peruwiańska firma z
Peruvian company with
doświadczeniem na rynkach
experience in international
międzynarodowych, poszukuje
markets is looking for European
europejskich dystrybutorów
distributors for organic singleBOPE2018071300 ekologicznych czekoladek z jednego
origin chocolates with fine
1
zbioru (single-origin) z doskonałymi
Peruvian cocoa beans. The
peruwiańskimi ziarnami kakaowymi.
company contributes to improve
Firma przyczynia się do poprawy
the living conditions in Peruvian
warunków życia w peruwiańskich
rural communities.
społecznościach wiejskich.

21/03/2020

spożywcza

A Korean SME is specialized in
manufacturing orthopedic
medical products with the
mission of improving lives with
innovative and advanced
technologies. This company is
focusing on synthetic resin as a
base material for a splint. There
are two types of materials which
are fiberglass and polyester to
provide strong support for
diseased parts. This company
wants to find distributors who are
closely connected with
orthopedics.

26.03.2020

różne inne
produkty

Rosyjska firma z Moskwy
specjalizująca się w sieciach
neuronowych poszukuje
zagranicznych partnerów do
zawarcia umów licencji i usług
dystrybucyjnych.

The Russian company from
Moscow specialized in a neural
networks and is looking for
foreign partners to sign license
and distribution services
agreements.

29.03.2020

komputery i
IT

Nastawiona na eksport ukraińska
firma handlowa aktywnie rozwija
się na rodzimym rynku rolnym i
zagranicą. Sprawdziła się jako
wiarygodny partner i pragnie
rozszerzyć geograficzny zasięg
działań w oparciu o swoje
doświadczenie.

Ukrainian export-oriented trading
company is actively developing at
the agricultural market of Ukraine
and abroad. The company has
proven itself as a reliable partner
either at the Ukrainian or at the
external markets. The company
has a successful export activity
experience and would like to
expand export geography.

18.03.2020

rolnictwo

Slovenian company is seeking
Słoweńska firma poszukuje
distributor of innovative play
dystrybutora innowacyjnej gry
table - new mini fun sports game stołowej - nowej mini gry dla fanów
from EU and beyond. The
BOSI20190201001
sportu - z UE i poza nią. Firma
company offers their patented
oferuje opatentowany stół
multifunctional table; distribution
multifunkcyjny; podpisana będzie
services agreement will be
umowa usług dystrybucyjnych.
signed.

19.03.2020

różne inne
produkty

Koreańskie MŚP specjalizuje się w
produkcji ortopedycznych wyrobów
medycznych z misją poprawy życia
poprzez innowacyjne i
zaawansowane technologie. Firma
BOKR2018110500 stosuje syntetyczną żywicę jako
6
bazowy materiał na protezę kostki.
Są dwa typy materiałów: włókno
szklane i poliester, które dają silne
wsparcie chorym częściom. Firma
chce znaleźć dystrybutorów
związanych z ortopedami.

BORU2019031500
2

BOUA2019021200
4

Rumuński producent suszonych
owoców jest zainteresowany
znalezieniem dystrybutorów swoich
produktów. Oferuje również
dehydratację owoców dla innych
BORO2018122100
producentów. Specjalizuje się w
1
odwadnianiu jabłek i gruszek, ale
nie tylko. Firma poszukuje
partnerów do podpisania umów
usług dystrybucyjnych lub
podwykonawstwa.

Dried fruit producer, based in
Romania, is interested in finding
distributors for its products. He is
also offering his services to
dehydrate fruits for other
producers. He specializes in the
production of dehydrated apples
and pears but not limited to. The
company is looking for partners in
order to sign a distribution
service agreement or an
outsourcing agreement.

Turecka firma z Edirne powstała w
1998 roku. Specjalizuje się w
produkcji wysokiej jakości szklanych
mozajek. Mają zastosowanie do
zewnętrznych i wewnętrznych prac
okładzinowych, są bardzo trwałe,
BOTR2019020700
użyteczne, dekoracyjne i mogą być
1
używane w wielu dziedzinach. Firma
poszukuje partnerów biznesowych
do promocji, sprzedaży i/lub
dystrybucji swoich produktów na
rynku europejskim w oparciu o
umowę usług dystrybucyjnych.

27.03.2020

spożywcza

The company was established in
1998 in Edirne and specialize in
the production of high-quality
glass mosaics. Glass mosaics they
produce used in both exterior and
interior cladding works and are
very durable, useful, decorative
and can be used in many areas.
The company is looking for
business partners to promote, sell
or/and distribute its products in
the European market under a
distiribution service agreement.

06.03.2020

materiały i
usługi
budowlane

Niemieckie MŚP specjalizujące się w A German SME specialized in
produkcji części z giętego drutu i manufacturing wire bending parts
sprężyn oferuje umowy
and springs is offering
BODE2019020400 produkcyjną i podwykonawstwa
manufacturing and
1
przemysłowym i badawczym
subcontracting agreements to
partnerom w Szwajcarii i UE (ze
industry and research partners in
szczególnym nastawieniem na
Switzerland and the EU (with a
Polskę).
particular focus on Poland).

01.03.2020

metalowa

The Russian company specializes
in providing services for
increasing the productivity of
biogas plants (renewable energy
resource), using the feedstock
sterilization and homogenization
module. It is looking for partners
in the EU countries to cooperate
in the framework of services and
outsourcing agreements.

08.03.2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

Production company from
Bulgaria, specialized in
Bułgarska firma produkuje szeroką
manufacturing of large variety of
gamę wysokiej jakości wyrobów z
high quality canned fruit and
owoców i warzyw w puszkach.
BOBG2019022600
vegetables products is looking to
Firma chce rozszerzyć działalność
1
enlarge its international activities.
międzynarodową i poszukuje
The company is offering
partnerów do zawarcia umów usług
partnerships under distribution
dystrybucyjnych i produkcyjnych.
service agreements and
manufacturing agreements.

31.08.2020

spożywcza

A UK-based SME has developed a
water saving system that saves
and recirculates the water that
would be otherwise lost from
taps when users are waiting for
the water to reach the right
temperature. The SME has
developed the device to working
model stage and is looking for
industrial partners in sustainable
construction for
commercialisation. It is envisaged
that the partnership will take the
form of a licensing agreement or
a financial agreement.

18.03.2020

komputery i
IT

Rosyjska firma specjalizuje się w
dostarczaniu usług dla zwiększenia
wydajności biogazowni (odnawialne
BORU2019012300
źródła energii), stosując moduł
2
sterylizacji i homogenizacji surowca.
Poszukuje partnerów w krajach UE
do współpracy w ramach umów
usługowych i podwykonawstwa.

Brytyjskie MŚP opracowało system
oszczędności zużycia wody, który
oszczędza i recyrkuluje wodę
traconą podczas oczekiwania przez
użytkownika na osiągniecie
BOUK2019020400
właściwej temperatury.
2
Opracowane urządzenie jest na
etapie pracującego modelu i firma
poszukuje partnera przemysłowego
do komercjalizacji. Przewidywana
forma współpracy to umowa
licencyjna lub finansowa.

Zlokalizowana w Londynie brytyjska
firma z sektora technologii
edukacyjnych oferuje
oprogramowanie dla organizatorów
wydarzeń i konferencji, które
przekształca prezentacje w Power
Point w interaktywny dialog z
publicznością. Oprogramowanie
BOUK2018121900
umożliwia organizatorom
1
zaangażowanie publiczności bez
żadnego hasła lub logowania.
Oprogramowanie przekształca
ręczne urządzenia publiczności w
zasób do wykorzystania podczas
konferencji. Firma poszukuje
długoterminowych użytkowników
produktu na bazie umów
licencyjnych.

A UK London based education
technology company is offering
software to events and
conference organisers that
converts PowerPoint
presentations into interactive
dialogues with audiences. The
software allows the conference
organisers to engage with
audiences without any password
or log in. The software turns the
audiences' hand-held devices into
an asset to be leveraged during
the conference.
The company is looking for long
term users of the product under
license agreements.

15.03.2020

komputery i
IT

A Czech company, engaged in the
Czeska firma zaangażowana w
production of organic fertilizers
produkcję nawozów organicznych i
and growth promoters from
stymulatorów wzrostu z hodowli
earthworm breeding, is looking
dżdżownic, poszukuje
for distributors of its products.
BOCZ2018112700 dystrybutorów. Ta rodzinna firma This family company offers many
1
oferuje wiele typów nawozów,
types of fertilizers, products for
produktów dla ogrodników oraz
gardeners but also for
profesjonalne urządzenia rolnicze. professional agricultural facilities.
Firma oferuje współpracę w oparciu
The company is offering
o umowę usług dystrybucyjnych.
cooperation in form of a
distribution services agreement.

06.03.2020

rolnictwo

The company from the Northeast
of Germany offers a broad
Firma z północnowschodnich
spectrum of methods, products
Niemiec oferuje szerokie spektrum
and expertise in the field of
metod, produktów i doświadczenia
preclinical evaluation of solid oral
w dziedzinie oceny przedklinicznej
dosage forms and oral drugs
form dawek leków doustnych
including biomolecules such as
wliczjąc biomolekuły, takie jak
antibodies and enzymes.
BODE2019030400
antybiotyki i enzymy. Firma
1
poszukuje dużych laboratoriów
The company seeks for larger
zajmujących się testami enzymów i
laboratories dealing with
zestawami do określania markerów
enzymatic assays and kits for
biologicznych i wybranych białek z
determination of biological
ludzkiego materiału biologicznego
markers and selected proteins
do współpracy w formie umowy
from human biological materials
usługowej.
to collaborate in form of a service
agreement.

26.03.2020

inne usługi

Spanish company specialized in
the production of gourmet extra
virgin olive oil is looking for
Hiszpańska firma specjalizująca się
distributors for their products in
w produkcji oliwy extra virgin
European countries. The extra
poszukuje dystrybutorów w
virgin olive produced is of singleEuropie. Oliwa jest produkowana z
varietal and native regional
jednej odmiany znad Morza
varieties of the Mediterranean
BOES2019031400 Śródziemnego i jest oferowana w
coast and comes in different sizes
3
opakowaniach różnej wielkości.
and packages.
Zadaniem dystrybutorów jest
dostawa do specjalistycznych
The aim for the distributors is to
sklepów dla smakoszy oraz do
on-sell to specialized gourmet
sektora HORECA (Hotele,
retail shops and HORECA (Hotel,
Restauracje i Catering).
Restaurant and Catering) channel
with the aim to reach a gourmet
final customer.

15.03.2020

różne inne
produkty

A Turkish company founded in
Turecka firma założona w 1974 roku
1974 specialized in women's
specjalizuje się w produkcji odzieży
ready-to-wear has been
damskiej, głównie swetrów, bluzek,
producing mainly sweaters,
sukienek, kostiumów do biegania i blouses, dresses, track suits and
piżam. Firma poszukuje
pijamas for women. The company
BOTR2019013100
dystrybutorów i agentów
looks for distributors and
2
handlowych w celu zwiększenia
commercial agents in order to
zagranicznego udziału rynkowego. increase its market share abroad.
Ponadto, oferuje umowę
Furthermore, it offers
produkcyjną do produkcji wzorów
manufacturing agreement to
zleconych przez partnerów.
produce the requested designs
by the partners.

11.03.2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

A Finnish designer and
manufacturer of washing and
disinfection machinery is looking
for partners in the EU countries;
the cooperation is considered to
be in the form of commercial
agency agreement. The
company's machines are used in
healthcare and in pharmaceutical
and food industries, where
superior cleaning and disinfection
results are demanded. The
company's manufacturing process
is flexible and they can customize
the machines according to the
customer's needs and
requirements.

04.03.2020

różne inne
produkty

Fiński projektant i producent
maszyn piorących i dezynfekujących
poszukuje partnerów w krajach UE;
współpraca na bazie umów agencji
handlowej. Maszyny są stosowane
BOFI20190222001 w ochronie zdrowia i przemyśle
farmaceutycznym i spożywczym,
gdzie wymagana jest najwyższa
czystość. Proces produkcyjny jest
elastyczny i firma może dostosować
maszyny do wymagań klienta.

An Israeli company has been
established for almost a century
and has developed safety military
gear and outdoor equipment to
meet the highest quality
standards. The company
specializes in ballistic vests as well
as protective equipment and
manufactures products for
outdoor equipment such as tents
and backpacks for individual use
aside from military use. The
company is looking for more
global connections via a license
agreement or distribution service
agreement.

18.03.2020

różne inne
produkty

This Portuguese based company
Portugalska firma jest producentem is a manufacturer of high quality
wysokiej jakości metalowych szaf
metal electrical enclosures that
elektrycznych, które mogą być
can be customized for a wide
zaprojektowane do szeregu
range of indoor and outdoor
zastosowań wewnętrznych i
applications, from electronics to
BOPT2019012400
zewnętrznych, od elektroniki do
traffic control,
1
sterowania ruchem,
telecommunications, energy and
telekomunikacji, modułów dla
industrial units. The company is
energetyki i przemysłu. Firma
now looking forward to expand
poszukuje partnerów do umów
its sales by working with partners
produkcyjnych.
under manufacturing
agreements.

15.03.2020

metalowa

Ukrainian manufacturing
enterprise, which has a large
Ukraińska firma produkcyjna z
experience, offers natural oils
dużym doświadczeniem oferuje
produced by cold pressing. The
naturalne oleje tłoczone na zimno.
company has provided an export
Firma prowadzi od lat działalność
BOUA2019021500
activity for many years to Eastern
eksportową do krajów wschodniej i
2
and Western European countries
zachodniej Europy i chciałaby
and would like to expand its
rozszerzyć swój zasięg. Poszukuje
export area. It is looking for
partnerów do współpracy w ramach
foreign partners to cooperate
umowy usług dystrybucyjnych.
under the distribution servces
agreement.

27.03.2020

spożywcza

Izraelska firma z niemalże stuletnią
historią opracowała bezpieczne
oprzyrządowanie wojskowe i
wyposażenie spełniające najwyższe
normy jakości. Firma specjalizuje się
w kamizelkach balistycznych, jak
również wyposażeniu ochronnym i
BOIL20180805002
produkuje wyroby do ochrony jak
namioty i plecaki do
indywidualnego użytku obok
zastosowania militarnego. Firma
poszukuje partnerów w świecie do
zawarcia umów licencji lub usług
dystrybucyjnych.

Rosyjska firma z Sankt Petersburga
projektuje i produkuje wyposażenie
do kompleksowych rozwiązań
BORU2019031100
recyklingu odpadów. Firma
3
poszukuje partnerów do zawarcia
umów produkcji i/lub usług
dystrybucyjnych.

The Russian company from St.
Petersburg designs and produces
equipment for the organic wastes
recycling complex solutions. The
company is looking for partners
to sign distribution services and/
or manufacturing agreements.

29.03.2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

A Ukrainian company wants to
Ukraińska firma chce zawrzeć
establish manufacturing
umowy produkcyjne ze światowymi
agreements with world trade and
przedsiębiorstwami handlowymi i
industrial enterprises. The core
przemysłowymi. Główną
activity of the company is the
BOUA2019020700 działalnością firmy jest produkcja
manufacture of foundry blanks,
1
wyrobów hutniczych, części z
parts from casting and rolled
odlewów i wysokiej jakości
products of high quality and the
wyrobów walcowanych. Firma
company carries out thermal
prowadzi obróbkę cieplną,
processing, electroplating and
galwanizację i malowanie.
painting.

25.03.2020

metalowa

Portugalska firma produkuje,
przetwarza i sprzedaje organiczne
fasolki łubinu, które mogą być
BOPT2019021300
stosowane w wielu potrawach,
1
wliczając dania diety wegańskiej.
Firma poszukuje partnerów do
zwiększenia sprzedaży i sieci
dystrybucji w Europie.

This Portuguese based company
produces, transforms and sells
organic lupin beans that can be
used in a variety of foods,
including vegan-friendly items. It
is now looking to expand its sales
by increasing its distribution
network in Europe.

13.03.2020

spożywcza

A Romanian company producing a
Rumuńska firma produkująca różne
variety of steel doors for
drzwi stalowe dla okrętownictwa,
shipbuilding, chemical, energy
przemysłu chemicznego i
and related industry seeks
energetycznego oferuje umowy
manufacturing agreements for
produkcyjne na swoje produkty
their wide range of watertight,
BORO2019022600
(wodoszczelne, gazoszczelne i
weathertight, gastight doors and
1
odporne na ogień drzwi stalowe).
fire-resistant steel doors. The
Firma może zaprojektować je
company can customize them
zgodnie z wymogami i może
according to the client’s
produkować inne podobne
requirements and can produce
wyposażenie (włazy, klapy, uszczelki
other type of similar equipment
itp.)
(hatches, manholes, gaskets etc.).

04.03.2020

metalowa

Izraelska firma założona w 1976
roku opracowuje, produkuje i
sprzedaje precyzyjne urządzenia
optyczne na podczerwień,
oprzyrządowanie fotoniczne oraz
BOIL20180410001 wyposażenie do bezkontaktowych
pomiarów 3D. Firma poszukuje
współpracy z badaczami i
jednostkami technologicznymi na
bazie umów joint venture lub
licencji.

An Israeli based manufacturing
company established in 1976
involved in developing,
manufacturing and marketing
precision infrared optics,
photonics instrumentation, and
3D non-contact measurement
equipment.
This company is looking to
collaborate with researchers and
technology entities in joint
venture or license agreements.

Belgijska firma produkuje
innowacyjną gamę kosmetyków do
skóry czarnej, matowej i mieszanej,
stosując naturalne składniki jak
BOBE2017112800
masła shea lub oczyszczanych
2
ekstraktów roślinnych. Firma chce
eksportować swoje produkty i
poszukuje partnerów do umów
usług dystrybucyjnych.

Brytyjski projektant toreb
rowerowych z siedzibą w Londynie
poszukuje producenta toreb do
współpracy na podstawie umowy
produkcyjnej. Torby są wykonane z
nylonu i poliestru.
BRUK2019022000
Najlepiej, jeśli partner produkcyjny
1
będzie również w stanie pracować z
materiałami PET pochodzącymi z
recyklingu i je pozyskiwać.
Brytyjska firma chciałaby znaleźć
producenta w Europie, preferując
Polskę i Portugalię.

15.03.2020

inne usługi

The Belgian company
manufactures an innovative range
of cosmetics for black, matte and
mixed skin, using natural
ingredients like shea butter or
clarifying plant extracts. The
company is aiming at exporting its
products to foreign markets and
is looking for distributors for a
win-win distribution agreement.

07.03.2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

A London based British designer
of cycling bags is seeking a
manufacturer for their bags under
a manufacturing agreement. The
bags are made from nylon and
polyester.
Preferably, the manufacturing
partner will also be able to work
with and source recycled PET
materials.
The UK company would like to
find a manufacturer in Europe
with a preference for Poland and
Portugal.

08.03.2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Niemiecki sprzedawca w sektorze
mody poszukuje producenta
odzieży wierzchniej i bielizny dla
własnej marki we Włoszech, Polsce,
Portugalii lub Hiszpanii. Producent
powinien móc produkować płótno
BRDE2019022700 lniane w dużej ilości i w wysokiej
1
jakości. Niemiecka firma ma własne
wzory i życzenia dotyczące tkanin i
chciałaby, aby tekstylia były
produkowane według jej własnych
pomysłów. Oczekiwane jest
długoterminowe partnerstwo w
ramach umowy produkcyjnej.

A German fashion retailer is
looking for a producer of linen
outerwear and underwear for his
own brand in Italy, Poland,
Portugal or Spain. The producer
should be able to produce linen
cloth in a large number and in
high quality. The German
company have their own patterns
and fabric wishes and would like
to have the textiles produced
according their own ideas.
Favoured is a long-term
partnership via a manufacturing
agreement.

19.03.2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Szwedzka firma poszukuje
The Swedish company is looking
producenta kontraktowego do
for a contract manufacturer to
produkcji filtrów
produce sunscreens and
przeciwsłonecznych i kosmetyków
cosmetics, based on natural
na bazie naturalnych składników.
ingredients. Experience in
Doceniono by doświadczenie w
producing wax-based SPF
produkcji kosmetyków SPF na bazie
cosmetics, without using
BRSE2019031900 wosku, bez użycia konserwantów.
preservatives, would be
1
appreciated.
Producent musi być w stanie
The manufacturer must be able
przetworzyć i zamknąć plastikowe to process and close plastic tubes
tuby o rozmiarach 60 ml i 100 ml
of sizes 60 ml and 100 ml
(dołączona jest karta techniczna).
(technical sheet is attached).
Korzystnie producent powinien
Preferably, the manufacturer
mieć siedzibę w Polsce, na Litwie, w
should be based in Poland,
Estonii lub na Łotwie.
Lithuania, Estonia or Latvia.

25.03.2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

Francuska firma projektuje,
produkuje i sprzedaje urządzenia do
spawania wiązką elektronów.
BRFR2019021400
Poszukuje podwykonawców z
2
Węgier, Polski, Czech, Słowacji i
Rumunii w zakresie komór ze stali i
stali nierdzewnej.

19-03-2020

metalowa

The French company designs,
manufactures and sells electron
beam welding machines. It is
looking for subcontractors from
Hungary, Poland, Czech Republic,
Slovakia and Romania for its steel
and stainless steel chambers.

Rumuńska firma specjalizująca się w
dystrybucji nawozów rolniczych i
pestycydów poszukuje nowych
dostawców / źródeł produktów, aby
BRRO2018121900 pokryć obecny popyt na rolniczym
1
rynku rumuńskim. Firma poszukuje
firm z Bułgarii, Grecji, Włoch, Polski
i Turcji, które chcą dystrybuować
swoje produkty na rynku
rumuńskim.

BRIT20190301001

Włoski start up wynalazł nowy
rodzaj parasola bardzo trwały i
lekki, dostosowywalny i
ekologiczny.
Wszystkie części produktu są
wytwarzane z tego samego
polimeru technicznego.
Firma poszukuje partnerów
zlokalizowanych w Europie
Wschodniej z doświadczeniem w
produkcji i montażu produktów z
tworzyw sztucznych
zainteresowanych umową
produkcyjną.
Idealni partnerzy powinni być
również zainteresowani
inwestowaniem w innowacyjny
produkt poprzez umowę joint
venture.

Romanian company specialized in
the distribution of agricultural
fertilizers and pesticides is
looking for new suppliers/sources
of products, in order to cover the
current demand on the
agricultural Romanian market.
The company is looking for
companies from Bulgaria, Greece,
Italy, Poland and Turkey, looking
to distribute their products on the
Romanian market.

06.03.2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

An Italian start up invented a new
kind of umbrella ultra durable and
lightweight, customizable and ecosustainable.
All the parts of the product are
made by the same technical
polymer.
The company is looking for
partners located in Eastern
Europe with experience in
manufacturing and assembling
plastic products interested in a
manufacturing agreement.
The ideal partners should be also
interested to invest in the
innovative product through a
joint venture agreement.

19.03.2020

różne inne
produkty

Brytyjska firma z siedzibą w
Yorkshire zaopatruje największych
międzynarodowych sprzedawców w
meble na zamówienie i
wyposażenie sklepów dla swoich
sklepów w Wielkiej Brytanii.
Przedsiębiorca dostarcza również
meble i wyposażenie do hoteli,
uniwersytetów oraz sektora opieki
BRUK2019022700
zdrowotnej i rozrywki. Firma szuka
1
obecnie partnera spoza Wielkiej
Brytanii produkującego podobne
produkty i dostarczającego je na
podobny rynek, w celu zawarcia
umowy produkcyjnej w celu
realizacji zamówień, pakowania
produktów, wypełnienia wszelkich
dokumentów i zorganizowania
dostawy.

A British company based in
Yorkshire supplies major
international retailers with
custom-made furniture and shop
fittings for their high street stores
in the UK. It also supplies
furniture and fittings to hotels,
universities, and the healthcare
and leisure sectors. The company
now seeks to partner with a
company outside the UK
manufacturing similar items and
supplying to a similar market, for
a manufacturing agreement to
fulfil orders, pack products,
complete any paperwork, and
arrange delivery.

05.03.2020

produkty
drewniane,
meble

A Norwegian SME is specialised in
Norweskie MŚP specjalizuje się w
easy lifting equipment for
urządzeniach podnoszących do
dinghies/small boats and watermałych pontonów / łodzi i dysz
jets to be used with cabinwodnych, które można stosować w
cruisers. They are looking for
kabinowymi statkami
manufacturing partners to
wycieczkowymi. Firma poszukuje
produce the lifting Equipment.
partnerów produkcyjnych do
produkcji urządzeń do podnoszenia.
The partner sought must be
BRNO2019022500
Poszukiwany partner musi być
highly skilled with a strong quality
1
wysoko wykwalifikowany, z dużą
awareness and must be
świadomością jakościową, jak
competent in bending pipes,
również kompetentny w gięciu rur,
welding stainless steel,
spawaniu stali nierdzewnej, cięciu
lasercutting, watercutting,
laserowym, cięciu wodnym,
electrolytic (or mechanical)
polerowaniu elektrolitycznym
polishing, mounting and
(mechanicznym), montażu i
packaging.
pakowaniu.
Oferowana umowa produkcyjna.
Manufacturing agreement
offered.

19.03.2020

sektor
morski,
lotniczy

Brytyjska firma specjalizująca się w
dopasowanej odzieży dla wysokich
osób, dostosowującej się odzieży
dziecięcej poszukuje producentów
do pracy nad rozwojem różnych
mundurków szkolnych i odzieży
BRUK2019022500
codziennej (np. jeansów) dla
1
chłopców i dziewcząt w wieku 4-16
lat. Głównymi przedmiotami będą
spodnie i szorty do noszenia w
szkole i na co dzień.
Poszukuje się porozumienia
produkcyjnego.

A UK company specialising in plus
fit, tall and adaptive children's
clothing is looking for
manufacturers to work with to
develop various school uniforms
items and casual wear (e.g. jeans)
for boys and girls 4-16 years. The
main items will be trousers and
shorts both for school and casual
wear.
A manufacturing agreement is
sought.

08.03.2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

The Japanese company
Japońska firma specjalizująca się w
specialized in finance and realfinansach oraz działająca na rynku
estate markets is aiming to
nieruchomości zamierza
distribute leading 3D printing
dystrybuować wiodącą technologię
technology specific to building
druku 3D, specyficzną dla
constructions in Japan.
konstrukcji budowlanych w Japonii.
Konstrukcje powinny spełniać
BRJP20190214001
The constructions should meet
standardy jakości japońskiego
the quality standards of Japan's
sektora budowlanego. Partnerstwo
building sector. The partnership
z potencjalnym partnerem może
with a potential partner could be
zostać zawarte w ramach umowy
made within the frame of a
agencyjnej, umowy o świadczenie
commercial agency agreement, a
usług dystrybucyjnych, umów
distribution service agreement,
licencyjnych lub usługowych.
licensing or services agreements.

08.03.2020

komputery i
IT

15.03.2020

spożywcza

The UK company is in the process
of bringing a vegetable sprouts
powder product to the consumer
market.

Brytyjska firma jest w trakcie
wprowadzania na rynek
konsumencki produktu w postaci
kiełków warzywnych.
Firma poszukuje laboratorium
The company is looking for an EU
BRUK2019022800 akredytowanego w UE, które może accredited laboratory that can
2
przetestować związek sulforafanu w
test for the compound
świeżych kiełkach, proszku i
sulforaphane in fresh sprouts,
dojrzałych brokułach.
powder, and mature broccoli.
Brytyjska firma jest zainteresowana
zawarciem umowy o świadczenie The UK company is interested in
usług z laboratorium.
entering into a services
agreement with the laboratory.

Szwedzka firma opracowuje i
The Swedish company develops
sprzedaje drukarki atramentowe i and markets inkjet printers and
atramenty do identyfikacji
inks for industrial product
produktów przemysłowych.
identification. The company is
BRSE2019022600
Przedsiębiorstwo poszukuje
looking for a manufacturing
1
partnera produkcyjnego, który
partner that can produce
może produkować stosunkowo
relatively small turned parts
małe części toczone z acetalplastiku
made of acetalplastic and
i stali nierdzewnej.
stainless steel.

27.03.2020

komputery i
IT

A Romanian producer of
Rumuński producent kosmetyków
cosmetics seeks suppliers or
poszukuje dostawców lub
BRRO2019020700
manufacturers of face cream
producentów opakowań kremów
1
packaging products under either a
do twarzy w ramach umowy
services or a manufacturing
dotyczącej usług lub produkcji.
agreement.

26.03.2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

A Greek based SME offers
innovative digital solutions
(unified communications,
MŚP z siedzibą w Grecji oferuje
network and cloud computing
innowacyjne rozwiązania cyfrowe
solutions) as an independent
(ujednolicona komunikacja,
service provider. It creates a
rozwiązania sieciowe i cloud
robust infrastructure that
BRGR2019022700
computing) jako niezależny
underpins the digital strategy
1
dostawca usług. Firma poszukuje
from going mobile to data
obecnie współpracy z firmami
analytics and automation. The
tworzącymi aplikacje, platformy,
company is currently looking for
sprzęt i oprogramowanie w ramach
cooperation with companies
umowy outsourcingowej.
creating applications, platforms,
hardware and software under
outsourcing agreement.

18.03.2020

komputery i
IT

Luksemburska firma, która
stworzyła nowe rodzaje opakowań z
przekąskami stosowanych na szyjce
butelki serwowanego napoju,
poszukuje dostawców
wyspecjalizowanych w
BRLU2019022100
opakowaniach foliowych,
1
kartonowych pudełkach i
drukowanych materiałach
promocyjnych.
Firma jest zainteresowana umową
produkcyjną, outsourcingową i
usługową.

07.03.2020

opakowania,
papier

Luxembourgish company which
created new forms of snackpackaging to be used around the
bottle-neck of a served drink is
looking for suppliers specialised in
packaging foils, carton boxes and
printing promotional materials.
The company is interested in
manufacturing, outsourcing &
services agreement.

Francuskie MŚP działające w
dziedzinie gospodarki wodnej i
urządzeń sanitarnych poszukuje
dostawców systemów
gospodarowania ściekami
BRFR2019030700
domowymi o wysokiej wydajności,
1
niewielkich rozmiarów, łatwych w
transporcie. Współpraca wstępnie
możliwa na podstawie umowy
outsourcingowej, a następnie
długoterminowej.

A French SME active in the field of
water management and
sanitation devices is looking for
suppliers of domestic waste
water management systems able
to provide high performance
devices with small enough size to
be easy to transport, through an
outsourcing agreement first and a
possible longer term commercial
cooperation afterwards.

26.03.2020

różne inne
produkty

Rumuńska firma specjalizująca się w Romanian company specialized
dystrybucji materiałów
in distribution of construction
budowlanych, rur stalowych,
materials, steel tubing, chimneys
BRRO2019030100
kominów i produktów do instalacji
and products for thermal and
2
termicznych i sanitarnych jest
sanitary installations wants to
zainteresowana dystrybucją kratek become distributor of ventilation
wentylacyjnych.
grids.

19.03.2020

materiały i
usługi
budowlane

Słoweńska firma zajmuje się
sprzedażą zabawek dla dzieci.
Przedsiębiorstwo sprzedaje zabawki
we własnym sklepie, który znajduje
się w mieście zlokalizowanym w
pobliżu granicy z Austrią. Firma
sprzedaje również zabawki online w
całym stanie.
BRSI20190301002
Przedsiębiorca poszukuje
producentów drewnianych
zabawek, którzy byliby
zainteresowani rozszerzeniem
swojej sprzedaży również na rynku
słoweńskim. Firma zainteresowana
podpisaniem umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych,
(niekoniecznie wyłącznej).

25.03.2020

różne inne
produkty

Slovenian company is dealing
with sale of children’s toys. They
are selling toys in their own store,
which is located in town close to
the Austrian border. They also sell
toys online throughout the whole
state.
They are looking for producers of
wooden toys who would be
interested to extend their sales
also on the Slovenian market.
They are interested in signing
distribution services agreement,
which does not have to be
exclusive.

Rumuńska firma z Transylwanii
specjalizuje się w produkcji ręcznie
robionych wyrobów skórzanych:
portfeli, notatników, sprzęgieł i
BRRO2019030800
futerałów na okulary. Firma jest
1
zainteresowana rozszerzeniem sieci
partnerów biznesowych poprzez
identyfikację międzynarodowych
dostawców wysokiej jakości skór.

A Romanian company from
Transylvania specialises in the
production of handmade leather
goods: wallets, notebooks,
clutches and eyeglass cases. The
Romanian company is interested
in expanding its network of
business partners by identifying
international high-quality leather
suppliers.

Słoweńska firma specjalizująca się w
sprzedaży różnych maszyn
rolniczych, ogrodniczych i leśnych
ulepsza swoją sieć dostawców. Z
tego powodu poszukuje
producentów traktorów i kosiarek
ogrodowych oraz pił łańcuchowych,
BRSI20190301001 którzy chcieliby rozszerzyć swoją
sprzedaż na rynku słoweńskim.
Firma jest zainteresowana kupnem i
sprzedażą określonych produktów
od innych firm w oparciu o umowę
o świadczenie usług
dystrybucyjnych, (niekoniecznie na
wyłączność).

Slovenian company specialized in
sales of different agricultural,
garden and forestry machinery is
upgrading its network of
suppliers. For this reason, they
are searching for producers of
garden tractors, garden lawn
mowers and chain saws, who
would like to extend their sales
on the Slovenian market.
The company is interested in
buying and selling particular
products from other companies.
They are interested in signing
distribution services agreement,
not necessarily exclusive.

27.03.2020

różne inne
produkty

07.03.2020

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

Brytyjska firma opracowała nowy
system bezpieczeństwa
cybernetycznego, który
wykorzystuje zaawansowane
techniki sztucznej inteligencji
zainspirowane przez ludzki system
pamięci wzrokowej i sensorycznej
do symulacji inteligentnego wzoru,
BRUK2019020800
który jest rozpoznawalny i
1
zrozumiały tylko dla ludzi. Produkt
jest wynikiem lat studiów i badań
naukowych i jest obecnie gotowy
do wprowadzenia na rynek
międzynarodowy, a firma poszukuje
agentów sprzedaży na podstawie
umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

The UK company has developed a
new cyber security system which
uses advanced artificial
intelligence techniques inspired
by the human visual and sensory
memory system to simulate a
smart pattern which is only
recognisable and understandable
by humans users. The product is
the result of years of academic
studies and researches. The
product is now ready to be launch
into the international market and
the company is seeking sales
agents under a distribution
service agreement.

27.03.2020

komputery i
IT

Francuska firma, zajmująca się
transferem ścieków komunalnych i
przemysłowych, poszukuje obecnie
BRFR2018123100
dostawców zagęszczarek do
2
oczyszczalni ścieków. Firma jest
zainteresowana umową o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

A French company, active in the
field of municipal and industrial
sewage transfer, is currently
looking for suppliers of
compacting machine for waste
water treatment plants. The
company is interested in
distribution services agreement.

07.03.2020

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

Holenderskie MŚP projektuje i
produkuje małe wyroby skórzane,
takie jak etui na telefony, pokrowce
na tablety i rękawy na tablety.
Aby rozszerzyć swoją linię
produktów i zaspokoić wzrost
popytu na obecne produkty, firma
BRNL2019021500
poszukuje producentów toreb
1
skórzanych. Przedsiębiorstwo
poszukuje producentów z siedzibą
w Bułgarii, Włoszech, Portugalii,
Hiszpanii i hrabstwach położonych
w środkowo-zachodniej części
Półwyspu Bałkańskiego podejmując
współpracę w ramach umowy
produkcyjnej.

The Dutch SME designs and
produces small leather goods like
phone cases, tablet covers and
tablet sleeves.
To expand their product line and
meet the increase in demand of
their current products the
company is looking for producers
of leather bags.They are looking
for manufacturers based in
Bulgaria, Italy, Portugal, Spain and
counties situated in the westcentral part of the Balkan
Peninsula collaborating within the
frame of a manufacturing
agreement.

11.03.2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Niemiecka firma zajmująca się
A German medical devices
dystrybucją urządzeń medycznych
distribution company is looking
poszukuje nowych produktów w
for new medical technology
zakresie technologii medycznej w
products in the field of in-vitro
dziedzinie diagnostyki in vitro,
diagnostics, point-of-care
diagnostyki w punktach opieki lub
diagnostics or wound
zarządzania ranami i powiązanych
BRDE2019022700
management and related fields to
dziedzinach, które będą
2
be distributed by them in
dystrybuowane przez firmę w
Germany under a distribution
Niemczech na podstawie umowy o
services agreement. Furthermore,
świadczenie usług dystrybucyjnych.
they are offering joint venture
Ponadto, z innowacyjnymi
agreements with innovative
producentami technologii
medical technology
medycznych, przedsiębiorca oferuje
manufacturers.
umowę joint venture.

25.03.2020

medycyna

MŚP z Wielkiej Brytanii opracowuje
szereg funkcjonalizowanych
niemetalicznych nanocząstek o
ulepszonych właściwościach, które
BRUK2019022800
można zastąpić metalowymi
1
odpowiednikami po niższych
kosztach. MŚP poszukuje partnera
do produkcji tych nanocząstek do
zastosowań w sektorze medycznym,
w oparciu o umowę produkcyjną.

A UK-based SME is developing a
range of functionalised nonmetallic nanoparticles with
enhanced properties which can
be replaced with metallic
counterparts at a lower cost. The
SME is looking for a partner to
manufacture these nanoparticles
for applications in the medical
sector with the partnership
envisage as a manufacturing
agreement.

15.03.2020

medycyna

Słoweńska firma handlowa,
specjalista w sprzedaży sprzętu i
maszyn do konserwacji produktów
rolnych i ogrodniczych, ulepsza
swoją sieć dostawców. Dlatego też
poszukuje producentów kosiarek do
trawy, zainteresowanych
BRSI20190304001
dostarczeniem im swoich
produktów, a tym samym
rozszerzeniem sprzedaży również na
rynku słoweńskim. Firma jest
zainteresowana podpisaniem
umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

Slovenian trading company,
specialist in sales of agricultural
and garden maintenance
equipment and machines is
upgrading its network of
suppliers. Therefore they are
looking for producers of lawn
mowers who would be interested
to supply their products to them
and thus extend their sales also
on the Slovenian market. They
are interested in signing
distribution services agreement.

11.03.2020

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

Luksemburska firma stworzyła
Luxembourgish company created
nowe rodzaje opakowańna
new forms of snack-packaging to
przekąski, do zastosowania na
use around bottle-neck of a
szyjce butelki serwowanego napoju.
served drink is looking for
BRLU2019022200
Firma poszukuje dostawców
suppliers specialised in the
1
specjalizujących się w produkcji
production of peanuts.
orzeszków ziemnych.
Firma jest zainteresowana
The company is interested in
podzlecaniem tej części swojej
subcontracting this part of their
produkcji.
production.

08.03.2020

spożywcza

Hiszpańska firma, producent
urządzeń medycznych
poprawiających komfort życia
chorych i niepełnosprawnych
użytkowników, oferuje usługi
dystrybucyjne w Hiszpanii. Znana w
BRES2019031800
kraju firma chce poszerzyć swoje
1
portfolio produktów i poszukuje
producentów ręcznych i
elektrycznych wózków inwalidzkich.
Zbadane zostaną również pozostałe
produkty oferowane przez
potencjalnego partnera.

A Spanish company, producer of
medical devices that improve the
comfort of living of the sick and
disabled users, offers distribution
services in Spain. The company,
well known in the country, is
looking to expand their product
portfolio and is looking for
manufacturers of manual and
electric wheelchairs. Other
products offerings will be studied.

22.03.2020

medycyna

Ukraińska firma z siedzibą w
An Ukrainian company, located in
Kijowie, specjalizuje się w produkcji Kiev, specializes in the producing
BOUA2018113000
suszonych owoców szuka
of dried fruits is looking for
5
partnerów w ramach usług
partners under the distribution
dystrybucyjnych i umów
services and commercial agency
handlowych.
agreements.

20.03.2020

rolnictwo

Turecki producent obuwia
The Turkish footwear company
skórzanego na co dzień dla
manufacturer of men and women
mężczyzn i kobiet poszukuje
leather casual boots and shoes is
długotrwałego partnerstwa w
looking for a long-term
ramach umowy o świadczenie usług
BOTR2019020600
partnership under distribution
dystrybucyjnych.
2
services agreement.
Przyszły partner powinien utrzymać
The future partner should obtain
produkcję firmy do dalszej
the company's production for
dystrybucji na rynku
further distribution on the
międzynarodowym.
international market.

21.03.2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Singapurska firma została założona
w 2008 roku i specjalizuje się w
zaawansowanych rozwiązaniach
cyfrowego filtrowania szumów do
komunikacji głosowej. Produkty są
specjalnie zaprojektowane do
zastosowań przemysłowych (pracy)
BOSG2019030400
i rekreacyjnych (sportowych). Dla
1
przestrzeni bezpieczeństwa pracy i
zdrowia (OHSA) produkty oferują
niezrównaną przejrzystość
komunikacji, obsługę w trybie
głośnomówiącym i łatwość obsługi
po przystępnych cenach, z korzyścią
dla pracodawców i pracowników.

The Singapore company was
established since 2008 specialized
in advanced digital noise filtering
solutions for voice
communication. The products are
specially designed for industrial
(work) and recreational (sports)
applications. For the occupational
and health safety (OHSA) space,
the products offer unmatched
communication clarity, handsfree operation and ease of use at
affordable price points to benefit
employers and workers.

27.03.2020

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

Grecka firma, która uprawia
organiczne jedzenie (takie jak
jagoda, jagoda goji i aronia), zbiera
zioła i oregano oraz produkuje
organiczne i delikatesowe produkty
spożywcze, takie jak makarony,
produkty do smarowania (pasty
BOGR2019012800
kanapkowe) i wermuty. Firma
1
poszukuje partnerów do współpracy
w ramach umów dystrybucyjnych i
handlowych. Firma jest również
gotowa do współpracy i
wytwarzania produktów na
podstawie umowy pod marką
własną.

A Greek company cultivates
organic superfoods (such as
blueberry, goji berry and aronia
berry), collects herbs and
oregano, and produces organic
and deli food products, such as
pasta, spreads, and vermouths.
The company is looking for
cooperation partners under
distribution and commercial
agency agreements.
The company is also ready to
collaborate and to manufacture
products under private label
agreement.

27.03.2020

rolnictwo

26.03.2020

rolnictwo

Francuska firma produkuje
French company is producing
najwyższej jakości alkohole oparte superior quality spirits based on
na recepturach rodowych. Firma ancestral recipes. The company is
poszukuje partnerów za granicą w looking for partners abroad under
BOFR2018123100 ramach umowy o świadczenie usług
the frame of a distribution
2
dystrybucyjnych. Firma chce
services agreement.
sprzedawać swoje napoje do piwnic The company wants to sell its
winnych lub sklepów
drinks to cellars or retailers
specjalizujących się w sektorze
specialized in the delicatessen
delikatesów.
sector.

Peruwiańska organizacja z
A Peruvian organization with
doświadczeniem w produkcji i
experience in the production and
dystrybucji produktów
distribution of cosmetic products
kosmetycznych na bazie roślin
based on plants native, such as
BOPE2018073100 rodzimych, takich jak ungurahui,
ungurahui, jojoba, calendula,
1
jojoba, calendula, satureja,
satureja, is looking for
poszukuje dystrybutorów w
distributors in Europe to generate
Europie, aby tworzyć
long term relationships for its
długoterminowe relacje w ramach
high-quality products.
produktów o wysokiej jakości.

Słoweńska firma opracowała
innowacyjny system ścian dla
domów prefabrykowanych opartych
na panelach SIP. Spółka poszukuje
agenta do reprezentowania swoich
produktów firmom budowlanym i
BOSI20190311001
dystrybutorom, którzy
sprzedawaliby produkty nabywcom
końcowym.
Firma chce zawrzeć umowę o
świadczenie usług dystrybucyjnych i
/ lub umowę agencyjną.

Hiszpańska firma jest producentem
piw rzemieślniczych z szafranem i
czarną truflą, która wnosi do świata
gastronomii plus oryginalności i
innowacji, które sprawiają, że są
BOES2019032600 wyjątkowe. Produkty są wykonane
1
ręcznie, a surowce są w 100%
naturalne i najwyższej jakości. Piwa
powstają z szafranu z regionu Jiloca
w Teruel i czarnych trufli z Aragonii.
Firma poszukuje dystrybutora z
dużym portfelem klientów

15.03.2020

różne inne
produkty

The Slovenian company has
developed an innovative wall
system for prefabricated houses
based on SIP panels. The
Company is looking for an agent
to represent its products to
construction companies and for a
distributor, which would sell their
products to final purchasers.
The company wants to establish a
distribution services agreement
and/ or a commercial agency
agreement.

29.03.2020

różne inne
produkty

A Spanish company is a
manufacturer of craft beers with
saffron and black truffle, which
brings to the world of gastronomy
a plus of originality and
innovation that makes them
unique. The products are
handcrafted and the raw
materials are 100% natural and of
the highest quality. The beers are
made with saffron from the Jiloca
region in Teruel and black truffles
from Aragon. The company seeks
a distributor with a big client
portafolio

26.03.2020

różne inne
produkty

A German SME active as an
Niemieckie MŚP działające jako expert for building protection and
ekspert w dziedzinie ochrony
building renovation, who is
budynków i renowacji budynków, registered in Germany as publicly
zarejestrowane w Niemczech jako appointed and sworn expert, is
ekspert publiczny i zaprzysiężony,
searching for international
poszukuje międzynarodowych
project partners. The company
BODE2018102900
partnerów projektu. Firma oferuje
offers the assessment of
1
ocenę szkód i wad budowlanych, a construction damages and defect
także właściwą ich naprawę jako
as well as the proper repair of
usługę. To MŚP posiada akredytacje those as a service. The SME is
na projekty w całej Europie.
accredited for projects all over
Proponowany rodzaj współpracy to
Europe. Targeted type of
umowy serwisowe.
cooperation are service
agreements.

18.03.2020

inne usługi

Chińska firma specjalizuje się w
A Chinese company is specialised
projektowaniu i produkcji klatek
in filter cages and display rack
filtrujących i produktów do regałów
products design and
BOCN2019021200 ekspozycyjnych. W oparciu o plany manufacturing. Based on their
1
ekspansji zagranicznej firmy
overseas business expansion
poszukują dystrybutorów swoich
plans, they are looking for
produktów na rynkach
distributors of their products in
europejskich.
European markets.

13.03.2020

różne inne
produkty

Słoweńska firma specjalizująca się w
usługach demontażu i montażu
(maszyny, linie produkcyjne i
kompletne instalacje), naprawy i
konserwacji wszelkiego rodzaju
maszyn przemysłowych, sprzedaży i
BOSI20180525001
inżynierii, oferuje swoje usługi dla
długoterminowej współpracy
biznesowej. Firma oferuje również
produkcję spawanych wyrobów
stalowych (Fe i Inox / Tig, Co2) dla
innych producentów.

08.03.2020

inne usługi

Slovenian company, specialized in
disassembling and assembling
services (machinery, production
lines and complete plants), repair
and maintenance of all types of
industrial machinery, sales and
engineering, is offering its
services for a long-term business
cooperation. The company is also
offering to manufacture welded
steel products (Fe and Inox/Tig,
Co2) for other manufacturers.

Firma z Singapuru świadczy
kompleksowe usługi w zakresie
elektronicznego wytwarzania (EMS)
od koncepcji projektowej po pełną
produkcję z najnowszymi
urządzeniami i procesami
BOSG2019012500 specjalizującymi się w produkcji
1
wysokiej jakości wiązek kablowych,
zespołów płytek drukowanych i
produktów w obudowach. Firma
oferuje swoje usługi produkcji
elektroniki firmom europejskim za
pośrednictwem umów
serwisowych.

The Singapore company provides
complete electronic
manufacturing services (EMS)
from design concept to full
production with the latest
equipment and processes
specializing in manufacturing high
quality cable harnesses, printed
circuit board assemblies and boxbuild products. The company is
offering their electronics
manufacturing services to
European companies via service
agreements.

01.03.2020

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

Wysokiej jakości firma zajmująca się
projektowaniem i inżynierią
oprogramowania z siedzibą w Bośni
i Hercegowinie zamierza oferować
swoje usługi w ramach umowy
BOBA2019022100
outsourcingowej. Doświadczony
1
zespół zajmuje się procesem
projektowania, tworzeniem
oprogramowania, zarządzaniem
projektami, zapewnianiem jakości i
wdrażaniem projektów.

A high-quality software design &
engineering company located in
Bosnia and Herzegovina is looking
to offer their services through an
outsourcing agreement. Its
seasoned team takes care of the
design process, software
development, project
management, quality assurance,
and project implementation.

21.03.2020

inne usługi

Peruwiańska firma z
doświadczeniem w produkcji i
sprzedaży bielizny dla kobiet, dzieci
i niemowląt, poszukuje w Europie
BOPE2018121000
umowy handlowej lub
1
dystrybucyjnej, aby wykorzystać
nowe rynki dla swoich produktów.
Wszystkie produkty są w 100% z
bawełny.

The Peruvian company with
experience in the production and
commercialization of underwear
for women, kids, and babies,
seeks commercial or distribution
agreement in Europe to tap new
markets for their products.
Products are all 100% cotton.

15.03.2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Holenderska firma opracowuje i
produkuje wysokiej jakości
oświetlenie LED w dziedzinie
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
bezpieczeństwa przemysłowego i
BONL2019021400
bezpieczeństwa w środowisku
2
publicznym. Firma dostarcza szereg
standardowych i niestandardowych
produktów. W tej chwili firma chce
nawiązać kontakt z agentami i
dystrybutorami w Europie i na
Bliskim Wschodzie.

The Dutch company develops and
produces high quality LED lighting
in the field of traffic safety,
industrial safety and safety in the
public environment. The company
supplies a number of standard
and customized products. At the
moment the company wants to
establish contact with agents and
distributors in Europe and Middle
East.

29.03.2020

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

Słoweńska firma produkuje różne
filtry: filtry do klimatyzacji, kabiny
natryskowe, filtry podłogowe, filtry
sufitowe, suszarki - filtry
wysokotemperaturowe, filtry do
przemysłowego odkurzania, filtry
BOSI20190312001 kasetowe do zbierania na mokro i
kurz oraz do różnych zastosowań
przemysłowych. Firma szuka
wiarygodnych partnerów
zaangażowanych w sprzedaż filtrów
w formie umowy agencyjnej i usług
dystrybucyjnych

Slovenian company produces a
variety of filters: filters for air
conditioning, for spraying booths,
floor filters, ceiling filters, driershigh temperature filters, filters
for industrial dust collection,
cartridge filters for wet and dust
collection and for different
industrial applications. They are
looking for reliable partners
involved in sale of filters in form
of commercial agency and
distribution services agreement.

28.03.2020

różne inne
produkty

Producent skór w Obertshausen
(Niemcy) od ponad 55 lat produkuje
najwyższej jakości wyroby skórzane
w dziedzinie mody męskiej.
Zapewniają wykonanie z
najwyższym standardem jakości.
Tworzą wysokiej jakości
ponadczasowe paski, torby, teczki,
BODE2018122100 portfele, etui na karty i akcesoria
1
zgodnie z najlepszymi tradycjami
niemieckiego rzemiosła. Firma
poszukuje współpracy ze
sprzedawcami detalicznymi,
domami towarowymi itp.
szczególnie w Azji. Współpraca
może odbywać się za
pośrednictwem umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

The leather manufacturer in
Obertshausen (Germany) is
producing supreme leather
craftsmanship in the field of
men’s fashion for more than 55
years. They provide workmanship
with the highest quality standard.
They create high-end timeless
belts, bags, briefcases, wallets,
card cases and accessories in the
best tradition of German
craftsmanship. They are looking
for a cooperation with retailers,
department stores etc.
particularly in Asia. Cooperation
may be via distribution services
agreement.

Ten kataloński startup, lider w
dziedzinie otwartego
oprogramowania sprzętu
komputerowego, projektuje i
produkuje na zamówienie sprzęt
automatyczny (HW) dla
przedsiębiorstw przemysłowych.
Poszukują producentów sprzętu
BOES2018072000
zainteresowanych wykorzystaniem
2
elektroniki otwartego
oprogramowania do swoich
produktów. Oferują umowy
serwisowe dotyczące projektowania
sprzętu komputerowego oraz
umowy produkcyjne, ponieważ są
w stanie wyprodukować 25 000
produktów miesięcznie.

This Catalan startup, a leader in
open source hardware, designs
and manufactures tailor-made
automation hardware (HW) for
industrial companies. They are
looking for equipment
manufacturers interested in using
open source electronics for their
products. They offer service
agreements for the design of the
hardware and manufacturing
agreements as they are able to
produce 25,000 products per
month.

21.03.2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

20.03.2020

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

To austriackie MŚP oferuje różne
usługi w zakresie ekoprojektowania
oraz oceny i poprawy ekologiczności
produktów z różnych branż,
obejmujących wszystkie fazy od
koncepcji i rozwoju po integrację w
nowe modele biznesowe.
BOAT2019022500
Komunikacja środowiskowa i
1
strategie marketingowe oparte na
korzyściach dla środowiska to
kolejna podstawowa kompetencja
firmy. Usługi te mogą pomóc
klientom ulepszyć i wykorzystać
zrównoważone podejście
biznesowe.

This Austrian SME offers different
services in the areas of ecodesign and for the evaluation and
improvement of the
environmental performance of
products from various industries,
covering all phases from the
conception and development to
the integration in new business
models. Environmental
communication and marketing
strategies based on
environmental advantages are
another core competence of the
company. These services can help
clients improve and capitalise on
sustainable business approaches.

20.03.2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

Litewska firma, która świadczy
usługi dla szerokiej gamy statków i
wielkich jachtów, a także realizuje
projekty dla sektora
przemysłowego, poszukuje nowych
BOLT2018122800
partnerów do rozszerzenia
1
działalności. Firma jest
zainteresowana znalezieniem
partnerów, którzy już pracują w
przemyśle stoczniowym do pracy w
ramach umów outsourcingowych,
usługowych i podwykonawczych.

A Lithuanian company that
provides services on a wide range
of vessels and mega-yachts,
together with carrying out
projects for the industrial sector,
is looking for new partners to
expand their business. The
company is interested in finding
partners that are already working
in the shipbuilding industry to
work under outsourcing, service
and subcontracting agreements.

01.03.2020

różne inne
produkty

01.03.2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Armenian company, which is
Armeńska firma specjalizująca się w
specialized in bedding production,
BOAM201902190 produkcji pościeli poszukuje umowy
is searching for commercial
01
agencyjnej i / lub umowy o
agency agreement and/or
świadczenie usług dystrybucyjnych
distribution services agreement.

Francuska innowacyjna firma
projektuje i produkuje
wysokowydajne powłoki medyczne
z wykorzystaniem technologii
natryskiwania plazmowego.
Powlekają implanty medyczne,
BOFR2018080600
realizują kompletne systemy
1
powłok i opracowują powłoki
natryskowe do zastosowań
medycznych. Aby uzyskać dostęp do
nowych rynków
międzynarodowych, poszukają
umów handlowych i
dystrybucyjnych na całym świecie.

The French innovative company
designs and manufactures high
performance medical coating
using plasma spraying technology.
They coat medical implants,
realize complete coating systems
and develop spray coatings for
medical applications. To access to
new international markets, they
are looking for commercial
agency and distribution
agreements worldwide.

01.03.2020

różne inne
produkty

Bułgarski podmiot z 30-letnim
doświadczeniem w produkcji mebli
(takich jak łóżka, szafki i szafy)
chciałby rozszerzyć swoją pozycję
rynkową za granicą i oferuje swoje
produkty i usługi zainteresowanym
partnerom w ramach umowy o
BOBG2019012400
świadczenie usług dystrybucyjnych,
1
umowy agencyjnej i produkcyjnej,
jak również umowy o
podwykonawstwo. Produkty firmy
są wykonane z litego drewna w
szerokiej gamie kolorów. To MŚP
jest w stanie spełnić prośby
klientów.

A Bulgarian entity, with 30 years
of experience in furniture
production (such as beds,
cabinets and wardrobes), would
like to expand its market position
abroad and is offering its
products and services to
interested partners under
distribution services agreement,
commercial agency agreement,
manufacturing agreement, as well
as subcontracting agreement. The
company’s products are made of
solid wood in a wide variety of
colours. This SME is able to
comply with clients' requests.

06.03.2020

różne inne
produkty

Rumuńska firma z dużym
doświadczeniem w produkcji i
dystrybucji wysokiej jakości rur
BORO2019012200
stalowych i aluminiowych poszukuje
1
partnerów zagranicznych do
dystrybucji tych produktów na
nowych rynkach.

Romanian company, with high
experience in the production and
distribution of high-quality steel
and aluminum tubes, is looking
for foreign partners to distribute
these products on new markets.

01.03.2020

metalowa

Firma badawczo-rozwojowa z Serbii
specjalizuje się w dostarczaniu
rozwiązań w zakresie Internetu
rzeczy (IoT) i sieci danych
blokowych w różnych pionach
inteligentnych przestrzeni
(inteligentne miasta, inteligentne
budynki, inteligentne domy itp.).
BORS2019021300
Oferuje platformę IoT dla
1
inteligentnych przestrzeni, która
umożliwia rozwiązania
umożliwiające inteligentne
uruchamianie kontekstowe,
zintegrowane z inteligentnymi
technologiami kontraktowymi i
blockchain. Firma poszukuje
partnerów poprzez umowy
licencyjne i umowy agencyjne.

A R&D company from Serbia is
specialized in providing internet
of things (IoT) solutions and
blockchain data fabric across
various smart spaces verticals
(smart cities, smart buildings,
smart homes etc.). It offers IoT
platform for smart spaces which
enables solutions for context
aware smart actuation,
integrated with smart contract
and blockchain technologies. The
company seeks partners through
licensing and commercial agency
agreements.

Słowacka firma specjalizuje się w
technologiach informatycznych,
The Slovak company is specialised
aplikacjach mobilnych i
in IT technologies, mobile and
internetowych. Specjalizuje się
web applications. It is also
również w rozwoju chatbota,
specialised on chatbot
wirtualnej i rozszerzonej
development, virtual and
rzeczywistości. Poszukuje firm,
augmented reality. It is seeking
które potrzebują rozwiązań
BOSK2019021300
companies who are in need of
programowych w ramach
1
software solutions under
outsourcingu, umów usługowych
outsourcing, services or license
lub licencyjnych w UE.
agreements in the EU.
Firma poszukuje partnerów od startThe firm is looking for partners
upów do dużych graczy, którzy
from startups to big players, who
myślą o stworzeniu produktów IT
are thinking about having created
dostosowanych do indywidualnych
tailor-made IT products.
potrzeb.

15.03.2020

inne usługi

20.03.2020

inne usługi

Z ponad 25-letnim doświadczeniem
w produkcji drewnianych mebli
ogrodowych rumuńska firma z
Transylwanii jest zainteresowana
zbliżeniem się do nowych rynków i
poszerzeniem portfolio swoich
partnerów. Rumuńska firma, która
już jest zaangażowana we
BORO2019022100
współpracę międzynarodową jest
1
otwarta na współpracę z
zagranicznymi partnerami
zainteresowanymi meblami
ogrodowymi z drewna robinii, na
podstawie umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych i umowy o
podwykonawstwo lub umowy
produkcyjnej.

With more than 25 years of
experience in manufacturing
wood garden furniture, a
Romanian company from
Transylvania is interested in
approaching new markets and
enlarging its partners’ portfolio.
Already engaged in trans-national
cooperation, the Romanian
company is open for cooperation
with foreign partners interested
in robinia wood garden furniture,
on the basis of distribution
services agreement and
subcontracting or manufacturing
agreement.

Ukrainian company manufactures
high-quality frozen vegetables. It
Ukraińska firma produkuje wysokiej is looking for partners to establish
BOUA2019020900
jakości mrożone warzywa. Chce
partnership relations under
6
rozszerzyć działanie na nowe rynki.
manufacturing agreement for
enlarging its geography of
activities.

Chorwacka firma działająca w
A Croatian company, active in the
dziedzinie tworzenia gier poszukuje field of game development, is
BOHR2019030800
partnerów w ramach umowy
looking for partners under a
1
finansowej, aby wesprzeć rozwój ich financial agreement to support
nowej gry.
development of their new game

Słoweńska firma specjalizująca się w A Slovenian company, specialized
obróbce metali za pomocą
in metal processing with CNC
obrabiarek CNC (frezowanie i
processing machines (milling and
toczenie) oraz produkcji systemów
turning) and production of
BOSI20190225001 transportowych dla różnych branż transport systems for different
oferuje swoje usługi w formie
industries, offers its services in
umowy podwykonawczej lub
the form of a subcontracting or
outsourcingu.
outsourcing agreement.

27.03.2020

19/03/2020

15/03/2020

26/03/2020

różne inne
produkty

spożywcza

komputery i
IT

metalowa

Rumuńska firma oferuje usługi
doradcze dla nowych firm i małych i
średnich przedsiębiorstw w celu
wdrożenia wymogów ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych
BORO2019020100
(GDPR) i stworzenia strategii
1
podejścia dostosowanych do ich
działalności gospodarczej i zakresu
organizacji.
Firma poszukuje nowych kontaktów
biznesowych w Europie i poza nią w
ramach umów serwisowych.

A Romanian company offers
consultancy services to start-ups
and small to middle-sized
businesses in order to implement
the General Data Protection
Regulation (GDPR) requirements
and create approach strategies
adapted to their business activity
and scope of organization.
The company seeks establish new
business connections in Europe
and beyond under service
agreements.

Firma z Aveiro w Portugalii,
Company from Aveiro, Portugal
zajmująca się konstrukcją i
active in construction and
spawaniem precyzyjnym,
precision engineering, welding,
montażem elektromechanicznym i
electromechanical assembly,
uruchamianiem różnych technologii commissioning and start-up for
przemysłowych, ściśle
different industrial technologies,
BOPT2019030800
przestrzegając wymogów
strictly complying with the
5
mechanicznych,
mechanical, electromechanical,
elektromechanicznych,
pneumatic and hydraulic
pneumatycznych i hydraulicznych,
requirements is looking for
poszukuje partnerów zagranicznych foreign partners to establish a
do zawarcia umowy produkcyjnej
manufacturing or services
lub usługowej.
agreement.

Włoska firma mechaniczna rozwija,
produkuje i instaluje
zindywidualizowane maszyny i linie
produkcyjne dla przemysłu
gumowego, farmaceutycznego,
chemicznego, spożywczego i
morskiego. Firma zapewnia również
swoim klientom na całym świecie
BOIT20190207001
usługi pomocy i konserwacji oraz
technologie oczyszczania ścieków
do zastosowań przemysłowych i
cywilnych. W celu zwiększenia
działalności za granicą firma
poszukuje umów handlowych i / lub
usług dystrybucyjnych.

Italian mechanical company
develops, produces and installs
customized machineries and
production lines for rubber,
pharmaceutical, chemical, food,
maritime and naval industries.
The company also provides its
clients worldwide with assistance
and maintenance services and
wastewater treatment
technologies for industrial and
civil use. In order to increase its
business abroad, the company is
looking for commercial agency
and/or distribution services
agreements.

22/03/2020

15/03/2020

19/03/2020

doradztwo i
konsultacje

metalowa

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

Koreańska firma produkcyjna
opracowała urządzenie do
rehabilitacji kończyn górnych z
systemem biofeedbacku. Ten
produkt mierzy zakres ruchów
stawów i siłę chwytu za pomocą
czujników. Dzięki inteligentnym
BOKR2018110500 urządzeniom pacjenci mogą uzyskać
1
odpowiednią ilość ćwiczeń zgodnie z
informacjami zwrotnymi co wynika
z obliczonych danych z
biofeedbacku użytkowników.
Ta firma chce zawrzeć umowę
dystrybucyjną z partnerami
związanymi z dziedziną urządzeń
rehabilitacyjnych.

A Korean manufacturing
company has developed a device
for upper limb rehabilitation with
biofeedback system. This product
measures a range of joint
movement and the strength of
grasp by sensors. Through smart
devices, patients can be provided
a proper amount of exercise
according to the feedback which
is resulted by the calculated data
from the biofeedback of users.
This company wants to make a
distribution agreement with
partners who are connected with
the field of rehabilitation device.

A Cypriot company which
Cypryjska firma, która produkuje
manufactures medical related
sprzęt medyczny, poszukuje umów
products and equipment is
na usługi dystrybucyjne. Potencjalni looking for distribution services
BOCY2019021200
dystrybutorzy z zagranicy powinni
agreements. Potential
1
dystrybuować produkty firmy w
distributors from abroad should
swoich krajach.
distribute the company’s
products in their countries.
The Ukrainian company founded
Ukraińska firma założona w 2014
in 2014 is a producer of highroku jest producentem wysokiej
quality clothes with antique
jakości ubrań z antycznym designem
designs and accessories. The
i akcesoriami. Firma poszukuje
company is looking for
dystrybutorów i przedstawicieli
distributors and sales
BOUA2019021300
handlowych, zwłaszcza z Europy i representatives, especially from
1
Bliskiego Wschodu. Firma posiada Europe and the Middle East. The
zdolność cięcia i szycia, aby spełnić
firm has cutting or sewing
określone wymagania, produkując
capacity to fulfil specific
ubrania na zamówienie.
requirements, producing clothes
to order.

04/03/2020

18/03/2020

15/03/2020

medycyna

medycyna

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Bułgarską firma produkuje i
sprzedaje różne produkty z kutego
żelaza. Wśród głównych produktów,
które oferują są: ogrodzenia i kraty
z kutego żelaza, drzwi, bramy
metalowe i portale. Produkty
BOBG2019012500
znajdują zastosowanie w
1
stoczniach, ogrodach, domach,
budynkach administracyjnych,
hotelach itp. Klient poszukuje
pośrednictwa (agentów,
przedstawicieli, dystrybutorów) z
krajów UE. Ich produkty są w całości
wykonane ręcznie.

The client is a Bulgarian company
which manufactures and trades
various products of wrought iron.
Among the main products they
offer are: wrought iron fences
and bars, doors, metal gates and
portals. Products find application
in yards, gardens, houses,
administrative buildings, hotels,
etc. The client is looking for
brokering (agents,
representatives, distributors)
from countries in EU. Their
products are entirely hand made.

Grecka firma zajmująca się
przetwórstwem i produkcją oliwy z
oliwek, z siedzibą na Krecie, oferuje
oliwę z oliwek organicznych i extra
virgin oraz oliwki w ramach umów o
świadczenie usług dystrybucyjnych
w krajach europejskich i USA. Firma
BOGR2019020600
realizuje wszystkie fazy procesu
1
produkcyjnego, od zbiorów do
pakowania, przetwarzając lokalne
odmiany (Coroneiki i Tsounati)
oliwek uprawianych w uprawie w
rejonie Messary. Firma jest
zainteresowana partnerami
działającymi w sektorze HoReCa.

A Greek olive oil processing and
producing company, based on
Crete, offers its organic and extra
virgin olive oil and olives under
distribution services agreements
in European countries and USA.
The company carries out all the
production process phases, from
the harvest to the packaging,
processing local varieties
(Coroneiki and Tsounati) of olives
grown at grows in Messara area.
The company is interested in
partners already introduced in
the HoReCa sector.

Tunisian company, specialized in
Tunezyjska firma, specjalizująca się
natural phosphates
w naturalnej transformacji
transformation and phosphates
fosforanów i produkcji pochodnych
derivatives manufacturing, is
BOTN2018111600
fosforanów, dąży do zawarcia
seeking to establish a financial
1
umowy finansowej w celu
agreement to satisfy customers'
zaspokojenia popytu klientów i
demand and increase its
zwiększenia produkcji w sektorze
production in the animal feed
pasz dla zwierząt.
sector.

08/03/2020

03/03/2020

15/03/2020

metalowa

spożywcza

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

Bułgarska firma, specjalizująca się w
produkcji wysokiej jakości
kartonowych kubków do napojów
gorących, zimnych i do automatów,
poszukuje dystrybutorów usług
BOBG2019021500 gastronomicznych na podstawie
1
umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych. Poszukiwany
partner musi działać w branży
spożywczej i napojów oraz posiadać
wiedzę na temat rynku Ho.Re.Ca.

The Bulgarian company,
specialized in the production of
high-quality design cardboard
cups for hot, cold drinks and
vending machines, is looking for
food service distributors under a
distribution services agreement.
The partner sought must operate
in the food& bevarage sector and
have knowledge of Ho.Re.Ca.
market.

Niemiecka firma działająca w branży
produktów konsumenckich jest
wyłącznym projektantem i
producentem zestawu obiektywów
fotograficznych dla znanej marki
smartfonów. Zestaw obiektywów
można wykorzystać do zwiększenia
wydajności i kątów fotografii
BODE2019022500
oferowanych przez standardowe
1
soczewki smartfonów.
Firma poszukuje partnera jako
dystrybutorów online i
dystrybutorów offline dla swoich
produktów w Ameryce Północnej,
Australii, Japonii i UE, na podstawie
umowy o świadczenie usług
dystrybucji.

A German company which is
active in the field of consumer
products is a sole designer and
manufacturer of a photography
lens kit for a well-known
smartphone brand. The lens kit
can be used to enhance the
performance and angles of
photography offered by the
standard smartphone lenses.
The company is seeking for
partner as online resellers and
offline distributors for their
product in North America,
Australia, Japan and EU, under a
distributions service agreement.

Holenderska firma opracowała
samodzielną koncepcję oświetlenia
biodynamicznego LED, która
poprawia równowagę między
dniem a nocą, dając ludziom
większą koncentrację, ostrość
BONL2019022800
umysłu i lepszy nastrój. Aby
1
pozyskać nowe rynki w dziedzinie
pracy, opieki i zastosowań
domowych, firma poszukuje
dystrybutorów zainteresowanych
umową o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

The Dutch scale-up has developed
a stand-alone biodynamic LED
lighting concept that improves
the balance between day and
night, giving people more
concentration, mental sharpness
and a better mood. To explore
new markets in the field of work,
care and home applications the
company is looking for
distributors interested in a
distribution services agreement.

15/03/2020

różne inne
produkty

21/03/2020

różne inne
produkty

27/03/2020

różne inne
produkty

Włoska firma produkująca
wyświetlacze multimedialne do
punktów sprzedaży (POS) z
unikalnymi elementami
konstrukcyjnymi, wykonane z
luksusowych materiałów, takich jak
BOIT20190208002 cenne drewno, kamienie, skóra itp.,
Poszukuje międzynarodowych
dystrybutorów i agentów. Produkty
skierowane są do zaawansowanych
użytkowników, takich jak luksusowe
hotele, muzea, salony firmowe i
wystawy.

An Italian company producing
multimedia point of sale (POS)
displays with unique design
elements, made of luxury
materials such as precious wood,
stones, leather, etc. is looking for
international distributors and
agents. The products target highend users such as luxury hotels,
museums, corporate showrooms
and exhibitions.

Chilijskie stowarzyszenie firm
Chilean association of tourism
turystycznych w regionie Coquimbo
companies in the Coquimbo
w regionie IV na północy Chile
region in the IV region in the
BOCL2018062500
poszukuje operatorów
North of Chile is looking for travel
1
turystycznych, z którymi
operators with whom to
współpracuje przy turystyce
collaborate on inbound tourism,
przyjazdowej, w ramach umowy o
under the services agreement.
świadczenie usług.
Rumuńska firma specjalizuje się w
opracowywaniu niestandardowego
oprogramowania i rozwiązań
automatyzacyjnych, a także w
zarządzaniu bazami danych,
aplikacjami mobilnymi i stronami
internetowymi dla firm we
wszystkich sektorach działalności.
BORO2019021800 Firma obejmuje cały cykl tworzenia
1
oprogramowania, w tym
architekturę, projektowanie,
wdrażanie i dalsze usługi wsparcia.
Rumuńska firma jest
zainteresowana identyfikacją
międzynarodowych partnerów
biznesowych do zawierania umów o
świadczenie usług.

A Romanian company specialises
in developing custom software
and automation solutions, as well
as database management, mobile
apps and websites for companies
in all fields of activity. The
company covers the entire cycle
of software development
including architecture, design,
implementation and further
support services. The Romanian
company is interested in
identifying international business
partners for concluding services
agreements.

11/03/2020

18/03/2020

15/03/2020

różne inne
produkty

turystyka

inne usługi

A Lithuanian furniture producer
Litewski producent mebli
that is specializing in kitchen
specjalizujący się w meblach
furniture is offering a wide range
kuchennych oferuje szeroką gamę
of products. The company is
produktów. Firma oferuje
BOLT2019020400
offering to cooperate with
współpracę z firmami z branży
1
furniture sector companies,
meblarskiej, projektantami wnętrz,
interior designers, real estate
deweloperami w ramach produkcji,
developers under manufacturing,
dystrybucji lub umowy joint
distribution service or joint
venture.
venture agreement.

This French refreshing nonalcoholic fizzy drink is made with
Ten francuski, orzeźwiający,
ginger, tonic and hot pepper
bezalkoholowy napój gazowany jest natural flavours. It contains also
wytwarzany z naturalnych
small amounts of bitter orange,
aromatów imbiru, toniku i ostrej lime, gentian and oregano natural
papryki. Zawiera również niewielkie flavours. Low in sugar, very spicy
ilości gorzkiej pomarańczy, limonki i
and full of taste.
BOFR2018111900
oregano.
1
Smakuje jak alkohol, ale nim nie
It tastes like alcohol but it's not.
jest. Firma poszukuje importerów
na całym świecie, którzy mogą
The company is therefore looking
zbudować markę w swoich krajach for importers worldwide who can
w ramach umowy o świadczenie build the brand in their respective
usług dystrybucyjnych.
countries, and make these
launches successful. It would be a
distribution services agreement.

Rosyjska firma produkuje
innowacyjny sprzęt rehabilitacyjny
(rękawice rehabilitacyjne,
stymulatory magnetyczne,
BORU2019031100
egzoszkielety itp.). Firma poszukuje
2
partnerów za granicą do
podpisywania usług
dystrybucyjnych lub umów
agencyjnych.

Russian company manufactures
innovative rehabilitation medical
equipment (rehabilitation gloves,
magnetic stimulators,
exoskeletons etc.). The company
is looking for partners abroad to
sign distribution services or
commercial agency agreements.

26/03/2020

26/03/2020

21/03/2020

różne inne
produkty

spożywcza

medycyna

Włoska firma działająca w sektorach The Italian company working in
biotechnologii i opieki zdrowotnej
the biotech and healthcare
opracowała nowy, ekologiczny
sectors, has developed a new
suplement diety, zawierający
organic food supplement,
BOIT20190301001
organiczny likopen dla zdrowia,
containing organic lycopene for
piękna i dobrego samopoczucia.
health, beauty and well-being.
Poszukują umowy o świadczenie They are seeking for a distribution
usług dystrybucyjnych.
services agreement.

Turecka firma inżynierska
specjalizuje się w hydraulice,
elektromechanice, robotyce,
mechanice i systemach automatyki.
BOTR2019012400
Firma oferuje gotowe rozwiązania
3
od projektu do instalacji tych
systemów poprzez aplikacje w
różnych branżach i poszukuje
agentów handlowych w Europie.

The Turkish engineering
company is specialized in
hydraulics, electro-mechanics,
robotics, mechanics and
automation systems. The
company is offering turnkey
solutions from design to
installation of these systems
through applications in various
industries and is looking for
commercial agents in Europe.

Specjalista w zakresie blendów
herbacianych w Wielkiej Brytanii
świadczy usługi konsultingowe,
mieszania i pakowania pod marką
prywatną herbaty premium i
matcha z własnego obiektu do
szerokiej gamy przedsiębiorstw.
BOUK2019020500
Oferuje umowy outsourcingu
1
firmom, które chcą uruchomić lub
opracować własny asortyment
herbat lub dostarczać usługi
pakowania osobom trzecim. Mogą
również świadczyć usługi doradcze i
specjalistyczne produkty, takie jak
prezenty firmowe.

A UK blending specialist provides
consultancy, blending and private
label packing services of premium
tea and matcha from its own
purpose built facility to a wide
variety of businesses. It is
offering outsourcing agreements
to companies that are looking to
launch or develop their own label
tea range or provide third party
packing services. They can also
provide consultancy services and
specialist products such as
corporate gifts and away days.

27/03/2020

06/03/2020

21/03/2020

medycyna

różne inne
produkty

spożywcza

Ukraińska firma, specjalizująca się w
produkcji oświetlenia
dekoracyjnego z metalu,
naturalnego drewna i szkła, oferuje
umowę o świadczenie usług
dystrybucyjnych partnerom, którzy
BOUA2019012200 są zainteresowani długoterminową
1
współpracą i są gotowi promować
produkty firmy na lokalnym rynku
(sektor wnętrz) Firma znajduje się w
Odessie, na południu Ukrainy.
Firma byłaby również
zainteresowana umowami
produkcyjnymi.

Ukrainian company, specializing
in the production of decorative
lighting from metal, natural wood
and glass, offers a distribution
service agreement to partners
who are interested in long-term
cooperation and are ready to
promote the company's products
in their local market ( interiors
sector). The company is located
in Odessa, South of Ukraine.
The company would also be
interested in manufacturing
agreements.

Przedsiębiorstwo MŚP z siedzibą w
Wielkiej Brytanii oferują swoje
usługi i wiedzę specjalistyczną
pracownikom domowym i
opiekunom społecznym, aby pomóc
im w wprowadzeniu zmian
potrzebnych do zaoferowania
BOUK2019022000
większej liczby usług opieki
1
zdrowotnej. MŚP pomoże
partnerom w zakresie wymogów
regulacyjnych, zmian modelu
biznesowego i wymagań w zakresie
umiejętności personelu, przy czym
partnerstwo przewiduje umowę o
świadczenie usług.

A UK-based SME is offering its
services and expertise to
domiciliary and social care
providers to help them make the
changes needed to offer more
healthcare services. The SME will
help partners in terms of the
regulatory requirements,
business model changes and the
staff skill requirements with the
partnership envisaged as a
services agreement.

Turecka firma produkuje kosmetyki
pielęgnacyjne i szampony do
pielęgnacji włosów z proteinami
jedwabnymi oraz naturalnymi i
organicznymi składnikami
antyoksydacyjnymi. Oferta zawiera
BOTR2019011700
szeroką gamę produktów do
1
pielęgnacji włosów, skóry i ciała.
Firma chce zwiększyć sprzedaż w UE
i poza nią. Poszukuje hurtowników,
dystrybutorów, detalistów i
agentów handlowych w tych
krajach.

A Turkish company producing silk
skin care products and hair care
shampoos made with natural and
organic antioxidant ingredients
offers a range of hair care, skin
care and body care products. The
company wants to increase its
sales in the EU and in other
countries and looks for
wholesalers, distributors, retailers
and commercial agents in those
countries.

21/03/2020

25/03/2020

05/03/2020

różne inne
produkty

medycyna

chemia,
kosmetyki/ch
emiczna

Ukraińska firma zajmująca się
przetwórstwem metali,
The Ukrainian metal processing
wytwarzająca produkty ze stali
company, manufacturing
nierdzewnej, stali węglowej,
products made of stainless steel,
aluminium, tworzyw sztucznych i
carbon steel, aluminum, plastic
brązu, głównie dla przemysłu
and bronze mostly for food and
spożywczego i napojów, stara się
beverage industries, seeks to
BOUA2019021100
rozszerzyć geograficznie sprzedaż i expand its sales geography and
2
wykorzystać swój potencjał
implement its export potential.
eksportowy. Przedsiębiorstwo
The company is looking for
poszukuje partnerów, by nawiązać partners to establish long-term
długoterminową współpracę w
partnership relations under
ramach umów pośrednictwa
commercial agency or
handlowego lub umów
manufacturing agreements.
produkcyjnych.

18/03/2020

metalowa

Ukraińska firma oferuje usługi dla
The Ukrainian company offers
europejskich MŚP i inwestorów w
services for European SMEs and
zakresie wejścia na rynek lub
investors in the field of entering
alokacji mocy produkcyjnych na
the market or allocating
Ukrainie. Przedsiębiorstwo
production capacities in Ukraine.
poszukuje partnerów biznesowych
BOUA2019021500
They are looking for long term
do długoletniej współpracy, którzy
1
partners, who are willing to
chcą poprawić swój łańcuch
improve their value chain by
wartości poprzez nabywanie
acquiring assets in Ukraine or
aktywów na Ukrainie lub
investing in rapidly growing local
inwestowanie w szybko rozwijające
companies under Outsourcing
się lokalne firmy w ramach umów
and Services Agreements.
outsourcingu i świadczenia usług.

27/03/2020

doradztwo i
konsultacje

Rumuńska agencja pracy z
A Romanian recruitment agency
Transylwanii specjalizująca się w
from Transylvania specialized in
doradztwie personalnym,
human resources consultancy, job
pośrednictwie pracy i cyfrowych
opportunities and digital human
szablonach danych kadrowych
BORO2019022500
resources templates is looking for
poszukuje europejskich i
1
European and non-European
pozaeuropejskich partnerów
partners interested in
zainteresowanych profesjonalnymi
professional recruitment
rozwiązaniami rekrutacyjnymi w
solutions to conclude services
celu zawarcia umów świadczenia
agreements with them.
usług.

27/03/2020

doradztwo i
konsultacje

Portugalskie MŚP specjalizujące się
w produkcji, pakowaniu i handlu
różnymi rodzajami naturalnie
aromatyzowanych miodów
poszukuje partnerów
BOPT2018121200 międzynarodowych, którzy mogliby
1
sprzedawać te produkty w ramach
umowy dystrybucyjnej. Firma
opracowała ostatnio nową gamę
produktów zaprojektowanych
specjalnie dla sektora hotelarskiego
i gastronomicznego.

The Portuguese SME is specialized
in the production, packaging and
trade of different varieties of
naturally flavoured honeys and is
looking for international partners
able to sell its products in the
framework of a distribution
agreement. The company has
recently developed a new range
of products specially designed for
the hospitality and catering
sectors.

11/03/2020

spożywcza

Słoweńska firma opracowała
A Slovenian company has
innowacyjny silnik elektryczny w
developed an innovative in-wheel
kole z trwałymi magnesami i
electric motor, with permanent
zintegrowanym kontrolerem
magnets and an integrated
wewnątrz koła, wykorzystując
controller inside the wheel, using
prostą konstrukcję gotową do
a simple design ready for serial
produkcji seryjnej. Opatentowana
production. The patented
technologia modułowych silników
modular multiphase motor
wielofazowych o mocy od 1 do 15
BOSI20190115001
technology, with power levels
kW jest przeznaczona do różnych
from 1 to 15 kilowatts, is ready
lekkich i drobnych zastosowań w efor various light and small emobilności. Słoweńskie
mobility applications. The
przedsiębiorstwo poszukuje
Slovenian company is looking for
partnerów, by wdrożyć
licensing or joint venture
zaawansowaną technologię do
partners, to implement the
aplikacji e-mobilności na podstawie
advanced technology into eumów licencyjnych lub joint
mobility applications.
venture.

20/03/2020

różne inne
produkty

Ukraińska firma z siedzibą w Kijowie
produkuje niedrogie, łatwe w
instalacji jednostki przeznaczone do A Ukrainian company based in
karmienia piersią do zastosowania
Kyiv manufactures affordable,
w biurach i miejscach publicznych.
easy-install lactation units for
Ergonomiczne moduły laktacyjne
office and public places.
oszczędzają miejsce, czas i
Ergonomic lactation modules
pieniądze klientów typu B2B będąc save space, time and money for
BOUA2019020900
jednocześnie dla ich nowoczesnych i B2B clients with added value and
1
dynamicznych klientów wartością
interrelation creation for their
dodaną i stanowią podstawę do
modern dynamic customers. The
tworzenia wzajemnych relacji. By
company seeks commercial
promować swoje modele
agency and distribution
przedsiębiorstwo nawiąże
agreements to promote the
współpracę na podstawie umów
modules.
pośrednictwa handlowego i
świadczenia usług dystrybucyjnych.

12/03/2020

różne inne
produkty

Brytyjskie MŚP specjalizujące się w
technologiach dla branży
turystycznej opracowało aplikację,
która wykorzystuje kamerę w
smartfonach, przyjazny interfejs i
rozszerzoną rzeczywistość, aby
zapewnić użytkownikom informacje
o ich otoczeniu. Aplikacja zapewnia
informacje o lokalnych zabytkach i
BOUK2019022700
wydarzeniach, jak również o
1
miejscach gdzie można skorzystać z
usług gastronomicznych i zrobić
zakupy. Firma poszukuje możliwości
ekspansji i wprowadzenia aplikacji
na nowe rynki. Nawiąże współpracę
z partnerami współpracującymi z
firmami z sektora turystycznego, by
nawiązać współpracę na podstawie
umowy świadczenia usług.

01/03/2020

komputery i
IT

A UK-based travel technology
SME has developed an app that
uses a smartphone camera,
streamlined interface and
augmented reality to provide
users with information about
their surrounding area. This
includes information about local
heritage sites and events as well
as places to eat, drink and shop.
The SME is looking to expand and
take this app into new markets
and so is looking to partner with
companies in the tourism sector
with the partnership envisaged as
a services agreement.

Ten brytyjski producent aparatów
do terapii ortodontycznej
wprowadził niedawno na rynek
nowy produkt - system
wyrównywania zębów. Produkt jest
wykonany z lekkiego tworzywa
sztucznego i jest praktycznie
niewidoczny, co sprawia, że system
BOUK2019032700 ten jest bardziej komfortowy niż
2
tradycyjne aparaty ortodontyczne,
zarówno pod względem wyglądu jak
i dopasowania.
Obecnie firma chce rozszerzyć
sprzedaż produktu za granicę i
poszukuje doświadczonych
dystrybutorów produktów
dentystycznych i ortodontycznych
na całym świecie.

This UK manufacturer of
appliances for orthodontic
therapies has recently launched a
product new to the market which
is a clear brace teeth alignment
system.
The product is made from
lightweight plastic and is virtually
invisible, making the alignment
system more comfortable to wear
than traditional braces, both in
terms of looks and fit.
The company is currently looking
to expand sales of the product
overseas and now seeks
experienced dental or
orthodontic distributors
worldwide.

28/03/2020

medycyna

Brytyjska firma projektuje i
produkuje wysokiej jakości,
The UK company designs and
przystępne cenowo podkowy. Ich manufactures quality, affordable
produkty są używane przez
horse shoes. Their products are
trenerów wyścigów, podkuwaczy
used by racehorse trainers,
BOUK2019022700
koni i hurtowników na całym
farriers and wholesalers
3
świecie. Przedsiębiorstwo poszukuje worldwide. They are seeking
partnerów dystrybucyjnych
distribution partners with an
posiadających sieć kontaktów, by established network of contacts
nawiązać współpracę na podstawie
for a distribution services
umowy świadczenia usług
agreement.
dystrybucyjnych.

18/03/2020

różne inne
produkty

Rumuńska firma jest agencją
reklamowo-produkcyjną,
zlokalizowaną w północnowschodniej części Rumunii. W
oparciu o stałą aktualizację
istniejących na rynku technologii,
firma oferuje kompleksowe
BORO2019011000
rozwiązania, od projektu
2
graficznego, tekstu, obrazu,
przygotowania druku, po wykonanie
i montaż.
Przedsiębiorstwo jest
zainteresowane nawiązaniem
współpracy międzynarodowej w
ramach umowy produkcyjnej lub
podwykonawstwa.

The Romanian company is an
advertising and production
agency, located in North-Eastern
part of Romania. Based on a
permanent updating of the
existing used technologies from
the market, the company offers
complete solutions, from graphic
design, text, image, printing
preparation, to execution and
assembly.
The company is interested to
conclude international
partnerships in the frame of a
manufacturing agreement or to
become a subcontractor.

12/03/2020

reklamowa,
filmowa

Izraelska firma specjalizuje się w
rozwiązaniach do zarządzania
mobilnością przedsiębiorstwa (EEMenterprise mobility management) i
jego urządzeniami mobilnymi
(MDM-mobile devicemanagement)
przeznaczonymi dla rynku edukacji i
przedsiębiorstw. Oferuje
kompleksową platformę
umożliwiającą zarządzanie i
BOIL20190109001
zabezpieczanie urządzeń
działających na różnych systemach
operacyjnych i każdego typu
(laptopy, tablety, urządzenia
wytrzymałe, okulary VR, mPOS,
ekrany interaktywne itp.)
Modułowe, skalowalne rozwiązanie,
zintegrowane przez wiodących
producentów urządzeń oparte jest
na chmurze. Obecnie firma
poszukuje pośredników.

Israeli company specializes in
device and endpoint
management solutions (MDM mobile device
management/EMM - enterprise
mobility management) for the
enterprise and educational
market. The company offers a
comprehensive platform that
enables to manage and secure
devices of any operating system
and any type (laptop, tablets,
rugged devices, VR glasses,
mPOS, interactive screens, etc.).
The modular, scalable solution is
cloud-based, integrated by
leading device manufacturers.
The company now seeks agents.

25/03/2020

komputery i
IT

Ta katarska firma produkuje
najwyższej jakości oszklenia
ogniochronne i bezpieczeństwa
według standardów europejskich i
amerykańskich w nowoczesnym
obiekcie o powierzchni 6000m2 w
Doha. Dyrektorzy firmy to trzecie
pokolenie firmy rodzinnej, która
BOQA201901220
działa w branży od 1946 roku. W
01
2018 roku przedsiębiorstwo
podpisało umowy agencyjne w
Omanie, na Filipinach i Malezji i
obecnie posiada lokalne
przedstawicielstwa w tych krajach.
Firma nawiąże długoterminową
współpracę z dystrybutorami i
pośrednikami handlowymi.

This Qatari company
manufactures high-end fire and
security glazing products to
European and American
standards from their state of the
art 6000m2 facility in Doha,
Qatar. The company’s directors
are a third generation family
business that has been in the
industry since 1946. In 2018, the
company signed agency
agreements in Oman, Philippines
and Malaysia and now have local
presences in these countries. The
company is expecting a long-term
business partnership with
distributors and trade agents.

Hiszpańska firma biotechnologiczna
opracowała serię platform
biotechnologicznych
zaprojektowanych do kontroli i
łączenia naturalnych składników w
celu tworzenia nowych
dermokosmetyków i produktów do
pielęgnacji skóry ze związkami CBD
BOES2018121900
(kanabidiol). Przedsiębiorstwo
4
nawiąże współpracę z pośrednikami
handlowymi i dystrybutorami z
branży produktów do pielęgnacji
skóry w ramach umów
pośrednictwa handlowego i
świadczenia usług dystrybucji oraz z
małymi i średnimi producentami w
ramach umów świadczenia usług.

The Spanish biotechnology
company has developed a series
of biotechnological platforms
designed to screen and combine
natural ingredients, in order to
generate novel dermo-cosmetics
and skin care products with
synergistic activities based on
CBD (cannabidiol) compounds .
They are looking within the skin
care products industry for
commercial agents and
distributors, to work under
commercial agency or distribution
agreements, and small to
medium manufacturers to work
under services agreements.

27/03/2020

różne inne
produkty

22/03/2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

Wynalazca z Bośni i Hercegowiny
jest użytkownikiem tego urządzenia
od pięciu lat. Ze względu na drżenie
rąk, bez niego nie mógłby
zaaplikować kropli do oczu.
Ponieważ jest to kompletna nowość
BOBA2017122600 technologiczna, urządzenie jest
1
chronione w Urzędzie Patentowym
Bośni i Hercegowiny. Firma
poszukuje partnerów
inwestycyjnych zainteresowanych
innowacyjnymi usprawnieniami i
produkcją na podstawie umowy
finansowej.

The inventor, from Bosnia and
Herzegovina, is the user of this
device for five years and without
it, he would not be able to put
drops in his eyes because he has a
tremor in his hand.
Since this is a complete
technological novelty, the device
is protected in the Patent Office
of Bosnia and Herzegovina. The
company is looking for
investment partners for
innovative improvements and
production, under a financial
agreement.

Bułgarska firma specjalizuje się w
produkcji mebli dla szkół i
przedszkoli, biurowych i domowych.
BOBG2019022100
Posiada prawie 30-letnie
1
doświadczenie i poszukuje
dystrybutorów tych produktów oraz
oferuje swoje usługi jako
podwykonawca.

Ukraińska firma, specjalizująca się w
produkcji granulatów
polipropylenowych i
polietylenowych z surowców
wtórnych (worki, Big Bags), oferuje
zainteresowanym długoterminową
współpracą partnerom umowę
dystrybucyjną. Przedsiębiorstwo
BOUA2019030100
jest w stanie wyprodukować i
1
wysłać od 100 do 400 ton
produktów miesięcznie. Siedziba
firmy znajduje się w Odessie na
południu Ukrainy. Producent jest
również zainteresowany zawarciem
umowy produkcyjnej, pośrednictwa
handlowego i podwykonawstwa.

18/03/2020

różne inne
produkty

A Bulgarian company is
specialised in school, kinder
garden, office and home furniture
manufacture. The company has
almost 30 years of experiance
and is looking for distributors of
these products, and also offers its
services as a subcontractor.

18/03/2020

produkty
drewniane,
meble

Ukrainian company, specializing
in the production of
polypropylene and polyethylene
granules from recycled materials
(bags, Big Bags), offers a
distribution service agreement to
partners who are interested in
long-term cooperation. The
company is able to produce and
ship from 100 to 400 tons of
products per month. The
company is located in Odessa,
South of Ukraine.
The company is also interested in
manufacturing, commercial
agency and subcontracting
agreements.

27/03/2020

różne inne
produkty

Sieć Empowerment kobiet, została
założona by wzmacniać i inspirować
kobiety, by stały się świadomymi
liderami w biznesie, karierze i życiu
publicznym poprzez współpracę z
organizacjami prywatnymi, MŚP,
organizacjami charytatywnymi i
uniwersytetami w Wielkiej Brytanii i
BOUK2019031400
na całym świecie.
3
Organizacja zamierza rozszerzyć
zasięg działania na inne kraje, w
których działa EEN i współpracować
z podobnymi sieciami,
przedsiębiorstwami,
uniwersytetami i innymi
organizacjami w celu zaoferowania
swoich obecnych i opracowania
nowych modeli przywództwa.

A women's empowerment
network founded to empower
and inspire women to become
intentional and conscious leaders
in business, career and public life
through collaboration with
private organisations, SMEs,
charities and universities across
the UK and globally.
The organisation is looking to
extend their reach to other EEN
countries and collaborate with
similar networks, businesses,
universities and other
organisations to offer their
current leadership programmes
and develop new ones.

Litewska firma produkuje
A Lithuanian company that
europejskie i skandynawskie okna
produce European and
drewniane, drzwi wewnętrzne i
Scandinavian wooden windows,
zewnętrzne oraz drewniane domy
inside and outside doors, and
BOLT2019021200
ogrodowe. Przedsiębiorstwo
wooden garden houses. A
1
nawiąże współpracę z innymi
company is offering to cooperate
firmami z branży meblarskiej w
with other furniture sector
ramach umowy pośrednictwa
companies under commercial
handlowego, świadczenia usług
agency, distributor or
dystrybucyjnych lub produkcyjnej.
manufacturing agreement

22/03/2020

inne usługi

19/03/2020

produkty
drewniane,
meble

Słoweńska firma opracowała
platformę do zarządzania
wydarzeniami oraz aplikację
mobilną do rejestracji
organizatorów i uczestników. Ich
rozwiązanie upraszcza organizację
imprez, rejestrację uczestników i
monitorowanie. Aplikację do
BOSI20190228001
śledzenia akredytacji można
obsługiwać na telefonach
komórkowymi i urządzeniach
przenośnych wykorzystujących kody
kreskowe, identyfikację radiową
(RFID) i NFC oraz Ultra High
Frequency (UHF). Przedsiębiorstwo
poszukuje współpracy w ramach
umowy świadczenia usług.

A Slovenian company developed
an event managing platform and
a mobile application for
registering for organizers and
attendees. Their solution
simplifies event organization, and
attendee registration and
tracking. It is suitable to use with
mobile phones and handheld
devices using barcode, Radio
Frequency Identification (RFID)
with near field communication
(NFC) and Ultra High Frequency
(UHF) accreditation tracking. The
company is looking for
cooperation in the framework of
a service agreement.

27/03/2020

komputery i
IT

Hiszpańska firma rodzinna
Spanish family business
specjalizująca się w produkcji
specialized in the production of a
szerokiej gamy naturalnych dżemów
wide range of natural jams seeks
BOES2019022300 poszukuje partnerów do sprzedaży,
partners to sell, distribute and
1
dystrybucji i promocji swoich
promote their products in new
produktów na nowych rynkach w
markets within a distribution
ramach umowy o świadczeniu usług
services agreement.
dystrybucji.

15/03/2020

spożywcza

Ukraińska firma specjalizuje się w
produkcji różnych pojemników do
zbierania odpadów stałych i innych
pojemników na różnego rodzaju
odpady i ich magazynowanie.
Przedsiębiorstwo chce wykorzystać
swój potencjał eksportowy i w
BOUA2019021400
związku z tym poszukuje nowych
1
rynków zbytu dla swoich
produktów. Poszukuje partnerów
do długoterminowej i wzajemnie
korzystnej współpracy w ramach
umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych lub umowy
pośrednictwa handlowego.

18/03/2020

różne inne
produkty

The Ukrainian company is
specialized in manufacturing of
various containers for collection
of solid waste and other
containers for different types of
waste and their storage. The
company seeks to implement its
export potential, and thus, it is
looking for new markets for
selling its products. It is looking
for partners for long-term and
mutually beneficial cooperation
according to distribution services
or commercial agency agreement.

Hiszpańska firma specjalizująca się
w rozwoju i komercjalizacji
wentylatorów i rozwiązań
oświetleniowych dla domu,
opracowała innowacyjny wentylator
sufitowy zmieniający temperaturę
barwową światła. Wentylator ten
BOES2019021200
integruje oświetlenie ledowe, które
1
zmienia kolor w celu dostosowania
się do cyklu ludzkiego ciała,
pomagając zrelaksować się lub
aktywować w zależności od chwili.
Przedsiębiorstwo nawiąże
współpracę na podstawie umów
dystrybucyjnych.

A Spanish company specialized in
the development and
commercialization of fans and
lighting solutions for home, has
developed an innovative ceiling
fan with colour temperature
change. It integrates led lights
that change colour in order to
adapt to the human body
circadian cycles, helping to relax
or activate depending on the
moment. The company is looking
for distribution agreements.

Portugalska firma, obecna na rynku
od 2012 roku, prowadzi działalność
w zakresie obróbki skrawaniem i
produkcji urządzeń specjalnych
według rysunków 3D-CAD
BOPT2019030800
(computer aided design),
4
prototypów, zgodnie ze specyfikacją
klienta. Przedsiębiorstwo jest
zainteresowane współpracą na
podstawie umowy
podwykonawstwa.
Francuska firma oferująca ręcznie
robione czekoladki poszukuje
partnerów, którzy mogliby
dystrybuować jej produkty w
BOFR2019022200 ramach umowy dystrybucyjnej w
1
Europie, Ameryce Północnej i
Japonii. Przedsiębiorstwo jest
również zainteresowane produkcją
pod marką zamawiającego w
ramach umowy produkcyjnej.

08/03/2020

różne inne
produkty

A Portuguese company, present
on the market since 2012, has
been operating in the machining
and special equipments according
to the 3D-CAD (computer aided
design) drawing, prototypes, in
accordance to the client’s needs,
is interested in a subcontracting
agreement.

29/03/2020

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

A French company manufacturing
handcrafted chocolates is looking
for partners that could distribute
its brand under distribution
service agreement across Europe,
North America and Japan. The
company is also interested to
work under private label under
manufacturing agreement.

22/03/220

spożywcza

Ukraińska firma działająca na rynku
urządzeń do uzdatniania wody,
takich jak urządzenia do elektrolizy i
modułowe systemy do pełnego
biologicznego oczyszczania ścieków,
chce poszerzyć geografię sprzedaży
BOUA2019021800
i wykorzystać swój potencjał
3
eksportowy. Przedsiębiorstwo
poszukuje partnerów do nawiązania
długoterminowych relacji
biznesowych, by nawiązać
współpracę na podstawie umowy
pośrednictwa handlowego.

Ukrainian company, engaged in
the market of water treatment
equipment such as electrolysis
plants and modular systems for
full biological purification of
wastewaters, seeks to expand the
geography of its sales and
implement its export potential. It
is looking for partners to establish
long-term partnership relations to
cooperate under a commercial
agency agreement.

To włoskie MŚP wykorzystujące
technologiczne systemy
produkcyjne projektuje i produkuje
wysokiej jakości miedzianomosiężne i aluminiowe chłodnice
dostosowane do indywidualnych
potrzeb klientów, które są
wykorzystywane do chłodzenia
silników endotermicznych w
BOIT20190205001 różnych sektorach. Firma nawiąże
współpracę na podstawie umowy
pośrednictwa handlowego,
świadczenia usług dystrybucyjnych i
umowy produkcyjnej z firmami z
branży maszyn do robót ziemnych,
ciągników, silników
oleodynamicznych i opieki
zdrowotnej na rynkach
europejskich.

This Italian SME designs and
manufactures copper-brass and
aluminum radiators, with high
quality, using technological
production systems and ensuring
the maximum flexibility as
regards customization, for the
cooling of endothermic engines in
differents sectors. Interested in
commercial agency agreement,
distribution services agreement
and manufacturing agreement
with companies of the earth
machinery moving, tractors,
oleodinamic engines and
healthcare sectors for European
markets.

19/03/2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

25/03/2020

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

Ukraińska firma, działająca w
przemyśle chemicznym od 2006
roku, oferuje lakiery parkietowe,
farby akrylowe do ścian
(wewnętrznych i zewnętrznych),
BOUA2018123001 podkłady do gruntowania, lakiery
0
itp. Oferuje również specjalne
akrylowe farby dekoracyjne.
Przedsiębiorstwo nawiąże
współpracę na podstawie umowy
pośrednictwa handlowego lub
świadczenia usług dystrybucyjnych.

An Ukrainian company, active in
the chemical industry since 2006,
is offering parquet lacquers,
acrylic paints for walls (interior
and exterior), primers, varnishes
etc. The firm also offers special
acrylic decorative paints.
Commercial agency or
distribution services agreements
are sought.

20/03/2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

A Turkish company which
Turecka firma produkująca stalowe produces steel entrance and fire
drzwi wejściowe i przeciwpożarowe doors is looking for cooperation
poszukuje do współpracy partnerów
with commercial partners in
biznesowych. Firma jest gotowa several countries. The company is
BOTR2019031200
dostosować swoje produkty do
able to customize its products
1
wymagań klienta. Współpraca
according to client’s
miałaby odbywać się w ramach
requirements.
umowy o świadczenie usług
The company wants to establish a
dystrybucyjnych i/lub umowę
distribution services agreement
agencyjną.
and/ or a commercial agency
agreement.

29/03/2020

metalowa

19/03/2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

Chińska firma specjalizująca się w
obszarze badawczo-rozwojowym
urządzeń ochrony środowiska i
produkcji opracowała szereg
produktów do odciągania pyłów
spawalniczych zgodnie z
wymaganiami rynku. Urządzenia te
mogą pochłaniać sadzę podczas
BOCN2019021400
procesów spawania przemysłowego
1
zapewniając tym samym zdrowie
pracownikom. Zgodnie z założeniem
rozwojowym firma poszukuje
dystrybutorów, którzy zajmą się
promocją urządzeń na rynkach
europejskich w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Chinese company is
specialised in environmental
protection equipment R&D and
manufacturing. They have
developed a series of welding
fume extractor products
according to the market
requirement. The welding fume
extractors can absorb soot during
industrial welding processes,
ensuring the health of workers.
In line with their business
expansion, they are looking for
distributors to promote the
welding fume extractor
equipment in European markets
via a distribution service
agreement.

Hiszpańska firma rodzinna założona
w 1960r. z siedzibą na północy
kraju, specjalizuje się w
serowarstwie rzemieślniczym. Firma
produkuje różne rodzaje sera w
oparciu o tradycyjne receptury przy
wykorzystaniu świeżego mleka
krowiego pochodzącego z ich
własnych hodowli. Hodowla krów
BOES2019021800
opiera się o koncepcję "komfortu
2
krowy", dzięki czemu zwierzęta są
dobrze zadbane. Pomimo
prowadzonej produkcji
rzemieślniczej firma wykorzystuje
najbardziej zaawansowane
technologie stosowane przy
pielęgnacji, dojeniu i kontroli
zwierząt.

The Spanish company founded in
1960 is a family-owned company,
located in the north of Spain,
specialized in artisanal
cheesemaking. They produce
different kinds of cheese based
on traditional recipes and using
fresh cow´s milk which comes
from their own cows. The animals
are well cared for using the "cow
comfort" concept. Despite its
artisanal production, the
company uses the most advanced
technologies in the care, milking
and control of animals. The
company is looking for
distributors.

Grecka firma prowadzi działalność
w obszarze pakowania odpadów A Greek based company is active
stałych w dużych ilościach. Firma
in the field of packaging solid
zbiera materiały nadające się do
waste in large quantities. The
recyklingu: papier, plastik oraz
company gathers recyclable
drewno. Po oddzieleniu i
materials, such as paper, plastic
sortowaniu odpowiednich
and wood and after separating
BOGR2019022500
materiałów transportuje je do
and sorting the relevant
1
jednostek w celu ponownego
materials, it transports them to
wykorzystania ich jako nowe
units in order to be used as new
materiały. Idealnymi partnerami są
materials. Ideal partners are
zakłady papiernicze, zakłady
paper mill industries, plastic and
produkcji tworzyw sztucznych i
wood production units willing to
drewna, które chciałyby podjąć
cooperate under a services
współpracę w ramach umowy o
agreement.
świadczenie usług.

18/03/2020

spożywcza

25/03/2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

Biuro podróży z południa Włoch
Travel agency from the South of
poszukuje partnerów
Italy is looking for partners
zainteresowanych sprzedażą
interested in selling local
lokalnych miejsc odwiedzanych
destinations.
przez turystów. Powiązane usługi
The related tourist services
turystyczne dotyczą regionu
concern area of the Campania
Campania, oferującego takie
region offering renowned
atrakcje turystyczne jak:
destinations such as: Pompeii
archeologiczne tereny Pompei,
archeological area, visits and
BOIT20180403005
wizyty i noclegi w Sorrento, na
accommodations in Sorrento, the
wybrzeżu Amalfi oraz zwiedzanie
Amalfi coast and visits to the
pozycji na liście UNESCO w Caserta. UNESCO sites of Caserta. The
Świadczona usługa dotyczy
service provided concerns
zakwaterowania, wycieczek i
accommodations for groups,
transferów. Współpraca odbywać
families and individuals,
się będzie w ramach umowy o
excursions and transfers. Services
świadczenie usług.
agreement is sought.

26/03/2020

turystyka

Singapurska firma świadczy usługi
pomagające lekarzom rozwijać
sprzęt medyczny od etapu pomysłu
do etapu gotowego produktu. Firma
specjalizuje się w urządzeniach
BOSG2019030500
medycznych, naukach
1
przyrodniczych i biotechnologii i w
tych obszarach działalności
poszukuje potencjalnego partnera.
Współpraca opierać miałaby się
umowę świadczenia usług.

08/03/2020

medycyna

19/03/2020

medycyna

Rosyjska firma badawcza
specjalizuje się w produkcji leków
na gojenie ran o działaniu
przeciwzapalnym, opartych na
BORU2019011100
substancji czynnej utlenionego
3
dekstranu. Współpraca miałaby
odbywać się w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

A company from Singapore is
providing services to help doctors
develop medical devices from the
idea stage to product stage. The
company is specialized in medical
devices, life science and
biotechnology and companies
from these sectors sought for
service agreements.

The Russian research company,
specializing in the manufacturing
of wound healing medicine with
anti-inflammatory action, based
on the active substance oxidized
dextran, is interested in
distribution services agreements.

The Russian company specializes
in the production and sales of
food products and beverages
(including functional food and
semi-finished production) made
from Siberian and Altai wild
plants (berries, mushrooms, pine
nuts, herbs) is looking for
partners abroad to conclude
distribution services agreement.

26/03/2020

spożywcza

Ukraińska firma produkująca
Ukrainian company,
bezszwowe, nieprzerywane wyroby manufacturing seamless tubular
rurowe (tuby i rury) ze stopów
products (tubes and pipes) of
tytanu, niklu i stali nierdzewnej,
titanium alloys, nickel alloys and
poszukuje nowych rynków zbytu
stainless steel, seeks to expand
oraz stara się rozwinąć swój
the geography of its sales and
BOUA2019030700
potencjał eksportowy. W związku z implement its export potential.
1
tym poszukuje partnerów do
Thus, it is looking for partners to
nawiązania długoterminowych
establish long-term partnership
relacji biznesowych w ramach usług
relations under distribution
dystrybucyjnych lub umowy
services or manufacturing
produkcyjnej.
agreement.

27/03/2020

metalowa

Gospodarstwo rolnicze ze
środkowej Grecji, działające na
rynku od 2010r., produkuje
biologiczną paszę, taką jak:
koniczyna i siano do karmienia koni,
bydła i innych zwierząt
gospodarskich, a także słomę na
potrzeby zwierząt hodowlanych.
Producent jest w stanie dostarczyć
duże ilości produktu w szerokiej
BOGR2018112300
gamie opakowań. Produkty mogą
1
spełniać wszystkie wymagania
jakościowe w konkurencyjnych
cenach. Współpraca odbywać się
będzie w oparciu o umowę
handlową lub umowę świadczenia
usług dystrybucyjnych. Potencjalny
partner powinien wykazać
ugruntowaną sieć sprzedaży na
rynku pasz dla zwierząt.

22/03/2020

rolnictwo

BORU2019031900
3

Rosyjska firma specjalizuje się w
produkcji i sprzedaży produktów
spożywczych i napojów (żywność
funkcjonalna i półprodukty)
wytwarzanych z dzikich roślin
syberyjskich i ałtajskich (jagody,
grzyby, orzeszki piniowe, zioła).
Firma poszukuje zagranicznych
partnerów do usług
dystrybucyjnych.

A Greek farmer based in Central
Greece since 2010, produces
biological forage such as clover
and hay for the feeding of horses,
cattle and other livestock, as well
as straw for bedding purposes of
livestock. The producer is able to
provide large quantities, in a wide
variety of packaging which can
meet all quality-quantity
demands in competitive prices, in
the frame of commercial or
distributional agreements. The
potential partner should have an
established network in the animal
feed market.

Turecka firma z siedzibą w Antalyi
Turkish company located in
na południowym wybrzeżu kraju Antalya, on the southern coast of
specjalizuje się w produkcji mleka
Turkey, is specialised in
BOTR2017111000
pszczelego, propolisu, pyłku i
production of bee milk, propolis,
1
miodu. Firma poszukuje
pollen, honey. The company is
dystrybutorów.
looking for distributors across all
network countries.
The Turkish company is engaged
Turecka firma zajmuje się produkcją
in manufacturing of aluminium
aluminiowych profili dla różnych
profiles for various sectors from
BOTR2019012500 sektorów - od mebli po elektronikę.
furniture to electronics. The
1
Firma poszukuje agentów
company is looking for
handlowych w Europie i poza nią.
commercial agents in Europe and
beyond.
Brytyjskie przedsiębiorstwo posiada
duże doświadczenie w
projektowaniu i instalacji systemów
energii odnawialnej zarówno w
budynkach komercyjnych, jak i
mieszkalnych. Energooszczędne
systemy obejmują innowacyjne
systemy fotowoltaiczne (PV),
oświetlenie LED oraz systemy
BOUK2019021900
magazynowania energii i ładowania
2
samochodów. Firma poszukuje
partnerów do współpracy w ramach
umowy świadczenia usług oraz
zarządców/właścicieli obiektów,
którzy chcą obniżyć koszty energii
poprzez instalację rozwiązań w
zakresie energii odnawialnej w
swoich budynkach.

A UK SME has strong expertise in
the design and installation of
renewable energy systems, for
both commercial and residential
buildings. The company's energyefficient systems include
innovative solar photovoltaic
(PV), LED lighting, and energy
storage and car charging
solutions. The company is looking
for service agreements and to
work with facilities managers or
building owners that want to
reduce their energy costs by
installing renewable energy
solutions in to their buildings.

28/03/2020

spożywcza

01/03/2020

różne inne
produkty

29/03/2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

Włoska firma specjalizująca się w
produkcji i dystrybucji urządzeń do
oczyszczania powietrza, produktów
grzewczych i wentylacyjnych, silnie
ukierunkowanych na łatwą
automatyzację oraz potrzeby
BOIT20190221001 inteligentnego domu poszukuje
dystrybutorów lub agentów w
Europie. Firma dąży do zawarcia
umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych lub umowy
agencyjnej, ale jest również otwarta
na inne rodzaje współpracy.

BOHR2019010800
2

Chorwacka firma zajmująca się
komunikacją marketingową oraz
produkcją multimedialną oferuje
interaktywne usługi wizualizacji z
możliwością wykorzystania przy
szkoleniach, wirtualnych
wycieczkach, symulacjach,
edukacji, itp. Firma oferuje swoje
usługi w ramach outsourcingu,
umowy o świadczenie usług lub
podwykonawstwo.

The company is searching for a
distributor or agent in Europe.
They are specialized in the
production and distribution of air
treatment machines, heating and
ventilation products, strongly
oriented towards easy home
automation and smart-living. The
company wants to establish a
distribution services agreement
or a commercial agency
agreement but is also open to
other types of collaboration.

A Croatian company for
marketing communications and
multimedia production offers
interactive visualizations services
which can be used for training,
virtual tours, simulations,
education etc. The company
offers their services through
outsourcing, services agreements
or subcontracting.

Szwedzka firma opracowała oparty
A Swedish company has
na chmurze system kontroli
developed a cloud-based access
dostępu z wbudowanym systemem
control system with a built-in
mikro, który może zastąpić klucze i
micro system that can replace
BOSE2019022500
gotówkę. Firma posiada silną
keys and cash. The company has a
2
pozycję na rynku szwedzkim i
strong presence on the Swedish
chciałaby również wejść na inne
market and would now like to
rynki europejskie - współpraca w
enter other European markets
oparciu o umowę agencyjną.
through an agency agreement.

29/03/2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

11/03/2020

reklamowa,
filmowa

27/03/2020

komputery i
IT

Koreańska firma założona w 2011r.
rozwija technologię inżynierii
geośrodowiskowej. W związku z
tym firma produkuje system
oczyszczania gleby i opracowuje
technologię ścierania powierzchni
oraz technologię flotacji pianowej o
wysokiej wydajności i niskich
BOKR2019021100 kosztach. Technologia ścierania
2
powierzchni i flotacji pianowej jest
technologią separacji
zanieczyszczeń i ma zastosowanie
przy rekultywacji gleby. Firma chce
udostępnić swoją technologię na
rynku międzynarodowym, w
związku z czym poszukuje
partnerów do dystrybucji.

Słowacka firma opracowała system
monitorowania pojazdów GPS.
System jest dostępny na rynku od
ponad 17 lat i obsługuje setki firm w
tysiącach pojazdów. System ma
BOSK2019022800
ogromny potencjał rynkowy,
1
ponieważ może być używany przez
każdą firmę posiadającą jakikolwiek
pojazd. Firma poszukuje partnerów
biznesowych do współpracy opartej
o umowę agencyjną lub licencyjną.

A Korean company established in
2011 has been developing geoenvironmental engineering
technology. Thus, the company is
producing soil remediation
system and developing surface
attrition and froth flotation
technology of high efficiency and
low cost. Surface attrition and
froth flotation technology is a
contaminant separation
technology and applies on soil
remediation. The company would
like to share their technology on
the international market and is
thus looking for partners for
distribution.

The successful Slovak SME has
developed a system for GPS
monitoring of vehicles. The
system is more than 17 years on
the market and serves hundreds
of companies in thousands of
vehicles. It can be used by every
company owning any kind of
vehicle, thus has a huge market
potential. The company is looking
for business partners to
cooperate via commercial agency
agreement or via license
agreement.

12/03/2020

inne usługi

25/03/2020

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

Singapurska firma medyczna
opracowuje wewnątrznaczyniowe
implanty do redukcji niedrożności
wywołanej tętniakiem oraz balony
do dylatacji. Urządzenia te
BOSG2019011100 stosowane są w leczeniu udarów
7
lub tętniaków mózgu. Firma
poszukuje partnerów, dzięki którym
będzie mogła zaistnieć na rynku
europejskim. Współpraca odbywać
miałaby się w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych

Niemieckie MŚP działające w branży
spożywczej i specjalizujące się w
produkcji przypraw i mieszanek
przypraw poszukuje partnerów w
Luksemburgu i Francji w celu
rozszerzenia swojej działalności. Od
BODE2019022600
potencjalnych partnerów oczekuje
1
się doskonałej wiedzy na temat
branży spożywczej. Współpraca
odbywać się będzie w ramach
umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych lub umów
handlowych w ww. krajach

This Singapore medical company
develops endovascular products
like aneurysm occlusion device
(AOD) implants and post dilation
balloons (PDB) that are used for
the treatment of strokes or
cerebral aneurysms. They are
actively searching for distributors
through distribution service
agreement(s) to penetrate the
European market

A German SME active in the food
sector and spezialised in the
manufacture of spices and spice
mixtures is looking for partners in
Luxemburg and France in order to
expand their business. The
cooperation partners should have
excellent knowledge of the food
sector. They are looking for
distribution services agreements
or commercial agency
agreements in these countries.

19/03/2020

medycyna

12/03/2020

spożywcza

Firma jest wiodącą marką żywności
ekologicznej z siedzibą w Bułgarii.
Asortyment produktów obejmuje
ponad 130 różnych produktów
ekologicznych wytwarzanych w
krajach UE. Firma eksportuje do
ponad 20 krajów pod własną marką.
BOBG2019022000 Asortyment towarów waha się od
2
tradycyjnego bułgarskiego jogurtu i
sera po syropy owocowe, dżemy i
różne inne przekąski. Wszystkie
produkty są w 100% certyfikowane
jako ekologiczne. Firma poszukuje
partnerów chętnych do współpracy
w ramach umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych

The company is a leading organic
food brand based in Bulgaria. Its
product range includes more than
130 different organic products
made in EU. It exports to more
than 20 countries, under their
own brand, as well as Private
Label. The product ranges from
traditional Bulgarian yogurt and
cheese to cordials, jams and a
variety of snacks. All products are
100% certified organic, many
from locally sourced
ingredients.The company is
looking for distribution services
agreement.

06/03/2020

spożywcza

Młoda ukraińska firma produkcyjna
o ugruntowanej produkcji w
dziedzinie obróbki metali posiada
doświadczenie w projektowaniu
urządzeń w przestrzeni 3D,
BOUA2019010900
opracowywaniu i wdrażaniu
1
rysunków zgodnie z projektem.
Firma oferuje realizację zamówień
seryjnych w ramach umowy
produkcyjnej.

This is a young Ukrainian
manufacturing company with wellestablished production in the
field of metalworking. The
company has experience in
designing equipment in 3D space,
developing and implementing
drawings in accordance with the
project. The company offers to
execute serial orders on the basis
of a manufacturing agreement.

28/03/2020

metalowa

Francuska firma specjalizująca się w
opracowywaniu, produkcji i
sprzedaży płynnych nawozów z alg
morskich i mikroelementów
poszukuje agentów lub
dystrybutorów. Firma oferuje pełną
gamę produktów, ale ma również
możliwość opracowania
BOFR2018100900
niestandardowej formuły i
2
akceptuje produkcję pod marką
sprzedawcy. Firma poszukuje
partnerów biznesowych, którzy
chcą zaangażować się w silne i
długoterminowe partnerstwo
oparte o umowę agencyjną lub
umowę świadczenia usług
dystrybucyjnych

A company specialized in
formulation, production and sale
of liquid foliar fertilizers made of
marine algae and micronutrients
is looking for agents or
distributors.
The company offers its complete
product range, but is also able to
elaborate customized formula
and accepts to produce under
retailer’s brand.
The company is looking for
business partners willing to
engage in strong and long-term
partnership like commercial
agency agreement or distribution
services agreement.

27/03/2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

Litewski producent ryb specjalizuje
Lithuanian fish producer that is
się w marynowanym łososiu
specializing in smoked,
norweskim oraz innych produktach
marinated, gravlax salmon and
rybnych. Firma oferuje współpracę z
BOLT2019021400
other wide range of fish products.
sieciami sklepów spożywczych,
1
The company is offering to
dystrybutorami produktów rybnych
cooperate with food store
w ramach umowy produkcyjnej lub
networks, fish product
o świadczenie usług
distributors under manufacturing,
dystrybucyjnych
distribution service agreement.

18/03/2020

spożywcza

Katalońska firma specjalizująca się
w dziedzinie implantów
dentystycznych ma możliwości
zaprojektowania i wyprodukowania
BOES2019021100
małych precyzyjnych części do
1
prototypów. Firma oferuje swoje
usługi produkcyjne partnerom
przemysłowym w całej Europie i
poza nią

07/03/2020

medycyna

A Catalan SME specialized in the
dental implant sector is able to
design and produce small highprecision parts from prototypes
to production. The company
offers its manufacturing services
to industrial partners across
Europe and worldwide involved in
this field.

Litewska firma zajmuje się obróbką
metali i prowadzi działalność jako
dostawca usług produkcyjnych,
naprawczych, projektowych i
inżynieryjnych. Firma oferuje
BOLT2019020600
współpracę z firmami z branży
1
obróbki metali, projektantami
wnętrz, deweloperami w ramach
umów produkcyjnych,
podwykonawstwa lub świadczenia
usług dystrybucyjnych

A Lithuanian metalworking
company is operating as
manufacturing, repair, design and
engineering service provider. The
company is offering to cooperate
with metalworking sector
companies, interior designers,
real estate developers under
manufacturing, subcontracting or
distribution agreements.

15/03/2020

metalowa

Francuska firma specjalizująca się w
inżynierii, GIS (Geographic
French company specialized in
Intelligence Solutions) i
engineering, GIS (Geographic
rozwiązaniach sztucznej inteligencji
Intelligence Solutions) and AI
(AI) dla przedsiębiorstw
solutions (Artificial Intelligence)
użyteczności publicznej (w
for the utilities (water and
szczególności zajmujących się
sanitation in particular) of cities
zagadnieniami wody i kanalizacji) w
and territories is looking for
BOFR2019010900
miastach i innych terytoriach,
distributors or commercial
1
poszukuje dystrybutorów lub
agents. This firm is already
agentów handlowych. Firma jest już
developed internationally in
rozwinięta na arenie
Africa and Asia. They are looking
międzynarodowej w Afryce i Azji i
to expand to new markets
chciałaby rozszerzyć działalność na
through distributors or local
nowe rynki poprzez dystrybutorów partners in Eastern Europe and
lub lokalnych partnerów w Europie
North America.
Wschodniej i Ameryce Północnej.

01/03/2020

komputery i
IT

A Greek company provides
innovative decoration products in
the field of artificial stones and
building materials. The company
has a wide network of partners
throughout Greece and in more
than 30 countries. With its
systematic effort to supply new
products, the company is
producing flexible stone peel, as
well as numerous modern
building solutions. The company
is currently looking for new
partners abroad in order to be
expanded into new markets
under commercial agency
agreement.

21/03/2020

materiały i
usługi
budowlane

A Turkish company was
Turecka firma założona w Kayseri / established in Kayseri/Turkey and
Turcja działa w tym sektorze od
has been active in the sector for
prawie 40 lat. Firma produkuje
almost 40 years. The company
BOTR2019010400 części maszyn, zwłaszcza dla sektora
produces machine parts
1
motoryzacyjnego i poszukuje
especially for the automotive
zagranicznych firm, aby zapewnić sector and is looking for foreign
sobie kontrakty podwykonawcze i
companies to provide
produkcyjne.
subcontracting and
manufacturing contracts.

26/03/2020

narzędzia i
części

Firma z siedzibą w południowej
Holandii specjalizuje się w
projektowaniu i produkcji
akcesoriów mody damskiej, takich
jak damskie torebki i biżuteria. Ich
BONL2019012900 wyroby są wytwarzane zgodnie z
1
lokalną tradycją na Filipinach, gdzie
są produkowane. Aby zwiększyć
sprzedaż, firma poszukuje
partnerów za granicą
zainteresowanych umową o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

21/03/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Grecka firma dostarcza innowacyjne
produkty dekoracyjne w
szczególności sztuczne kamienie i
inne materiały budowlane. Firma
ma szeroką sieć partnerów w całej
Grecji i w ponad 30 krajach. Dzięki
systematycznemu wysiłkowi
BOGR2019030400
dostarczania na rynek nowych
1
produktów firma produkuje
elastyczne "łupki" kamienne, a
także liczne nowoczesne
rozwiązania budowlane. Firma
poszukuje obecnie nowych
partnerów za granicą, aby móc
rozszerzyć działalność na nowe
rynki w ramach umowy agencyjnej.

The company based in the south
of the Netherlands is specialized
in the design and production of
women's fashion accessories,
such as women’s bags and
jewellery according to the local
tradition in the Philippines, where
they're made. To increase sales
the company is searching for
partners abroad interested in а
distribution services agreement.

Firma produkcyjna zlokalizowana na
południu Ukrainy, w regionie
Odessy, z ponad 10-letnim
doświadczeniem na rynku
ukraińskim i zagranicznym,
zajmująca się produkcją stalowych,
aluminiowych i bimetalicznych
grzejników, zdobyła zaufanie
BOUA2019022500
zarówno odbiorców hurtowych jak i
1
użytkowników końcowych
wyprodukowanego sprzętu. Firma
jest zainteresowana wejściem na
rynek globalny poprzez zawarcie
umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych i umów
produkcyjnych. Firma ma pełny
zamknięty cykl produkcyjny.

A production company located in
the south of Ukraine, in the
Odessa region, with more than 10
years of experience in the market
of Ukraine and abroad, has won
the trust of both wholesale
buyers of steel, aluminum and
bimetallic radiators, and end
users of the equipment produced.
The company is interested in
entering the global market, via
the conclusion of distribution
service agreements and
manufacturing agreements. The
company has a full closed
production cycle.

21/03/2020

materiały i
usługi
budowlane

Izraelskie MŚP specjalizuje się w
opracowywaniu i produkcji leków
OTC (Over-the-counter) o
unikalnych recepturach /
kombinacjach i dodatkowej
wartości medycznej. Firma
opracowała butelkę jednodawkową
do kropli do oczu do nawilżania,
BOIL20190312002 smarowania i poprawy nawilżenia
powierzchni oczu. Jednodawkowe
krople nie zawierają konserwantów,
opakowanie można ponownie
uszczelnić, gwarantuje sterylność do
12 godzin, nadaje się do noszących
soczewki kontaktowe. Firma
poszukuje agentów oraz
dystrybutorów w różnych krajach.

An Israeli SME specializes in
developing & manufacturing OTC
(Over-the-counter) drugs of
unique formulations /
combinations with an added
medical value. They have
developed a single-dose unit
bottle for eye-drops for
moisturizing, lubricating &
improving of eye surface
hydration. The singledose unit is
preservative free, resealable,
guarantees sterility up to 12
hours, is suitable for rigid & gas
permeable contact lens wearers.
Looking for agents, distributors in
various countries.

27/03/2020

medycyna

Niemieckie MŚP opracowało oparty
na GIS (systemy informacji
geograficznej) ekonomiczny i
środowiskowy system informacji
BODE2019020800
zwrotnej i raportowania dla
2
rolnictwa precyzyjnego i poszukuje
rolników i przedsiębiorstw sektora
rolnego zainteresowanych umową o
świadczenie usług.

A German SME has developed a
GIS-based (geographic
information systems) economic
and environmental feedback and
report system for precision
farming and is looking for farmers
and companies in the agricultural
sector interested in a services
agreement.

01/03/2020

rolnictwo

Słoweńska firma działająca w branży
transportowej i logistycznej jest
obecna na rynku w Europie. Firma
posiada obiekty w Słowenii, Austrii i
Niemczech oraz pojemność
BOSI20190307001 magazynową w Europie Środkowej.
Ze względu na rosnący popyt na ich
usługi, szukają firm transportowych
z Serbii i Bośni i Hercegowiny z
wolnymi mocami pojazdów do
podwykonawstwa.

Slovenian company, active in the
transportation and logistics field,
is on the market in Europe. The
company has facilities in Slovenia,
Austria and Germany and storage
capacity in Central Europe. Due to
growing demand for their
services, they are looking for
transport companies from Serbia
and Bosnia and Herzegovina with
free vehicle capacities for
subcontracting.

29/03/2020

transport/logi
styka

Grecka firma z siedzibą w północnej
Grecji, produkująca domowej
roboty marmoladę, słodycze, miód z
kwiatów i produkty mleczne z
mleczka pszczelego, posiadająca
BOGR2019030800 dobrze ugruntowaną pozycję na
1
rynku greckim, poszukuje
partnerów w celu podpisania
długoterminowej umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych z
zamiarem rozszerzenia działalności
na nowe rynki w Europie.

A Greek company, located in
Northern Greece, producing
homemade marmalade, sweets,
flower honey and royal jelly
products, well established in the
Greek market, is looking for
partners in order to sign a longterm distribution services
agreement with goal to expand in
new markets in Europe.

26/03/2020

spożywcza

Brytyjski producent poszukuje
dystrybutorów i instalatorów
A UK manufacturer seeks
akcesoriów i produktów
established distributors and
posprzedażnych dla branży
distributor/installers of
hotelarsko-gastronomicznej,
accessories and aftermarket
wypoczynkowej i mieszkaniowej w
products to hospitality, leisure
BOUK2019032200 dla swojego produktu - systemu
and residential sectors for their
2
antypoślizgowego
anti-slip system specifically
zaprojektowanego specjalnie w celu
designed to significantly reduce
znacznego zmniejszenia ryzyka
the risk of slips or falls in showers,
poślizgnięć lub upadków w
baths and potentially-wet floor
prysznicach, wannach i na
areas.
potencjalnie wilgotnych
powierzchniach.

26/03/2020

różne inne
produkty

Czeski start-up stworzył aplikację,
dzięki której odwiedzający muzea
(lub inne podmioty kultury)
otrzymują komunikaty o sztuce
oglądanej na miejscu. Teraz firma
BOCZ2019022200
poszukuje muzeów lub innych
2
podmiotów kultury, które byłyby
zainteresowane przyłączeniem się
do tej sieci i pojawieniem się w
aplikacji. Współpraca opierałaby się
na umowie licencyjnej.

A Czech start-up created an app
through which the visitors of
museums (or other cultural
entities) communicate about art
seen on the spot. Now the
company seeks museums or
other cultural entities that would
be interested to join this network
and be listed in the app. The
cooperation would be based on a
license agreement.

27/03/2020

komputery i
IT

Spanish tech-based company has
Hiszpańska firma technologiczna
developed an ocular protector
opracowała ochraniacz na oczy,
that absorbs part of the
który pochłania część fal światła
wavelength light emitted by
BOES2019031400 emitowanego przez smartfony i
smartphones and other electronic
1
inne urządzenia elektroniczne i
devices and reduces visual
zmniejsza zmęczenie wzroku. Firma
fatigue. The company is looking
poszukuje umów na usługi
for distribution services
dystrybucyjne.
agreements

27/03/2020

różne inne
produkty

The Turkish company operates in
the engine cooling sector and
produces fan clutches. The
company was founded 21 years
ago and acquired deep
knowledge in the sector. The
company is looking for new
partners under a distribution
services agreement.

29/03/2020

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

Turecka firma działa w sektorze
chłodzenia silników i produkuje
sprzęgła wentylatorów. Firma
BOTR2019022700
została założona 21 lat temu i
1
zdobyła głęboką wiedzę w tym
sektorze. Firma poszukuje nowych
partnerów w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

Ukraińska firma produkująca różne
rodzaje tkanin, takie jak tkanina
podkładowa, tkanina laminowana,
tkaniny do noszenia na co dzień i
mundury, tkaniny na sukienki,
tkaniny dekoracyjne, tkaniny
BOUA2019021800 przemysłowe i tkaniny meblowe,
2
stara się poszerzyć zakres
geograficzny swojej sprzedaży i
powiększyć swój potencjał
eksportowy i dlatego poszukuje
partnerów do współpracy w ramach
usług dystrybucyjnych lub umów
produkcyjnych.

Ukrainian company
manufacturing different types of
cloth, such as backing cloth,
laminated cloth, cloth for
professional wear and uniform,
cloth for dresses, decorative
cloth, industrial cloth and
furniture cloth, seeks to expand
the geography of its sales and
implement its export potential
and thus it is looking for partners
to cooperate under distribution
services or manufacturing
agreements.

19/03/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Francuski start-up z
doświadczeniem w wyborze
A French start-up with an
najlepszych przypraw i 100%
expertise in premium spices
naturalnych składników żywności selection and 100% natural food
opracował szereg kulinarnych
ingredients processing has
środków pomocniczych
developed a range of culinary aids
skierowanych do restauracji i
targeting restaurants and
BOFR2019022800
gastronomii premium. Firma
premium catering industry. The
1
poszukuje dystrybutorów lub
company is looking for
agentów specjalizujących się w
distributors or marketplaces
dystrybucji lub sprzedaży
specialised in distributing or
produktów premium dla
selling premium products for
gastronomii i restauracji, aby
catering and restaurant to access
uzyskać dostęp do nowych rynków
new markets abroad.
za granicą.

21/03/2020

spożywcza

Czeskie MŚP skupiło się na rozwoju
oprogramowania, a jego
komercjalizacja opracowała system
monitorowania kolonii pszczół
oparty na przewidywaniu kondycji
pszczół poprzez ich akustyczny
BOCZ2019020700 monitoring. Produkt jest obecnie
1
dostępny w wersji czeskiej,
angielskiej i niemieckiej. Firma
poszukuje podmiotów z dobrymi
kontaktami wśród pszczelarzy i
stowarzyszeń pszczelarzy w celu
nawiązania współpracy w ramach
umowy agencyjnej.

19/03/2020

rolnictwo

A Czech SME focused on software
development and its
commercialization has developed
a bee colony monitoring system
based on predicting bee
conditions via acoustic
monitoring of bees. The product
is currently available in Czech,
English and German versions. The
company is looking for entities
with good links at bee keepers
and bee keeper associations for
closing commercial agency
agreement.

Brytyjski producent ma prawie 40letnie doświadczenie w
pozyskiwaniu wełny najwyższej
jakości. Wykorzystując tradycyjne i
nowoczesne procesy, firma
zamienia ten surowiec w delikatne
100% dywany wełniane i dywany
mieszane, tuftowane lub tkane na
BOUK2019030500 podkładach z juty lub poliestru.
1
Firma oferuje minimalnie 2warstwowe dywany, ale ma również
3-warstwowe materiały i może
dostarczyć ilości od 20 metrów
kwadratowych ze swojej
standardowej linii 120 kolorów i
oraz od 40 metrów kwadratowych z
nieograniczonej gamy
niestandardowych kolorów.

The British manufacturer has
nearly 40 years' experience of
sourcing premium quality wool.
Using traditional and modern
processes, the company turns this
raw material into fine 100%
woollen and woollen mix carpets,
tufted or woven onto jute or
polyester backings. The company
offers minimum 2 ply carpets but
also has 3 ply available and can
supply as little as 20 square
metres from its standard 120
colours line and from 40 square
metres from its unlimited custom
colour range.

18/03/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Holenderska firma specjalizuje się w
walidacji dokumentów tożsamości z
weryfikacją właściciela w czasie
rzeczywistym. Szybkie, dokładne i
bezpieczne sprawdzanie tożsamości
za pomocą aplikacji na smartfony.
Aplikacja obsługuje dokumenty
BONL2019012700 tożsamości z ponad 200 krajów.
1
Pomaga zapobiegać oszustwom ID i
wyciekom danych. Firma poszukuje
sprzedawców i deweloperów
produktów dla każdego sektora,
który potrzebuje weryfikacji
tożsamości jako usługi. Partnerstwo
może mieć formę umowy
agencyjnej.

The Dutch company specializes in
ID-document validation with
owner verification in real time.
Fast, accurate and secure identity
checks using a smartphone app.
ID-documents of over 200
countries are supported. Helps
prevent ID fraud and data leaks.
The company is looking for
resellers and product (co)developers for any sector in
need of ID-verification as-aService. Partnership could be in
the form of a commercial agency
agreement.

11/03/2020

komputery i
IT

Francuska firma specjalizująca się w
rozwiązaniach do zarządzania
danymi klinicznymi (CDM) i
rozwiązaniami w zakresie nadzoru
nad bezpieczeństwem
farmakoterapii (PV) świadczy usługi
obejmujące doradztwo, tworzenie
oprogramowania, walidację (CSV komputerowa walidacja systemu),
wsparcie techniczne i funkcjonalne,
BOFR2018081000
szkolenia on-line i on-site,
3
zarządzanie danymi i
programowanie nadzoru nad
bezpieczeństwem farmakoterapii.
Firma poszukuje partnerów
działających w sektorze zdrowia
ludzi lub zwierząt do współpracy w
zakresie usług lub umów
licencyjnych na oprogramowanie,
aby zabezpieczyć i zoptymalizować
rozwój produktów.

A French company, specialized in
clinical data management (CDM)
and pharmacovigilance (PV)
software solutions, is providing
services including consulting,
software development, validation
(CSV - computerized system
validation), technical and
functional support, on-line and onsite training, data management
and pharmacovigilance
programming. They are looking
for human or animal health
partners for services or software
licence agreements, to secure
and optimize products'
development.

Rosyjska firma ze Stawropolu
The Russian company from
specjalizująca się w produkcji lodów
Stavropol specialized in
BORU2019031600
mlecznych poszukuje
manufacturing of dairy ice cream
3
dystrybutorów do zawarcia umowy
is looking for distributors to
o świadczenie usług
conclude a distribution services
dystrybucyjnych.
agreement.
Bułgarska firma z ponad 50-letnim A Bulgarian company with over
doświadczeniem w dziedzinie
50 years experience in the field of
BOBG2019020800 montażu i testowania elektroniki electronics assembly and testing
1
oferuje swoje usługi i chciałaby
is offering its services and is
podpisać umowy o
looking to sign subcontracting
podwykonawstwo.
agreements.

07/03/2020

medycyna

29/03/2020

spożywcza

15/09/2019

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

Bułgarska firma powstała w sercu
bułgarskiej Doliny Róż jest jednym z
wiodących eksporterów oleju
różanego i naturalnej wody różanej.
Uznany i zaufany partner w handlu
ziołami, najlepszymi olejkami
BOBG2018120500 eterycznymi, wodami roślinnymi,
1
ekstraktami roślinnymi i
kosmetykami. Firma chciałaby
zawrzeć umowy produkcyjne na
dostarczanie różnych produktów
(kosmetyki, perfumy, farmaceutyki)
lub znajdując dystrybutorów dla
swoich produktów.

The Bulgarian company was
established in the heart of the
Bulgarian Rose Valley. It is one of
the leading exporters of rose oil
and natural rose water.
Recognized and trusted partner in
trading with herbs, best essential
oils, floral waters, plant extracts
and cosmetics. The company is
looking for a manufacturing
agreement by supplying different
industries (cosmetics, perfumery,
pharmaceutical) with its products
or finding distributors for its
portfolio of products.

15/03/2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

Bułgarska firma z ponad 30-letnim
doświadczeniem w przędzeniu i
grawerowaniu metali oferuje swoje
usługi i zdolności produkcyjne do
podwykonawstwa. Firma może
produkować różnego rodzaju
BOBG2019012800
tablice, nagrody, sztućce dla
1
przemysłu spożywczego, części
metalowe, oprawy oświetleniowe,
pamiątki itp. Z dbałością traktuje
każde zamówienie i może
przyjmować małe i duże
zamówienia.

A Bulgarian company, with over
30 years of experience in metal
spinning and engraving, is offering
its services and free production
capacity for subcontracting. The
company can produce different
kinds of plaques, awards, cutlery
for the food industry, metal parts,
light fixtures, souvenirs, etc. It
treats each order with attention
and can take small and large
quantity orders.

15/09/2019

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Wśród działań biznesowych
bułgarskiej firmy znajdują się:
sprzedaż, wsparcie techniczne,
konsultacje techniczne i
metodologiczne, profilaktyka,
kalibracja w dziedzinie
bezpieczeństwa, ochrony i
egzekwowania prawa. Firma oferuje
BOBG2018102400 swoje wolne moce produkcyjne w
1
ramach umowy produkcyjnej,
umowy o podwykonawstwo i
outsourcing dla następujących
produktów: formy wtryskowe do
tworzyw sztucznych i innych
polimerów; formowane wyroby z
tworzyw sztucznych; mała,
precyzyjna produkcja elementów
metalowych.

Among the business activities of
the Bulgarian company are: sales,
technical support, technical and
methodological consultations,
prophylactics, calibration in the
field of safety, security and law
enforcement equipment. The
company is offering its free
capacity under manufacturing
agreement, subcontracting and
outsourcing agreement for the
following products: injection
molds for plastic and other
polymers; molded plastic
products; small scale, highprecision metal components
production.

20/03/2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

Koreańskie MŚP, założone w 2015 r.
poszukuje firmy do współpracy przy
opracowywaniu i dystrybucji
ekologicznego produktu z masy
celulozowej. Ten produkt o
ulepszonych funkcjach w
BOKR2019021100
porównaniu z istniejącymi
1
materiałami można mieć szereg
różnych zastosowań. Projekt ma na
celu rozwój produktów i
rozszerzenie rynku poprzez
współpracę w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych i
umowy licencyjnej.

A Korean SME, established in
2015, is looking for a company to
cooperate in developing and
distributing its eco-friendly pulp
board product. This product with
improved functions compared to
the existing materials can be
applied to diverse kinds of uses.
The project is aimed at
developing products and
expanding its market by
cooperating under distribution
services agreement and license
agreement.

08/03/2020

opakowania,
papier

Chińska firma specjalizuje się w
badaniach, rozwoju i produkcji
urządzeń klimatyzacyjnych dla
dużych przestrzeni. Obecnie firma
posiada wielu stabilnych klientów
BOCN2019012900
na chińskim rynku krajowym i w
1
ramach planowanej ekspansji
biznesowej poszukuje partnerów
europejskich do współpracy za
pośrednictwem umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Chinese company is specialized
in the research, development and
production of air-conditioning
system equipment for large
spaces. Currently, they have
many stable customers in the
Chinese domestic market and as
part of their planned business
expansion, are looking for
European partners via a
distribution services agreement.

20/03/2020

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

