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Summary PL

Francuski agent handlowy, zajmujący się sprzedażą
akcesoriów medycznych z zakresu bezpieczeństwa i
wygody pacjentów oraz opiekunów w domach
opieki, domach starców oraz ośrodkach
BRFR201912 rehabilitacyjnych poszukuje nowych produktów,
04001
które mógłby wprowadzić na rynek południowowschodniej Francji. Firma skupia się w
szczególności na robotach medycznych i
zastosowaniach sztucznej inteligencji w opiece
osób starszych.
Bułgarska firma, specjalizująca się w produkcji
opakowań z wysokiej i niskiej gęstości polietylenu
BOBG20191213003
(toreb, worków i folii) poszukuje agentów
handlowych i dystrybutorów.

Brytyjska firma o ugruntowanej pozycji w sektorze
projektowania, produkcji oraz naprawy narzędzi do
cięcia metalu, używanych przez specjalistów z
sektorów związanych z szeroko pojętą inżynierią.
BOUK20200
Firma pragnie poszerzyć swoją obecność na
102001
zagranicznych rynkach, toteż poszukuje
dystrybutorów z krajów Europy oraz oferuje
naprawę narzędzi na podstawie umowy
outsourcingu lub podwykonawstwa.

Summary ENG

Data (dd/mm/yyyy)Kategoria

French sales agent selling healthcare objects for
the safety and comfort of patients and caregivers
to retirement homes, residential facilities for
dependent elderly people, and care &
rehabilitation homes, is looking for new products
to commercialize in the French South West region.
He focuses primarily on medical robotics and
artificial intelligence for the elderly. The sales agent
is looking for commercial agency agreements only.

09.01.2021

medycyna

14/01/2021

różne inne
produkty

This well-established UK company specialises in the
design, manufacture and repair of metal cutting
tools, used across a broad spectrum of engineeringrelated industries. Whilst the company already
does some work internationally, it is keen to
08.01.2021
expand this side of its operation and therefore
seeks to appoint additional distributors in key
European markets, as well as to offer its tool repair
services on an outsourced or subcontracting basis.

narzędzia i
części

A Bulgarian company, specialized in the production
of high and low density polyethylene packaging
such as bags, sacks and plastic films is looking for
agents and distributors to expand their sales in
other countries.

A French company, located near Lyon where the
Francuska firma, mająca siedzibę w Lyonie, zajmuje whole coffee production process takes place. It is a
się produkcją kawy. Jest to stale rosnący, rodzinny family-owned business with constant growth. The
biznes. Jej misją jest oferowanie wysokiej jakości
main goal of the owner is to offer high-quality
kawy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
coffees, with an ethical and ecologic focus. The
BOFR20191
ekologicznych i etycznych. Firma pilnuje, by jej
company combines its purchasing policy and
226001
polityka zakupowa była zgodna z wyznawanymi distribution in accordance with their strong values,
wartościami, toteż współpracuje z małymi,
working mainly with small local suppliers and
lokalnymi dostawcami oraz stawia na opakowania z
paying attention to recycling packaging. The
recyklingu. Firma poszukuje dystrybutorów.
company is looking for distribution service
agreements.
A British manufacturer of cold pressed dog foods
Brytyjski producent tłoczonej na zimno karmy dla
based on chicken and fish seeks to expand its
psów, opartej na mięsie kurczaków i ryb poszukuje
market by partnering with agents and distributors,
agentów handlowych i dystrybutorów. Karma tego
in order to conclude commercial agency
typu jest produkowana w niższej temperaturze niż
agreements or distribution services agreements.
BOUK20191
zwyczajna, dzięki czemu zachowuje więcej
Cold pressed dog food is produced at a lower
210002
składników odżywczych przypominając surowy
temperature than extruded dog foods and thus
pokarm, a jednocześnie posiada zalety suchej
retains most of the nutritional benefits of raw food
karmy. Produkt może być podawany osobno, z
but with the convenience of dry feed. It can be fed
dodatkiem surowych składników lub jako psi
on its own, in conjunction with raw food or used as
przysmak.
dog treats.
A British manufacturer of dog food offers its
Brytyjska firma oferuje usługi produkcji pod
services as a white label manufacturer of both dry
BOUK20191
markami własnymi karm tłoczonych na zimno oraz cold pressed and extruded dog foods, in a range of
216001
ekstrudowanych na bazie mięsa kurczaka i ryb.
meat and fish bases, for partners across Europe in
the form of a manufacturing agreement.

17/01/2021

spożywcza

04.01.2021

spożywcza

09.01.2021

spożywcza

Italian young, fast-growing company located in
Piemonte region (Northern Italy) and devoted to
high-quality espresso coffee trade, is willing to
enlarge its distribution network within the EU.
Distributors located in selected EU countries,
holding connections with local food stores, retails
stores on small scale and the HO.RE.CA (HotellerieRestaurant-Café) sector are sought (no large-scale
retail channels and/or mass retailers). Cooperation
is foreseen under distribution services agreement.

29/01/2021

spożywcza

A small Italian company creates and sells high-end
casual clothes ideal for seaside resorts and beach
Mała, włoska firma zajmuje się produkcją
towels.
ekskluzywnej odzieży w stylu nieformalnym oraz
Their most characteristic collection is inspired by
ręczników plażowych. Jej najbardziej znana
the fruits of exotic landscapes, for the design, the
kolekcja jest inspirowana przez owoce i egzotyczne
BOIT20200108001
colors and the incredible perfumes used for each
krajobrazy, co widać w kroju, kolorach oraz
garment.
specjalnych perfumach używanych do każdego z
The company is looking for agents and distributors
produktów. Firma poszukuje dystrybutorów w
in the European Union, Switzerland and the United
krajach UE, Szwajcarii i USA.
States to establish commercial and distribution
partnerships.

10.01.2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

A traditional Czech mid-sized company offers free
Czeska firm średniej wielkości oferuje wolne moce
capacity for engineering and mainly manufacturing
z zakresu usług inżynierskich oraz produkcji i
of parts/sub-assemblies of high tech products in
montażu zaawansowanych technologicznie
chosen countries. The related sectors: Scientific
produktów z sektorów urządzeń naukowych,
instruments, semiconductor, optical, medical,
BOCZ20191204001 półprzewodników, optycznego, medycznego,
army, (aero)space and cryogenic or other relevant
wojskowego, kosmicznego, kriogenicznego itp.
sectors. Partners sought: Manufactures of such
Firma posiada bogate doświadczenie, stosuje
products or their suppliers. The company builds on
szeroki wachlarz technologii oraz posiada
long experiences, wide range of technologies in
rozwiniętą sieć podwykonawców.
house and strong network of cooperating partners.

30/01/2021

narzędzia i
części

Białoruska firma produkcyjno-handlowa zajmuje A Belarusian manufacturing and trading company,
się wytwarzaniem wyrobów dla zwierząt
which produces pet products for cats and dogs of
domowych wszystkich ras i rozmiarów, takich jak all breeds and sizes, such as various game centres,
BOBY20191221001
place zabaw, drapaki, chatki, łóżka i materace, scratching posts, lodges, beds and mattresses using
wyprodukowane z różnorodnych materiałów.
various materials to choose from, is looking for
Firma poszukuje dystrybutorów.
partners under distribution services agreements.

16/01/2021

różne inne
produkty

A small Italian company specialized in the
Mała, włoska firma specjalizuje się w produkcji
production of herbal tea, dietetic and cosmetic
BOIT20191230001
herbat ziołowych, dietetycznych oraz kosmetyków.
products is interested in international cooperation
Firma poszukuje dystrybutorów.
through distribution services agreements.

27/01/2021

spożywcza

Hungarian company, with more than 40 years of
food production experience and specialised in
frozen cakes and tortellini/ravioli, is looking for
distributors or commercial agents mainly in
Western Europe and the CIS area. The SME
produces special Hungarian cakes and cakes with
international flavours as well (wide range of
cheesecakes, tiramisu, apple cake etc.) and
different salty and sweet tortellini/ravioli for retail
and the HORECA sector. It is also open to
manufacturing agreements.

21/01/2021

spożywcza

Szybko rozwijająca się włoska firma z Piemontu,
zajmująca się handlem wysokiej jakości espresso
pragnie poszerzyć sieć dystrybutorów na terenie
BOIT201911
UE. Firma poszukuje partnerów z wybranych
14001
krajów UE, mających kontakty z lokalnymi sklepami
z żywnością oraz przedstawicielami sektora
HoReCa. Firma nie chce współpracować z dużymi
sieciami handlowymi.

Węgierska firma, posiadająca ponad 40-letnie
doświadczenie w produkcji mrożonych ciast oraz
tortellini i ravioli poszukuje dystrybutorów w
Europie. Firma specjalizuje się w produkcji
BOHU20200102001 tradycyjnych ciast węgierskich oraz ciast w
smakach międzynarodowych (serników, tiramisu,
jabłeczników) oraz słodkich i słonych
tortellini/ravioli do sprzedaży detalicznej oraz
sektora HORECA.

This company is specialized in combining carbon
materials and hospital equipment for
Koreańska firma specjalizuje się w produkcji
manufacturers of imaging plates and tables for
wyposażenia do szpitali przy zastosowaniu
hospital. This current product that they developed
materiałów węglowych, takich jak płyty
is made with carbon material; therefore, it is
BOKR20191218001 rentgenowskie i stoły. Dzięki zastosowaniu
lightweight with high levels of performance.The
materiałów opartych na węglu, jej produkty są
transmittance of radiation is improved with high
lekkie i wytrzymałe, ułatwiają również transmisję
quality of the radiographic image. This company
promieniowania. Firma poszukuje dystrybutorów.
wants to have a partnership with distributors in
Europe who are closely linked to hospitals with
offices for radiography.

21/01/2021

medycyna

30/01/2021

spożywcza

10.01.2021

różne inne
produkty

29/01/2021

różne inne
produkty

Italian company, specialized in the production of
Włoska firma, specjalizująca się w produkcji
silk accessories for men and women, offers an
dodaktów z jedwabiu dla meżczyzn i kobiet oferuje
extensive collection of ties, bow ties and foulards.
szeroką kolekcję krawatów, muszek oraz fularów.
The production plant and the retail store are in
BOIT20191218003
Hala produkcyjna oraz sklep firmowy znajdują się w
Naples, moreover, there is a selling-point in a shop
Neapolu. Firma posiada również punkt sprzedaży w
in Abu Dhabi and its own eshop on-line. It is now
Abu Dhabi oraz sklep online. Firma poszukuje
really interested to approach other countries
dystrybutorów.
market through distribution service agreements.

16/01/2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

The main activity of the Hungarian is company
producing various textile products.
Węgierska firma produkująca tekstylia oferuje
The services include sewing, cutting, embroidery,
szeroki wachlarz usług - szycie, cięcie, haftowanie
and printing, both in smaller and large volumes. In
oraz drukowanie na materiałach, w zarówno
total, the company has over 150 industrial
krótkich jak i długich seriach. Firma posiada ponad
machines and 131 employees. The equipment is
BOHU20191125001 150 maszyn i 131 pracowników, a jej park
suitable for all processes and for all types of
maszynowy pozwala na pracę z każdym rodzajem
materials.
materiału. Firma posiada doświadczenie we
The company has experience in trans-national cowspółpracy z zagranicznymi partnerami i oferuje
operation. It is looking for partners from Europe, in
usługi produkcyjne oraz podwykonawstwa.
the form of manufacturing agreement or
subcontracting

16/01/2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Bułgarska firma opracowuje specjalistyczne
Bulgarian company develops special cosmetics and
produkty kosmetyczne i żywnościowe przy użyciu
food products with premium-grade certified
certyfikowanego, organicznego szafranu - kremy organic saffron, such as saffron cream (day, night
BOBG20191219004
szafranowe na noc, dzień i do oczu, miód, olejki
and eye cream), honey, infused oils and biscuits.
eteryczne oraz ciastka. Firma poszukuje agentów The company is looking for commercial agency and
handlowych oraz dystrybutorów.
distribution services agreements.
The Korean SME has been developing military
Koreańska firma z sektora MSP od 2009 roku
defense services and solution since 2009. This
oferuje rozwiązania i usługi z zakresu wojskowych
time, they developed a real-time ship collision
technologii obronnych. Firma opracowała
prevention system, collision accident analysis
działający w czasie rzeczywistym system
system and education/training system. This system
zapobiegający kolizjom statków, umożliwiających
BOKR20200109001
can run risk assessment for dozens of multiple
analizę takich incydentów oraz naukę zapobiegania
ships and allows for analysis and replay in 2D and
im. Pozwala on na prowadzenie oceny ryzyka wielu
3D. They are currently hoping to expand their
statków naraz oraz odtwarzania incydentów w
services and solution to overseas market through
technologii 2D i 3D. Firma oferuje licencję na swój
commercialization agency agreement or license
produkt oraz poszukuje agentów handlowych.
agreement
A Russian company produces modern small
Rosyjska firma produkuje małe formy
architectural forms from modified highly effective
architektoniczne z modyfikowanych,
composite material for urban and park
BORU20200113002
wysokowydajnych materiałów kompozytowych do
infrastructure. The company is looking for reliable
zastosowania jako infrastruktura miejska i
partners to conclude a distribution services
parkowa. Firma poszukuje dystrybutorów.
agreement.

Litewska firma posiada ponad 10 letnie
doświadczenie w produkcji i dostawie materiałów
opakowaniowych takich jak pianka z
recyklingowanego polietylenu (PE), folia
BOLT202001 bąbelkowa, taśmy klejące czy taśmy z nadrukiem.
08001
Firma dostarcza również inne materiały do
opakowań takie jak ochronne tektury na rogi itp.
Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów
do zawarcia umowy dystrybucyjnej.

Turecka firma doświadczona w obróbce żywności
specjalizuje się w zakładaniu pod klucz mleczarni i
fabryk soków wraz z projektowaniem, inżynierią,
produkcją stali nierdzewnej, instalacją, montażem
BOTR20191121001
oraz utrzymaniem posprzedażowym od 1986 roku.
Firma eksportuje do ponad 30 krajów włączając w
to Europę i oferuje usługi dystrybucyjne,
komercyjne oraz produkcyjne.

Rumuńska firma produkująca akcesoria ślubne oraz
na zlecenie, tworzone przez projektanta, który
łączy nowoczesne i tradycyjne elementy szuka
partnerów do ustanowienia umowy produkcyjnej,
BORO20200 dystrybucyjnej oraz komercyjnej. Firma stosuje
117001
szeroką gamę materiałów takich jak mosiądz,
kryształ, pióra, perły oraz materiały z recyclingu do
tworzenia akcesoriów jakich jak broszki, kolczyki,
opaski, naszyjniki, paski i inne.

Bułgarska firma specjalizuje się w eksporcie i
hurtowej dystrybucji tradycyjnej żywności z
południowowschodniej Europy i szuka nowych
partnerów w celu rozwinięcia handlu przetworzoną
BOBG20191
żywnością. Firma oferuje takie produkty jak ser,
118002
przetwory warzywne, marynowane warzywa,
antipasti, surowy miód organiczny oraz soki pod
własną marką i jest zainteresowana zbudowaniem
partnerstwa na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

A Lithuanian company has more than 10 years
experience in manufacturing and supplying
packaging materials such as recycled polyethylene,
stretch film, garbage bags, polyethylene (PE) foam
and PE bubble film, adhesive tapes, tapes with
imprint. The company also supplies other packing
materials such as protective cardboard corners,
two-layer corrugated cardboards, etc. The
company is interested in finding partners under a
distribution services agreement.

A Turkish company experienced in food processing
industry has been specialized in establishing
turnkey dairy and fruit juice plants with designing,
engineering, stainless steel production, installation,
assembly and after sales facilities since 1986. The
company which has been exporting to more than
30 countries including Europe offers distribution
services, commercial agency and manufacturing
agreement.

Romanian company producing bridal and brandcustomized accessories, created by a designer that
mixes modern and traditional elements, is
interested in finding partners in order to establish
manufacturing, distribution or commercial agency
agreements. The company uses a wide range of
materials, like brass, crystals, feathers, pearls and
recycled materials to create accessories such as
brooches, earrings, headpieces, necklaces, belts
and other similar pieces.

A Bulgarian company specialised in the export and
wholesale distribution of traditional food from
Southeast Europe is looking for new partners in the
field of trading with processed food. The company
offers products such as cheese, vegetable spreads,
pickled vegetables, antipasti, organic raw honey,
and juices under its own brand and is interested in
building partnerships under distribution services
agreements.

Szwedzka firma będąca dostawcą usług z zakresu
doradztwa biznesowego szuka agentów
komercyjnych w Europie. Firma zapewnia szkolenia A Swedish consulting business service provider is
z zakresu sprzedaży jak również szybkie oraz
looking for commercial agents in Europe. The
niezawodne usługi on-line takie jak jak weryfikacja company provides sales training as well as quick
BOSE201911
kandydatów do pracy oraz druga opinia na
and reliable on-line services such as candidate
26001
podstawie ponad 40 lat klinicznych badań
screening and second opinions based on over 40
psychologicznych na temat tego jak strach wpływa years of clinical psychological research on how fear
na zachowania biznesowe. Firma posiada
affects business behaviour. The company has
doświadczenie w stosowaniu tych narzędzi i
experience from these tools and products in
produktów w Europie od 2000 roku.
Europe since 2000.

15/01/2021

opakowania,
papier

09/01/2021

inne usługi

21/01/2021

różne inne
produkty

17/01/2021

spożywcza

17/01/2021

doradztwo i
konsultacje

Turecka firma zlokalizowana w Tabzon, specjalizuje
się w produkcji naturalnej diabetycznej pasty
orzechowej. Firma jest zainteresowana
znalezieniem dystrybutorów lub agentów z solidną
BOTR20191
siecią kontaktów wśród sklepów premium oraz
226001
sieci delikatesów, w celu zwiększenia swojego
eksportu. Firma chciałby zawrzeć umowę
komercyjną lub dystrybucyjną.

The Turkish company located in Trabzon, is
specialized in producing natural diabetic hazelnut
paste. The company is interested in finding
distributors or agents with a solid contact network
among fine stores and delicatessen chains, in order
to increase their export percentage. They would
like to conclude commercial agency agreements or
distribution services agreements.

04/01/2021

spożywcza

23/01/2021

spożywcza

A Finnish software development company seeks
commercial agents in Europe for its software
product targeted to performing arts organizations
for scheduling and planning their productions.
Ideally the partners should have knowledge and
experience with theatre industry and theatre's
production planning procedures.

27/01/2021

reklamowa,
filmowa

Firma z Wielkiej Brytanii zajmująca się sprzedażą
hurtową oraz projektowaniem, specjalizuje się w
UK based wholesale and design company who
produkcji ubrań na zlecenie, obuwia oraz
specialise in branded clothing, footwear and
akcesoriów dla handlowców/kobiet pracujących w
BOUK20191
accessories for the tradesmen/women work wear
sektorze ubraniowym i szuka dystrybutorów do
127001
sector is seeking distributors via a distribution
współpracy na zasadzie umowy dystrybucyjnej z
agreement with routes into independent high
wysokiej jakości niezależnymi sprzedawcami oraz
quality retailers and organisations involved in the
organizacji zajmującymi się handlem odzieżą.
work wear apparel.

24/01/2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

28/01/2021

sektor
morski,
lotniczy

07/01/2021

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

23/01/2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Holenderski producent organicznych oraz
bezglutenowych płatków oferuje swoje moce
Dutch producer of organic and gluten-free cereals
produkcyjne oraz wsparcie technologiczne podczas
offers production capacity and technological
całego procesu produkcji. Poszukiwane są
support for the whole production line. Foreign
BONL20191
zagraniczne firmy, które szukają partnerów do
companies that are looking for partners for the
121001
pełnego procesu produkcji płatków lub z brakami w complete production of cereals, or have a lack of
procesie produkcji. Firma jest zainteresowana
production capacity are targeted. The company is
zawarciem umowy produkcyjnej.
interested in concluding a manufacturing
agreement.
Fińska firma IT szuka agentów komercyjnych w
Europie dla swoich produktów przeznaczonych do
zarządzania sztukami scenicznymi w zakresie
BOFI202001
planowania ich produkcji. Idealny partner to taki,
16002
który posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu
teatru oraz procedur planowania produkcji
teatralnej.

Grecka firma posiada kompleksowe badania oraz
prowadzi działania z zakresu rozwiązań do
A Greek SME that has an extensive research and
monitoringu statków. Firma szuka współpracy z development activity provides a vessels monitoring
BOGR20191
firmami morskimi, właścicielami statków oraz
solution. The company is looking for cooperation
119001
operatorami, którzy chcą monitorować zużycie
with maritime companies, ship owners and
energii oraz emisyjność swoich statków. Rozważa operators that want to monitor the vessel’s energy
się tu umowę dystrybucyjną.
and emissions. The type of partnership considered
is the distribution services agreement.

Niemiecka firma rozwinęła nową technologię
(przyznany patent) do granulacji i efektywnego
BODE20191 suszenia szlamu, past oraz placków filtracyjnych.
203001
Firma szuka partnerów w Europie i USA do umowy
licencyjnej do wprowadzenia i/lub dystrybucji
technologii w różnych sektorach.

A German company has developed a new
technology (patent granted) for the granulation
and efficient drying of sludges, pastes or filter
cakes. It is looking for partners in Europe and the
US under a licence agreement to implement and
or/distribute the technology in various industries.

Rumuńska firma tekstylna, z siedzibą w północnej
Romanian company, located in the North of
Transylwanii, specjalizuje się w produkcji tekstyliów Transylvania, operating in the textiles industry –
dla domu oraz dla branży HoReCa (obrusy, pościel,
producing tablecloths, bed linens, runners,
BORO20191216002
bieżniki, serwetki, poszewki na poduszki,
napkins, pillowcases and sheets for home and
prześcieradła). Firma poszukuje nowych partnerów HoReCa sectors – is looking for new partners in
do umów dystrybucji.
order to establish distribution services agreements.

Brytyjska firma specjalizuje się w projektowaniu i The UK company designs and produces a range of
produkcji wysokiej jakości bawełnianych kamizelek high quality cotton vests and tops for breastfeeding
i bluz dla matek karmiących. Odzież umożliwia
mums. The clothing enables easy feeding in public
łatwe karmienie w miejscach publicznych,
places, is discreet and comfortable and does not
BOUK20200114003
zapewnia dyskretna, wygodna i nie wymaga
require the purchase of other garments. The
zakupu innej/dodatkowej odzieży. Firma chce
company is looking to partner with international
nawiązać współpracę z zagranicznymi
distributors and agents.
dystrybutorami i przedstawicielami handlowymi.

28/01/2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

UK manufacturer of manually operated gate locks
with a class-leading long throw is looking for
partners. The locks use a Euro cylinder system, are
adaptable to other lock systems, are ideal for large
gates and provide high security across the full
range of settings. UK company is seeking
distributors and retail chains to offer
distributorship agreement. They are also offering
licence agreement to potential licensees who
would like to manufacture the products
themselves.

28/01/2021

różne inne
produkty

A Lithuanian company has more than 17 years of
experience in linen fabric and linen manufacturing.
The company offers anti-allergenic linen fabric. The
company is interested in finding distributors,
individual retailers, small retail shops under a
distribution services agreement.

10/01/2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Hiszpańskie MŚP ukierunkowane na specjalistyczne Spanish SME, specialized in scientific image, visual
obrazowanie, treści wizualne i audiowizualne,
and audiovisual contents such as documentaries,
znajdujące zastosowanie w filmach
series, advertising, corporate videos, video-papers,
dokumentalnych, serialach, reklamach, filmach
2D & 3D models and animations, offers video
BOES201904
korporacyjnych, materiałach wideo, modelach 2D i making and consultancy services for the science
09002
3D oraz animacjach, oferuje usługi tworzenia
and technology community. The company is
filmów i usługi doradcze dla zespołów naukowych i
looking for subcontracting and outsourcing
technologicznych. Firma szuka partnerów do umów
agreements.
o podwykonawstwo i outsourcing.

17/01/2021

doradztwo i
konsultacje

10/01/2021

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

07/01/2021

medycyna

Brytyjski producent ręcznie obsługiwanych,
wysokiej klasy zamków do bram, poszukuje
zagranicznych partnerów do współpracy. Zamki
wykorzystują system cylindryczny Euro, można je
dostosować do innych systemów zamków, są
idealne do dużych bram i zapewniają wysokie
bezpieczeństwo w całym zakresie ustawień.
BOUK20191220002
Brytyjska firma poszukuje dystrybutorów i sieci
detalicznych gotowych podjąć się współpracy
opartej na umowie dystrybucji. Natomiast
potencjalni licencjobiorcy, zainteresowani
samodzielnym wytwarzaniem takich zamków,
mogą liczyć na współpracę w ramach umowy
licencyjnej.
Litewska firma z ponad 17-letnim doświadczeniem
w produkcji tkanin lnianych oraz produkcji z lnu,
oferuje antyalergiczne tkaniny lniane. Firma
BOLT20200108002 poszukuje dystrybutorów, indywidualnych
sprzedawców detalicznych oraz małych sklepów
detalicznych gotowych podjąć się współpracy w
ramach umowy dystrybucji.

Ukraińska firma produkcyjna, o ugruntowanej
renomie, specjalizuje się w przetwarzaniu
Ukrainian production company with established
materiałów polimerowych i kompozytowych. Firma production in the field of processing of polymeric
ma doświadczenie w przetwarzaniu polimerów
and composite materials. The company has
metodami formowania wtryskowego, wytłaczania i
experience in polymer processing by injection
BOUA20191219001
współwytłaczania. Firma proponuje produkcję
molding, extrusion and co-extrusion methods. The
seryjnych zamówień produktów polimerowych na
company proposes to produce serial orders of
podstawie umowy o usługi produkcyjne,
polymer products on the basis of manufacturing,
outsourcingowe lub dystrybucyjne.
outsourcing or distribution services agreement.
Chińska firma ,z wieloletnim doświadczeniem,
zajmuje się badaniami i rozwojem, produkcją,
A Chinese company has long been engaged in R&D,
sprzedażą i usługami technicznymi w dziedzinie
production, sales and technical services of
profilaktycznych produktów biologicznych. Obecna
preventive biological products. The current product
linia produktów obejmuje meningokokowe
line includes Group ACYW135 Meningococcal
szczepionki polisacharydowe z grupy ACYW135,
BOCN20191223001
Polysaccharide Vaccine, Freeze-dried Rabies
liofilizowaną szczepionkę dla ludzi przeciw
Vaccine for Human Use (Human Diploid Cell)wściekliźnie (ludzka komórka diploidalna) - HDCV
HDCV, etc. It is now seeking for European agents
itp. Firma poszukuje europejskich agentów i
and distributors for partnership that could be
dystrybutorów do współpracy w ramach umów
carried out via a commercial agency or distribution
pośrednictwa (agencje handlowe lub umowy
agreements.
dystrybucyjne).

Fińska firma opracowała system świadomości
sytuacyjnej łączący w jeden system monitorowania
różne urządzenia wykrywające. Firma poszukuje
partnerów, którzy pomogliby im działać na rynku
BOFI202001
europejskim. Partnerstwo może mieć formę
10001
umowy handlowej lub umowy podwykonawczej,
firma jest otwarta na omówienie szczegółów
partnerstwa z zainteresowanymi podmiotami.

The Finnish company has developed a situational
awareness system, that connects different
detection equipment into one monitoring system.
The company is looking for partners, who would
help them operate in the European market. The
partnership could be in the form of commercial
agency or subcontracting agreement, the company
is open to discuss the partnership details with the
interested organizations.

21/01/2021

inne usługi

Hiszpański producent kawy dla smakoszy, z ponad
A Spanish gourmet coffee producer, with more
25-letnim doświadczeniem i solidną pozycją na
than 25 years of activity, and an integral and solid
rynku krajowym, poszukuje europejskich
position in the national market, looks for European
dystrybutorów swoich wyśmienitych i
distributors for its gourmet and sustainable
zrównoważonych produktów. Firma poszukuje
products. The company is looking for distributors
BOES20190702002 dystrybutorów o dobrze ugruntowanej sieci w
with well stablished networks within local
ramach lokalnej franczyzy, regionalnych sklepów
franchise, regional coffee connoseurs stores and
specjalistycznych posiadających szerokie relacje z
good relations with stablished networks.
istniejącymi sieciami.
Partnerships under distribution services and
Mile widziane partnerstwa w ramach usług
commercial agency agreements are sought.
dystrybucyjnych i umów agencyjnych .

13/01/2021

spożywcza

Francuski renomowany interdyscyplinarny instytut,
specjalizujący się w minimalnie inwazyjnych
terapiach z użyciem obrazowania, oferuje unikalną
platformę obrazowania i szeroki zakres usług
badawczych w celu wspierania badań
eksperymentalnych i przedklinicznych
prowadzonych przez firmy z branży technologii
BOFR20191128001
medycznych i akademickie centra badawczorozwojowe. Stosowane metody pozwalają na
przeprowadzanie nowatorskich badań i
dookreślenie koncepcji nowatorskich rozwiązań.
Instytut oferuje usługi podwykonawstwa
podmiotom badawczym z dziedziny biotechnologii i
firmom produkującym wyroby medyczne.

A French multidisciplinary institute, with renowned
expertise in image-guided minimally invasive
therapies, offers a unique imaging platform and a
broad range of research services to support
experimental and preclinical studies conducted by
medical technology companies and academic R&D
centres. It allows to perform cutting-edge research
and establish proof of concept of novel devices.
They offer Contract Research Organizations
services to biotech, medical device companies
under subcontracting.

21/01/2021

medycyna

This Bulgarian producer of different parts of the
Ten bułgarski producent różnych części obuwia
shoe - shafts, quarters - obłożyny / kwatery,
(m.in. takich jak wały, obłożyny / kwatery, języki ,
tongues - języki , eyelets - dziurki, throats, laces dziurki, sznurowadła, przyszw i wielu innych)
sznurowadła, vamps - przyszwy, throat lines wants
pragnie rozszerzyć działalność produkcyjną i wejść
BOBG20200107001
to expand its production activities and to enter
na nowe rynki. Firma szuka partnerów z branży w
new markets. The company is looking for a
całej Unii Europejskiej w celu zawarcia umów
manufacturing agreements with similar companies
produkcyjnych.
from across European Union for concluding of
manufacturing agreements.

17/01/2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Ta włoska firma modowa zajmuje się przede
wszystkim produkcją odzieży damskiej i męskiej,
głównie zagranicznych marek działających na
rynkach krajowych i międzynarodowych. W cyklu
produkcyjnym wykorzystuje jedwab, bawełnę,
BOIT20191218001 wełnę i tkaniny z recyklingu. Ich specjalność to
również produkcja spódnic, spodni i sukienek.
Firma jest zainteresowana dalszym rozwojem i
współpracą z nowymi europejskimi markami
modowymi. W tym celu poszukuje partnerów do
umów produkcyjnych lub agencyjnych.

This Italian fashion company deals mainly with the
production of woman and man apparel, and mainly
for external brands on both national and
international level. Its production cycle utilises silk,
cotton, wool and recycled fabrics. The company is
also specialised in the manufacturing of skirts,
pants, and dresses. It is looking for partners under
manufacturing or agent agreements to increase its
fashion business and to find new European fashion
brands.

15/01/2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji
drewnianych mebli dla dzieci rozpoczęła
działalność 24 lata temu od produkcji łóżek. Przez
BORO20191
lata firma rozszerzała swoje portfolio i obecnie ma
224001
ponad 500 modeli mebli dla dzieci w wieku od 0 do
16 lat. Firma chce zawrzeć umowy dystrybucji z
zagranicznymi partnerami.

A Romanian company specialized in manufacturing
wooden furniture for children started its activity 24
years ago by producing beds for children. During
the years, the company has diversified the
production, having in the portfolio more than 500
different models of furniture for children of age 0
to 16 years. The company would like to work under
a distribution agreement with foreign partners.

22.01.2021

produkty
drewniane,
meble

Ukrainian sewing company is located in Odessa,
South of Ukraine. The company is specialized in the
production of textile articles for women, men,
children and home textile products. The company
is offering high-quality tailoring: building patterns,
sewing samples, sewing large and small lots. The
company is ready to work under the
manufacturing, subcontracting or distribution
services agreement.

23.01.2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

This Northern Ireland (UK), high-tech electrical
Firma z Północnej Irlandii, producent urządzeń
manufacturer has developed a stroke rehabilitation
elektrycznych high-tech, opracował platformę do
platform to meet the uncovered needs of stroke
BOUK20191
rehabilitacji pacjentów po udarze. Poszukuje
survivors and their healthcare providers. They seek
218001
partnerów przemysłowych w sektorze medycznym
industrial partners in the medical/healthcare sector
do dystrybucji, licencjonowania lub joint venture w
for commercial distribution, licensing or joint
celu komercjalizacji platformy.
ventures to commercialise the platform.

30.01.2021

medycyna

A company located in the South of Italy, Apulia,
specialised in honey production is looking for new
cooperation possibilities among foreign
distributors.

03.01.2021

spożywcza

A small Romanian company specialized in
outsourcing development of high level applications
offers medical software: integrated radiology
information system, teleradiology, radiation
exposure register and web applications for patient
data management. The cooperation is targeted as
an outsourcing agreement with a company that
offers medical services and wants to increase the
data quality and safety.

10.01.2021

komputery i
IT

A Macedonian company specializes in designing
and manufacturing metal structures for the needs
of the public sector and the industry, mostly based
on hot-rolled sheet metals, alloyed steel sheet
metals, hot rolled profiles, galvanized and plasticcoated sheet metals. They are offering to work
under subcontracting or outsourcing agreements.

04.01.2021

metalowa

This Spanish company with broad eCommerce
Hiszpańska firma z dużym doświadczeniem w
experience has developed a software that uses
branży eCommerce opracowała program
artificial intelligence to compare prices of goods
wykorzystujący sztuczną inteligencję do
across many different websites.
porównywania produktów z wielu stron
The software is already available in Spain and is
BOES201907 internetowych. Oprogramowanie jest już dostępne
currently working with sneakers, but the company
08001
w Hiszpanii i przechodzi testy. Firma chce
wishes to expand its services to other sectors and
rozszerzyć swoje usługi na inne sektory i rynki w
markets next year, installing the artificial
przyszłym roku, instalując sztuczną inteligencję.
intelligence
Poszukuje partnerów do zawarcia umowy agencji
They are looking for a partner under a commercial
handlowej.
agency agreement.

30.01.2021

komputery i
IT

Rumuński producent mebli na zamówienie,
A Romanian producer of custom-made, doubledrewnianych dwustronnie laminowanych i ze
sided laminated wood furniture and mediumBORO20191
sklejki o średniej gęstości, chce podjąć współpracę
density fibreboard furniture would like to
217001
z partnerami z UE na podstawie umowy
collaborate with partners from the European Union
produkcyjnej.
on the basis of a manufacturing agreement.

07.01.2021

produkty
drewniane,
meble

Włoska firma z 40-letnim doświadczeniem w
przemyśle stalowym produkuje stalowe słupki i
akcesoria dla winnic o wysokiej odporności na
BOIT201906 korozję i naprężenia mechaniczne. Jej działalność
04001
charakteryzuje się staranną selekcją materiałów,
odpowiednich do zaawansowanej mechanizacji
winnic. Firma poszukuje partnerów do umów usług
dystrybucyjnych.

20.01.2021

metalowa

BOUA20200
113001

Ukraińska firma szwalnicza jest zlokalizowana w
Odessie, na południu kraju. Specjalizuje się w
produkcji tekstyliów dla kobiet, mężczyzn i dzieci
oraz tekstyliów domowych. Oferuje wysokiej
jakości krawiectwo: tworzenie wzorców, szycie
próbek, dużych i małych partii. Firma oferuje
umowy produkcyjną i podwykonawstwa a
partnerom handlowym umowę usług
dystrybucyjnych.

Firma z Apulii w południowych Włoszech
specjalizująca się w produkcji miodu poszukuje
nowych możliwości współpracy z dystrybutorami
zagranicznymi.
Mała firma rumuńska specjalizująca sie w
opracowywaniu na zlecenie zaawansowanych
aplikacji oferuje oprogramowanie medyczne:
zintegrowany system informacji radiologicznej,
BORO20191 teleradiologię, rejestr naświetleń oraz internetowe
229001
aplikacje do zarządzania danymi pacjenta.
Współpraca jest nastawiona na umowę
outsourcingu z firmami oferującymi usługi
medyczne i chcącymi zwiększyć jakość i
bezpieczeństwo danych.

BOIT201912
05001

Macedońska firma specjalizuje się w projektowaniu
i produkcji konstrukcji metalowych dla potrzeb
sektora publicznego i przemysłu, w większości
BOMK20191
opartych na walcowanych na gorąco blachach i
220004
profilach, blachach galwanizowanych i
powlekanych plastikiem. Firma oferuje umowę
podwykonawstwa lub outsourcingu.

An Italian company, with 40 years of experience in
the steel industry, produces steel posts and
accessories for vineyards with a strong resistance
to corrosion and mechanical stresses. Its activity is
characterised by a careful selection of materials,
suitable for advanced vineyard mechanisation. It is
looking for distribution service agreements

A company from North Macedonia is one of the
Firma z Północnej Macedonii jest jednym z
leading refractory materials providers in country,
wiodących dostawców materiałów ogniotrwałych
supplying fire-clay and high alumina refractory
BOMK20191 dla klientów przemysłowych w kraju i w regionie
materials to industrial clients in Macedonia and the
220002
Bałkanów. Eksportuje też do Rosji, na Ukrainę i do
Balkan regions, as well as Russia, Ukraine and EU
krajów UE. Firma oferuje swoje produkty nowym
countries. The company would like to offer its
klientom.
products to new clients

16.01.2021

różne inne
produkty

Rumuńska firma specjalizująca się w ekstrakcji i A Romanian company specialized in the extraction
obróbce minerałów zeolitycznych poszukuje
and processing of zeolite minerals is looking for a
partnera do dystrybucji jednego z jej produktów partner to distribute one of its products – soil
użyźniacza gleby - na rynku międzynarodowym.
fertilizer – on the international market. The
BORO20191
Produkt jest w 100% naturalny i ekologicznie
product is 100% natural and eco-friendly, with
212001
przyjazny, z udokumentowanymi wynikami wzrostu proven results in increasing production and cost
produkcji i redukcji kosztów prac agrarnych.
reduction of the agricultural works.
Współpraca na bazie umowy usług
The collaboration would be in the frame of a
dystrybucyjnych.
distribution services agreement.

08.01.2021

rolnictwo

Rosyjska firma produkuje nowoczesne materiały do
A Russian company produces modern materials for
rekonstrukcji i chirurgii rekonstrukcyjnej na bazie
reconstructive and reconstructive surgery based on
nanowłókien i żeli chitozanowych. Firma szuka
BORU20200
nanofibers and chitosan gels. The company is
wiarygodnych partnerów z sektora medycznego do
113008
looking for reliable partners from the medical
zawarcia umowy o świadczenie usług
sector to conclude a distribution services
dystrybucyjnych.
agreement.

A Turkish company, specialized in designing and
Turecka firma specjalizująca się w projektowaniu i producing milling machinery, and with exports to
BOTR20191 produkcji maszyn do frezowania, z eksportem do more than twenty countries, is offering its services
218001
ponad dwudziestu krajów, oferuje swoje usługi
under manufacturing agreement to interested
zainteresowanym firmom lub branżom w ramach
companies or industries.
umowy produkcyjnej.

A Latvian manufacturer, specialised in the
Łotewski producent, specjalizujący się w produkcji
production of premium and high fashion
odzieży damskiej premium i high fashion, odzieży
womenswear, casual wear, as well as modern and
BOLV20200 codziennej, a także nowoczesnych i klasycznych
classic evening dresses, is looking for long-term
107001
sukienek wieczorowych, poszukuje
partnership. The company is offering order
długoterminowej współpracy. Firma oferuje
fulfilments under manufacturing and/or
realizację zamówień w ramach umów dotyczących
subcontracting agreements.
produkcji i / lub podwykonawstwa.

Holenderska firma specjalizuje się w
A Dutch company is specialized in the development
opracowywaniu i produkcji automatycznych
and manufacturing of automated machines for
maszyn do karmienia zwierząt, takich jak cielęta, w
feeding animals, like calves, on farms. The
gospodarstwach. Firma jest zainteresowana
company is interested in cooperation with
BONL20190
współpracą z firmami zajmującymi się sprzedażą na companies focused on sales on the agriculture
214001
rynku rolnym, które szukają nowych produktów w market, who are looking for new products in their
swoim asortymencie. Współpraca może być w
product range. Cooperation can be arranged in the
ramach umowy agencyjnej lub umowy o
frame of a commercial agency agreement or a
świadczenie usług dystrybucyjnych.
distribution services agreement.
Ten brytyjski producent i dostawca chutney i
This UK manufacturer and purveyor of vegan
zapraw przyjaznych weganom, bez laktozy, glutenu
friendly, palm oil, lactose and gluten free chutneys
i oleju palmowego chce wprowadzić swoją markę
and relishes is looking to establish its brand in
BOUK20200107001
w innych krajach sieci, współpracując z
other countries across the network by
dystrybutorami na podstawie umowy o
collaborating with distributors under a distribution
świadczenie usług dystrybucji.
services agreement.

29/01/2021

różne inne
produkty

09/01/2021

różne inne
produkty

15/01/2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

14/01/2021

różne inne
produkty

09/01/2021

rolnictwo

Koreańska firma produkująca głównie elementy
optyczne opracowała nowy produkt / urządzenie
do leczenia stanów zapalnych nosa. Urządzenie
wykorzystuje laser wielofalowy i opiera się na
terapii laserowej niskiego poziomu w celu leczenia
BOKR20191
stanu zapalnego w nosie. Firma chce mieć partnera
217001
w Europie, który specjalizuje się w dystrybucji
produktów opieki zdrowotnej, zwłaszcza w
dziedzinie otolaryngologii.

This company from Korea which mainly
manufactures optical components has developed a
new product/device for nasal inflammatory
treatment. The device uses a multi-wave laser and
is based on low-level laser therapy to cure the
inflammation inside the nose. This company wants
to have a partner in Europe who has specialized in
the distribution of healthcare products especially in
the field of otolaryngology.

Ukraińska firma, specjalizująca się w produkcji
The Ukrainian company, specializing in the
artykułów kuchennych i artykułów gospodarstwa
production of kitchenware and household goods
domowego z pełnym cyklem produkcyjnym,
with a full production cycle, is looking for the
poszukuje pośredników, dystrybutorów,
intermediaries, distributors, wholesalers, retailers
BOUA20191
hurtowników, detalistów w celu rozszerzenia
to expand its sales to the territory of Western
217001
sprzedaży na terytorium Europy Zachodniej. Firma
Europe. The company has a wide line of cleaning
ma szeroką gamę środków czyszczących (gąbki,
goods (sponges, scraper, baking and garbage bags,
skrobak, worki do pieczenia i worki na śmieci itp.).
etc.). The desirable type of cooperation is a
Pożądanym rodzajem współpracy jest umowa
distribution agreement.
dystrybucyjna.

BOMD2019
0614001

Mołdawska firma specjalizująca się w produkcji
szerokiej gamy odzieży męskiej i damskiej
zainteresowana identyfikacją dystrybutorów
swoich ubrań w Unii Europejskiej i Federacji
Rosyjskiej. Firma jest również zainteresowana
współpracą w ramach umowy produkcyjnej.

A Moldovan company specialised in producing a
wide range of men's and women's clothes
interested in identifying distributors for their
garments in European Union and Russian
Federation. The company is also interested in
cooperation under a manufacturing agreement.

Rumuńska firma, skoncentrowana na szkoleniach
wewnątrzzakładowych i doradztwie
A Romanian company, focused on in-company
informatycznym, zapewnia certyfikowane szkolenia
training and IT consultancy, delivers certified
na różnych poziomach w zakresie metodologii Agile
training at different levels in the field of Agile
i struktury Scrum.
methodology and Scrum framework.
Partnerem poszukiwanym w dowolnym kraju EEN
The partner sought in any EEN country is a
BORO20200 jest firma, która musi szkolić swoich pracowników
company that needs to train its employees under
107001
na podstawie umowy outsourcingowej lub
an outsourcing agreement or a foreign training
zagraniczna firma szkoleniowa. Ma to na celu
company. This is supposed to subcontract courses
podwykonawstwo kursów lub działanie w
or to act as agent / representative under a
charakterze przedstawiciela / pośrednika na
commercial agency agreement for the Romanian
podstawie umowy agencyjnej dla rumuńskiej firmy
company and its training services.
i jej usług szkoleniowych.

A newly established Ukrainian company
Nowo powstała ukraińska firma specjalizująca się w specializing in the production and development of
BOUA20200 produkcji i rozwoju inteligentnych rolet do paneli smart solar panel blinds is looking for distributors,
110001
słonecznych poszukuje dystrybutorów, aby
to expand its sales to the territory of Western
rozszerzyć swoją sprzedaż na terytorium Europy Europe. The company already has sales in Ukraine,
Zachodniej. Firma prowadzi już sprzedaż na
USA and some parts of Europe.
Ukrainie, w USA i niektórych częściach Europy.

To chińska firma specjalizująca się w badaniach i
This is a Chinese company specialized in pure
rozwoju oraz produkcji czystych polimoczników.
polyurea materials R&D and manufacturing. In
BOCN20191
Aby zbadać ich rynek europejski, szukają
order to explore their European market, they are
225001
potencjalnych europejskich dystrybutorów swoich
looking for potential European distributors for their
produktów. Potencjalna współpraca mogłaby
products. Potential cooperation could be under
wynikać z umów o usługi dystrybucyjne.
distribution service agreements.
Projektant z Wielkiej Brytanii i Francji szuka
A UK and France based product designer is seeking
partnerstwa strategicznego z producentem w celu
a strategic partnership with a manufacturer to
prototypowania i produkcji nowej gamy karafek i
prototype and produce its new range of carafes
BRUK20200122001
pojemników na kawę i inne gorące napoje.
and containers for coffee and other hot drinks. A
Poszukiwane jest wspólne przedsięwzięcie (joint
joint venture or a manufacturing agreement is
venture) lub umowa produkcyjna.
sought.

20/01/2021

03/01/2021

różne inne
produkty

różne inne
produkty

03/01/2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

22/01/2021

inne usługi

22/01/2021

różne inne
produkty

21/01/2021

inne usługi

30.01.2021

różne inne
produkty

Hiszpański start-up, specjalizujący się w
technologiach Internetu Rzeczy (IoT) dla sektora A Spanish start-up, specialized in IoT technologies
pomiaru wody, szuka dostawców czujników w IoT.
for the water metering sector, is looking for
BRES20200116001 Firma poszukuje trzech rodzajów czujników
providers of Internet of Things (IoT) sensors. The
wąskopasmowych IoT (NB-IoT), aby zintegrować je company is looking for three kind of Narrowbandz technologią pomiaru wody w IoT. Firma szuka
IoT (NB-IoT) sensors in order to integrate it within
umów produkcyjnych.
its Technology for IoT water metering. The
company is looking for manufacturing agreements

30.01.2021

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

Firma została założona w 1995 r w gminie Bijeljina,
The company was founded in 1995, in the
Bośnia i Hercegowina, Republika Serbska. Zajmuje municipality of Bijeljina, Republic of Srpska, Bosnia
się instalacją i serwisem alarmów samochodowych, and Herzegovina. It is engaged in the installation
alarmów dla obiektów, nadzoru wideo, wentylacji, and servicing of car alarms, alarms for facilities,
BRBA20181120001 alarmów przeciwpożarowych i klimatyzacji.
video surveillance, ventilation, fire alarm systems
Obecnie firma poszukuje certyfikowanych
and air conditioning systems. The company is
dostawców alarmów, wideo i systemów
currently looking for certified suppliers of alarms,
klimatyzacyjnych w ramach umowy o świadczenie
videos and air conditioning systems under a
usług dystrybucyjnych.
distribution services agreement.

02.01.2021

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

Hiszpański producent części zużywalnych do
urządzeń do robót ziemnych (budowlanych,
wydobywczych, wiertniczych i rolniczych)
poszukuje w Europie, przede wszystkim w UE, firm
BRES20191213001 odlewniczych i/lub kuźniczych do wytwarzania
swoich produktów, zgodnie ze swoimi standardami
jakości i zawsze mając na celu optymalizację swoich
wyników. Firma poszukuje umów
outsourcingowych.

Spanish manufacturer of wear parts for earth
moving equipment (construction, mining, drilling
and agriculture) is looking for foundry and/or forge
companies in Europe, primarily in the EU, for
manufacturing its products, according to its quality
standards and always aiming at the optimization of
its performance. The company is looking for
outsourcing agreements.

23.01.2021

narzędzia i
części

Szwedzki startup, z siedzibą na południe od
Sztokholmu, zaprojektował unikalny blat/ zbiornik
do karmienia dla kobiet karmiących piersią. Projekt
jest innowacyjny i całkowicie unikalny, dzięki
BRSE201911 dyskretnym rozwiązaniom w zakresie karmienia
25001
piersią. Obecnie firma prowadzi sprzedaż blatu
karmiącego za pośrednictwem sklepu
internetowego i poszukuje dostawców, którzy
zawarliby umowę na produkcję zatrzasków o
średnicy 7 mm w kolorach białym i czarnym.

A Swedish startup, based south of Stockholm, has
designed a unique nursing top/tank for women
breastfeeding. The design is innovative and totally
unique, thanks to the discreet strapless
breastfeeding solution. The company is currently
selling the nursing top through an online shop, and
is now looking for suppliers to conclude a
manufacturing agreement for 7 mm diameter snap
buttons in colours off-white and black.

14.01.2021

narzędzia i
części

22.01.2021

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

21.01.2021

opakowania,
papier

Hiszpańska firma opracowuje lekki, przenośny,
składany i łatwy w obsłudze modułowy system
wytwarzania energii słonecznej dla środowisk
mieszkalnych, komercyjnych i małych firm. Składa
się on z szeregu modułów, z których każdy składa
BRES201906
się z samonośnej struktury zawierającej dwuosiowe
27001
panele słoneczne i półelastyczne panele
fotowoltaiczne (PV) oraz kompaktowej skrzynki
zawierającej falownik i baterię. Firma poszukuje
producentów wysokowydajnych ogniw
słonecznych w ramach umów produkcyjnych.
Chorwacka firma produkująca tradycyjne okowity i
BRHR20200
likiery owocowe poszukuje producentów
116001
opakowań na napoje spirytusowe do współpracy w
ramach umowy z dostawcami.

A Spanish company is developing a light, portable,
foldable and easy-to-use modular solar generation
systems for residential, commercial and small
business environments. It consists of an array of
modules, each comprising a self-supporting
structure that includes a 2-axes solar tracking, and
semi-flexible photovoltaic (PV) panels, and a
compact box comprising inverter and battery. The
company is looking for producers of high efficiency
solar cells under manufacturing agreements.
A Croatian company producing traditional fruit
spirits and liqueurs seeks producers of spirits
packaging to cooperate under a supplier
agreement

Przedsiębiorca zamierza uruchomić platformę eThe entrepreneur intends to launch an ecommerce dla sektora handlu detalicznego,
commerce platform for the retail sector, an online
internetowy rynek punktów kompleksowej obsługi
one-stop-shop marketplace. Based in Portugal, it is
z siedzibą w Portugalii. Poszukuje on partnerów do
BRPT20200103001
seeking partners to support in the initial
wsparcia w początkowym rozwoju i uruchomieniu,
development and launch, as well as an eventual
a także ewentualnej ekspansji na inne kraje
expansion to other European countries.
europejskie. Poszukiwane jest porozumienie o
Outsourcing agreement is sought.
outsourcingu.

20.01.2021

różne inne
produkty

Szwedzkie MŚP posiadające własną markę
The Swedish SME with an own brand is looking for
poszukuje wiarygodnego krawca couture w
a reliable couture tailor in Europe to sign a
BRSE20191211001 Europie, który podpisze umowę produkcyjną.
manufacturing agreement. The couture tailor shall
Krawiec couture będzie szył nadchodzące kolekcje - sew the upcoming collections - both bridal dresses
zarówno sukienki ślubne, jak i wieczorowe.
and evening dresses.

09.01.2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

21.01.2021

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

27.01.2021

różne inne
produkty

Brytyjska firma stworzyła platformę oferującą
swoim członkom produkty wellness dla mężczyzn,
A British company has developed a platform
poprzez sieć farmaceutów i lekarzy (lekarzy
offering men's wellness products to members,
ogólnych, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
through a network of pharmacists and doctors
BRUK20191
itp.). Wśród oferowanych produktów znajdzie się
(general practitioners, primary care physicians,
216001
m.in. własny produkt do pielęgnacji włosów na
etc.). Amongst the range of products on offer will
bazie piany minoksydylowej lub płynu. Spółka
be an own-branded hair growth product based on
poszukuje dostawców produktu w celu zawarcia
minoxidil foam or liquid. The company seeks
umów produkcyjnych.
suppliers of the product in order to conclude
manufacturing agreements.
Rumuński producent żaluzji wewnętrznych
A Romanian producer of interior blinds seeks raw
poszukuje surowców do swoich systemów
materials for their shading systems and is
BRRO20200113001
zaciemniających i jest zainteresowany współpracą z
interested in cooperating with European partners
europejskimi partnerami w ramach umowy z
within the frame of a supplier agreement.
dostawcami
Bułgarskie MŚP to innowacyjna firma działająca w
The Bulgarian SME is an innovative company
dziedzinie inteligentnych systemów spania.
working in the field of Smart Sleeping Systems.The
Produkty sprzedawane przez firmę są wytwarzane products that the company sells are manufactured
w innowacyjny sposób, który pomaga
in a an innovative way which helps for eliminating
BOBG20191
wyeliminować wszystkie negatywne objawy złego all negatives of the bad sleep and are increasing
219003
snu i podnosi poziom tlenu w tkankach. Firma jest the oxygen level in peoples' tissues. The company
skłonna zawrzeć umowę agencyjną i umowę usług
is willing to enter into a commercial agency
dystrybucyjnych.
agreement and distribution services agreement.
Macedońska firma, która jest jednym z wiodących
A Macedonian company, which is one of the
eksporterów świeżych owoców i warzyw z regionu
leading exporters of fresh fruits and vegetable from
bałkańskiego, szuka partnerów z sieci handlowych
BOMK20191
the Balkan region, is looking for partners from
w UE i krajach spoza UE w ramach umowy
128004
retail chains in the EU and non EU countries under
dystrybucyjnej.
distribution agreement.

BOBE20191
223001

Belgijska agencja PR i eventowa specjalizuje się w
The Belgian public relation and event agency is
rozwiązaniach public relations i komunikacji dla
specialised in public relations and communication
interesariuszy publicznych i prywatnych. Firma
solutions for public and private stakeholders. The
korzysta z długiego doświadczenia i sieci do
company benefit from a long experience and
organizowania ogólnoeuropejskich działań
network to organise pan-European
komunikacyjnych. Firma chce oferować swoje
communications actions.The company is looking to
usługi jako podwykonawca agencjom
offer its services as subcontractor to
komunikacyjnym i firmom, które chcą opracować
communication agencies and companies willing to
duże działania komunikacyjne, kampanie i
develop large communication actions, public
wydarzenia public relations.
relations campaigns and events.

Fińska firma pasjonująca się czystą arktyczną
The Finnish company with a passion for pure arctic
naturą produkuje suszone i sproszkowane borówki, nature produces dried and powdered bilberries,
borówki brusznicowe i żurawinę, a także proszki z
lingonberries and cranberries as well as chaga
BOFI202001
grzybów chaga i świerku. Firma wchodzi na nowe
mushroom and spruce sprout powders. The
16001
rynki z produktami super food i poszukuje
company is entering new markets with their super
partnerów dystrybucyjnych.
food products and is looking for distribution
partners.

15/01/2021

21/01/2021

29/01/2021

16/01/2021

inne usługi

spożywcza

inne usługi

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

BORO20200
113001

Rumuńskie MŚP produkuje systemy zaciemniające
do wnętrz. Chcieliby współpracować na arenie
międzynarodowej z partnerami europejskimi w
ramach umowy produkcyjnej.

The Romanian SME produces window shading
systems for indoor spaces. They would like to
cooperate internationally with European partners
within the frame of a manufacturing agreement.

Rumuńska firma zajmująca się produkcją drewna
liściastego poszukuje partnera zainteresowanego
zainwestowaniem we wspólne przedsięwzięcie.
Głównym celem będzie wykorzystanie posiadanego
przez firmę patentu na modułowy system ścian
BORO20191
drewnianych, popularny wśród klientów. Wysoki
216001
popyt na ten produkt wymaga rozwoju nowych
zdolności produkcyjnych. Firma posiada certyfikat
FSC (Forest Stewardship Council) dla całego
łańcucha dostaw.

A Romanian company, working in hardwood
fabrication, seeks a partner interested to invest in a
joint venture. The main objective will be the exploit
of a patent, owned by the company, for a modular
wood wall system, popular with clients. The high
demand for this product needs the development of
new production capacities.The company has the
FSC (Forest Stewardship Council) certificate for
their entire supply chain.

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji
tekstyliów domowych i odzieży z wykorzystaniem
naturalnych ekologicznych materiałów z włókien
konopnych uprawianych na Ukrainie szuka
BOUA20200
producentów i dystrybutorów do produkcji
103001
tekstyliów i odzieży konopnej. Pożądanym
rodzajem współpracy jest umowa produkcyjna,
umowa outsourcingowa i umowa usług
dystrybucyjnych.

Ukrainian company, specializing in the production
of home textile and clothes using natural ecofriendly hemp fiber materials grown in Ukraine is
looking for the manufacturers and distributors for
producing hemp textile and clothes. The desirable
type of cooperation is the manufacturing
agreement, outsourcing agreement and
distribution services agreement.

Small Spanish company which manufactures and
Mała hiszpańska firma, która produkuje i sprzedaje
markets high-end cosmetics with ozone (O3):
wysokiej jakości kosmetyki z ozonem (O3): krem Detox O3 cream and Rosehip seed O3 serum. They
Detox O3 i serum O3 z dzikiej róży. Stosują
use an innovative process, since they rely on
innowacyjny proces, ponieważ polegają na
nanotechnology, making the products much more
BOES202001
nanotechnologii, dzięki czemu produkty są znacznie
efficient.
02001
bardziej wydajne. Poszukują dystrybutorów w
dziedzinie estetyki, kosmetyków, farmacji,
They are looking for distributors in the field of
parafarmacji i urody.
aesthetics, cosmetics, pharmacy, parapharmacy
and beauty.
Niemiecka firma dostarcza części zamienne
A German company supplies spare parts of wellznanych producentów silników Diesla do statków, known manufacturers of diesel engines for ships,
lokomotyw i zakładów przemysłowych, a także
locomotives and industry plants, as well as spare
BODE20200
części zamienne do pomp, separatorów i sprężarek. parts for pumps, separators and compressors. The
122002
Firma szuka partnerów na podstawie umowy o
company is looking for partners under a
świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy
distribution services agreement or commercial
agencyjnej.
agency agreement.
The Maltese company creates organic and
Maltańska firma tworzy organiczne i
sustainable fashionable clothing for girls aged 0-13;
zrównoważone modne ubrania dla dziewcząt w
as well as a collection of matching dresses for
wieku 0–13 lat; a także kolekcje pasujących
mothers and daughters. The collections which are
sukienek dla matek i córek. Kolekcje produkowane
produced using the highest quality standards and
BOMT20181
przy użyciu najwyższych standardów jakości i
finest fabrics, target the medium-high segment.
102001
najlepszych tkanin. Firma, która projektuje całe
The company which designs the entire collections
kolekcje we własnym zakresie, szuka umów na
in house is looking for commercial agency /
usługi agencyjne / dystrybucyjne na rynku
distribution services agreements in the global
globalnym.
market.
Firma z Polski funkcjonująca w segmencie
A Polish SME, that is active in the development and
projektowania i produkcji maszyn CNCmanufacturing of CNC (computer numerically
sterowanych cyfrowo obrabiarek poszukuje
controlled) machine tools is looking for commercial
przedstawicieli handlowych. Firma posiada
representatives. The company has multinational
doświadczenie w międzynarodowych relacjach
experience in delivering CNC machines and
dotyczących dostaw maszyn CNC oraz
BOPL20191227001
colateral services. Their machine portfolio includes:
dodatkowych usług serwisowych. Ich portfolio
CNC machining centers, CNC lathes, CNC gantry
maszyn zawiera: centra maszynowe CNC, tokarki
milling machines, CNC boring machines, rotary
CNC, frezarki CNC z przesuwną bramą, wytaczarka
lathes and turning centers. Targeted types of
CNC frezarki rotacyjne oraz obracarki. Zamierzany
cooperation is a distribution agreement or a
typ kooperacji to umowa dystrybucji lub
manufacturing agreement.
produkcyjna.

28/01/2021

14/01/2021

21/01/2021

20/01/2021

27/01/2021

09/01/2021

15/01/2021

inne usługi

produkty
drewniane,
meble

inne usługi

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

inne usługi

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

Litewska firma specjalizująca się w przetwarzaniu The Lithuanian company, specialized in processing
organicznych i konwencjonalnych kasz gryczanych i organic and conventional buckwheat groats and
innych kasz i ziaren ( jęczmień, pszenica, groch)
other groats (barley, wheat, peas) is looking for
BOLT20191209001
poszukuje pośredników handlowych. Firma oferuje trade intermediaries. The company is offering to
się do współpracy w ramach umowy
work under a commercial agency or distribution
przedstawicielstwa handlowego lub dystrybucji.
services agreement.

13/01/2021

spożywcza

A Spanish research and development centre,
specialized in solutions for transport and energy
sectors, is looking to spread its material card
creation services. Material cards for metals, plastics
and composites able to be implemented in
commercial finite element codes can be provided.
Commercial agency and outsourcing agreement or
subcontracting with companies, research centers
or universities are sought.

07/01/2021

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

Qatari company, manufactures uniforms and work
wear/ professional clothing for all uses:schools,
corporate, hospitals, hotels, public services.
The company looks for distribution services
agreement and commercial agency agreements to
open new markets to its range of uniforms.

17/01/2021

inne usługi

15/01/2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

16/01/2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

A Polish company has over 20 years’ experience in
Polska firma z ponad 20 letnim doświadczeniem
the textile market. The company manufactures a
na rynku tekstylnym, produkuje szeroki wachlarz
wide range of lingerie and garments for women
bielizny i ubrań dla kobiet i poszukuje nowych
and is looking for new industrial branch contractors
BOPL20200102001 kontaktorów z pod własnej marki oraz usług
under private label and trade intermediary
pośrednictwa handlowego. Kooperacja oparta na
services. Cooperation based on manufacturing,
umowach produkcji, przedstawicielstwa
commercial agency or distribution services
handlowego czy dystrybucji jest oczekiwana.
agreements is considered.

27/01/2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Bardzo doświadczony SME z północno-zachodniej
Very experienced SME from West Pomerania
Polski, producent rożnych maszyn do potrzeb
(Poland), producing diverse machinery for
lokalnych samorządów oraz pojazdów z branży
municipal needs and vehicles for the agricultural
rolniczej takich jak: beczkowozy, roztrząsacze,
sector such as slurry tankers, fertilizers and lime
BOPl20200109001
zbiorniki, kontenery i inne konstrukcje stalowe,
spreaders, containers, tanks and other metal
poszukuje dystrybutorów i oferuje
constructions, is looking for distributors and offers
podwykonawstwo w przetwarzaniu stali w celu subcontracting in metal processing to develop their
wzrostu sprzedaży i ekspansji międzynarodowej.
sales and grow internationally.

20/01/2021

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

Centrum badawczo-rozwojowe z Hiszpanii,
specjalizujące się w rozwiązaniach dla transportu i
branży energetycznej poszukuje możliwości
promowania swojej usługi tworzenia kart
materiałowych. Karty materiałowe dla metali,
plastiku oraz kompozytów do wdrożenia w kodach
BOES20191211001
wykonanych elementów mogą być dostarczone.
Ośrodek poszukuje firm, centrów badawczych lub
uniwersytetów do zawarcia umów
przedstawicielstwa handlowego i
podwykonawstwa lub umowy zlecenia wykonania
usługi na zewnątrz.
Firma z Kataru, producent mundurków oraz
odzieży roboczej dla wszystkich użytkowników :
szkół, korporacji, szpitali, hoteli, instytucji
BOQa20191114001
publicznych. Firma poszukuje dystrybutorów oraz
agencji przedstawicielstwa handlowego w celu
otwarcia nowych rynków na swój asortyment
mundurków.
Polski wytwórca ekskluzywnych, twardych muszek,
spinek do mankietów oraz torebek kopertówek ,
wszystkie wyroby są wytwarzane ręcznie ze 100%
naturalnego, wysokiej jakości drewna. Akcesoria są
BOPL20191205002pakowane w ozdobne szkatułki, które mogą być
indywidualnie oznaczone. Firma poszukuje
międzynarodowych kooperantów w ramach
umowy przedstawicielstwa handlowego,
dystrybucji lub umowy produkcyjnej.
Główną działalnością tej węgierskiej firmy jest
produkcja różnorodnych tekstyliów. Usługi
obejmują szycie, krojenie, haftowanie oraz nadruk,
zarówno w małych jak i przemysłowych ilościach.
Firma posiada ponad 150 przemysłowych maszyn
BOHU20191125001 oraz 131 pracowników. Wyposażenie jest
odpowiednie dla wszystkich typów procesów i
rodzajów materiałów. Firma posiada
doświadczenie we współpracy międzynarodowej.
Poszukuje partnerów w Europie w ramach umowy
produkcyjnej lub podwykonawstwa.

The Polish company creates with passion, exclusive
wooden bow ties, cufflinks and clutch bags. All
products are handmade, 100% natural, made of
the highest quality wood. The accessories are
packed in fancy boxes that can be personalised.
The company will establish cooperation with
business partners worldwide on the basis of a
commercial agency agreement, distribution
services agreement and/or manufacturing
agreement.
The main activity of the Hungarian is company
producing various textile products.
The services include sewing, cutting, embroidery,
and printing, both in smaller and large volumes. In
total, the company has over 150 industrial
machines and 131 employees. The equipment is
suitable for all processes and for all types of
materials.
The company has experience in trans-national cooperation. It is looking for partners from Europe, in
the form of manufacturing agreement or
subcontracting

SME zlokalizowany w Wielkiej Brytanii stworzył
A UK-based SME has developed a platform that
platformę umożliwiającą dodanie zwiększonej
enables companies to add augmented reality
treści rzeczywistości do swoich materiałów
content to their marketing materials that can be
marketingowych, do których możliwy jest dostęp
accessed using a QR code, no app needed. This can
przez kod QR, bez potrzeby aplikacji. Platforma ta
be applied to business cards, flyers or banners
może mieć zastosowanie do kart biznesowych,
BOUK20100114002
making these materials more informative,
ulotek oraz banerów, czyniąc je bardziej
immersive, and have more impact. The SME is
wciągającymi oraz potęgując wrażenie. SME chce
looking to develop new markets for this technology
stworzyć nowy rynek na tą technologię i poszukuje
and seeking partners in the marketing, public
partnerów z marketingu, relacji publicznych oraz w
relations and advertising sectors under an
sektorze reklamowym w ramach umowy
outsourcing or subcontracting agreement.
outsourcingu czy podwykonawstwa.

23/01/2021

inne usługi

Przedsiębiorca zlokalizowany w Portugalii zamierza
Entrepreneur based in Portugal intends to launch
wprowadzić platformę e-commerce w sektorze
an e-commerce platform for the retail sector, an
sprzedaży detalicznej, jako internetowy punkt
online one-stop-shop marketplace. He is seeking
kompleksowej usługi. Firma poszukuje wsparcia
BOPT20200103001
financial backing and cooperation for initial
finansowego i kooperacji do wstępnego rozwoju
development and launch as well as eventual
oraz wystartowania, jak również do ewentualnej
expansion to other European countries. Financial
ekspansji na inne kraje europejskie. Umowa
agreement is sought.
finansowania jest proponowana.

20/01/2021

inne usługi

Holenderska firma, która opracowała oraz
A Dutch company that develops and manufactures
produkuje kosmetyki do skóry pod własną marką,
their own brand of cosmetics and skin care is
poszukuje partnerów do ekspansji. Firma posiada
looking for partners to expand their activities
dwie linie produktów,pierwsza to unikalna formuła abroad. The company has two product lines, the
żelowa przeznaczona do kuracji wrośniętych
first line is a unique gel formula to avoid and treat
BONL20100106001
włosów oraz podrażnień skóry po goleniu. Druga
ingrown hairs and razor burn. The second line
linia produktowa składa się z produktów
consists of products that enhance eyelash and
wzmacniających i uwydatniających rzęsy oraz
eyebrow growth and look. The company offers a
wzrost i strukturę brwi. Firma oferuje umowę
commercial agency agreement or a distribution
przedstawicielstwa handlowego lub dystrybucji.
service agreement.

10/01/2021

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

A historical Italian company from the beverages
Włoska firma z tradycjami w branży napojów,
sector is specialized in the production of soft and
specjalizuje się w łagodnych i gazowanych
carbonated drinks.The company is active on the
napojach. Firma plasuje się na krajowym rynku na
BOIT20191219001
national market for many years placing itself in a
czołowych lokatach w swojej branży. Firma
leading position in the sector. The company would
pragnie wejść na nowe rynku przy udziale
like to approach new markets through new
zagranicznych dystrybutorów
distributors abroad.

17/01/2021

spożywcza

Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji
wkładów filtracyjnych i zespołów filtrujących jest
gotowa wejść na nowe rynki i szuka dystrybutorów
BOSI20200107001
wkładów filtracyjnych i zespołów filtrujących. Firma
chce nawiązać długoterminową współpracę na
podstawie umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

09/01/2021

narzędzia i
części

Fińska firma produkuje pastylki ksylitolu, pasty do
A Finnish company manufactures xylitol pastilles,
zębów, gumy do żucia i pastylki do suchych ust.
toothpaste, chewing gum and dry mouth pastilles.
Ksylitol jest naturalnym słodzikiem, a korzyści
Xylitol is a natural sweetener and the dental health
zdrowotne dla ksylitolu dla zdrowia zębów są
BOFI20200127001
benefits of xylitol are well established. The
dobrze znane. Firma szuka partnerów, którzy
company is looking for partners, who would take
wzięliby produkty ksylitolu do swojego portfolio na
the xylitol products into their portfolio, under a
podstawie umowy o świadczenie usług
distribution services agreement.
dystrybucyjnych.

27/01/2021

spożywcza

Ukraińskie studio projektowe IT, które istnieje od
2016 roku, pracuje nad rozwojem wszelkiego
A Ukrainian IT design studio that exist since 2016 is
rodzaju projektów. Firma jest w trakcie tworzenia working with development of all type of projects.
narzędzia online, które może pomóc w tworzeniu Company is in a process of making an online tool
BOUA20200113002 inteligentnej gospodarki w dziedzinie mebli,
that can help to create smart economy in furniture,
architektury i budownictwa.
architectural and construction spheres.
Firma szuka partnerów w ramach umowy
The company is looking for partners under a
finansowej, która wspiera rozwój ich nowego
financial agreement to support development of
rozwiązania informatycznego.
their new IT solution.

14/01/2021

komputery i
IT

A Slovenian company specializing in the
manufacturing of filter cartridges and filter units is
willing to expand into new markets and is looking
for distributors of filter cartridges and filter units.
The company is willing to establish long-term
cooperation on the basis of a distribution services
agreement.

Rosyjska firma produkuje quasi-optyczne
A Russian company produces quasi-optical
modulatory i przetworniki falowe dla zakresu
modulators and wavefront converters for the mm /
BORU20200113023długości fali mm / sub-mm przy użyciu struktur
sub-mm wavelength range using LC meta
meta LC. Firma szuka partnerów do dalszej
structures. The company is looking for partners for
współpracy.
further cooperation.
To szwedzkie MŚP jest liderem na rynku nordyckim
This Swedish SME is the Nordic market leader in
w zakresie systemów ciągłego zdalnego
continuous remote tank monitoring systems. The
monitorowania zbiorników. Firma poszukuje
BOSE20191203001
company now seeks d partners in Europe to
obecnie partnerów w Europie, aby rozszerzyć swój
expand their market, to conclude distribution
rynek i zawrzeć umowy o świadczenie usług
services agreements.
dystrybucyjnych.
Włoska firma z dużym doświadczeniem w produkcji
An Italian company with wide experience in
serwetek stołowych średniej / wysokiej jakości
production of medium/high quality table napkins
osiągnęła ważne miejsce na rynku krajowym, ale
has reached an important place in the domestic
BOIT20191219001
teraz chce się rozwijać i poszukuje dystrybutorów
market but now wishes to expand and seeks
w innych krajach. Fabryka papierowych serwetek
distributors in other countries. Its paper table
stołowych znajduje się w Kampanii, a w Neapolu
napkins production plant is located in Campania
znajduje się także salon sprzedaży.
and there is also a selling store in Naples.

30/01/2021

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

pojazdy i
09/01/2021 maszyny/mas
zynowa

17/01/2021

opakowania,
papier

07/01/2021

doradztwo i
konsultacje

Szkoła dla obcokrajowców z programu immersji
Foreign immersion program school for foreigners,
zagranicznej, z siedzibą w północnej Hiszpanii,
based in northern Spain, offers high-quality
oferuje wysokiej jakości kursy języka hiszpańskiego
Spanish language and culture courses together
i kultury oraz wiele zajęć pozalekcyjnych. Szkoła
with many extracurricular activities. The school
BOES20200109001zapewnia również studentom szereg możliwości
also provides the students with a range of
zakwaterowania. Szkoła wnioskuje o zawarcie
accommodation possibilities. They request setting
umów handlowych z innymi szkołami lub
up commercial agreements with other similar
agencjami językowymi o podobnej wiedzy w
language schools or agencies with knowledge in
dziedzinie edukacji.
the educational field.

09/01/2021

nauka/eduka
cja

Serbska firma zatrudniająca osoby
niepełnosprawne oferuje produkty i usługi z
zakresu poligrafii i szycia. Ponieważ możliwości
BORS20200127001
produkcyjne firmy się rozszerzają, firma jest
zainteresowana ekspansją na nowe rynki poprzez
umowy outsourcingowe i produkcyjne.

27/01/2021

inne usługi

Ukraiński producent mebli tapicerowanych oferuje
Ukrainian producer of upholstered furniture offers
dystrybutorom szeroką gamę swoich produktów a wide range of its products - sofas, sofa-beds,
sofy, sofy rozkładane, sofy modułowe, fotele, łóżka
modular sofas, armchairs, beds and mattresses - to
i materace - i zamierza zawrzeć długoterminową
BOUA20190829003
distributors and aims to contract a long-term
umowę dystrybucyjną z potencjalnymi partnerami.
distribution agreement with potential partners.
Firma jest w stanie zaoferować wysoki poziom
The company is able to offer the high level of
jakości i wzornictwa przy użyciu europejskich
quality and design by using European components
komponentów i urządzeń produkcyjnych.
and production equipment.

23/01/2021

produkty
drewniane,
meble

Rumuńska firma informatyczna opracowała
A Romanian IT company has developed enterprise
oprogramowanie do planowania zasobów
resource planning software for the jewellery
przedsiębiorstwa dla przemysłu jubilerskiego, które
industry which improves the manufacturing and
BORO20191217003usprawnia proces produkcji i zarządzania,firma
management process, and is therefore offering a
oferuje umowę licencyjną dla partnerów w zakresie
license agreement to partners in the
produkcji, sprzedaży detalicznej i sprzedaży
manufacturing, retailing and wholesale of
hurtowej biżuterii.
jewellery.

06/01/2021

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Ta włoska agencja szkoleniowa, akredytowana
przez Region Kalabrii do prowadzenia kursów
kształcenia ustawicznego i wyższego, poszukuje
agencji szkoleniowych w innych krajach
BOIT201912
zainteresowanych współpracą w zapewnianiu
19003
kursów spawalniczych, w ramach umów joint
venture. Agencja poszukuje również
międzynarodowych przedstawicieli handlowych do
reprezentowania ich szkoleń i kursów
certyfikacyjnych dla personelu spawalniczego.

This Italian training agency, accredited by the
Calabria Region to carry out continuing and tertiary
education courses, seeks training agencies in other
countries interested in cooperating in the provision
of courses in welding, as part of joint venture
agreements. The agency also seeks international
commercial agents to represent their training and
certification courses for welding personnel.

A Serbian company employing persons with
disabilities is offering product and services in the
area of printing and sewing industry. Since the
company's production capabilities are expanding,
the company is interested in expanding to new
markets through outsourcing and manufacturing
agreements.

Brytyjska firma z sektora edukacyjnego wprowadza UK company in the educational sector is bringing
w życie naukę poprzez interaktywną odzież
science learning to life through interactive clothing
połączoną z bezpłatną aplikacją dla dzieci i
linked to a free app for children and teachers. By
nauczycieli. Korzystając z technologii rozszerzonej
utilising augmented reality technology, the
rzeczywistości, firma umożliwia dzieciom cyfrową
company enables children to learn concepts
BOUK20191216004 naukę pojęć, które w innym przypadku byłyby
digitally that would otherwise be dangerous,
niebezpieczne, niedostępne lub zbyt drogie.
inaccessible or too expensive.It helps children learn
Pomaga dzieciom w poznawaniu ludzkiego ciała w
about the human body in a fun and immersive
zabawny i wciągający sposób. Firma poszukuje
way. The company is looking for museum and
muzeów i szkół w celu dystrybucji lub umowy
school merchandising re-sellers for distribution or
licencyjnej.
licensing agreement.

20/01/2021

nauka/eduka
cja

Firma projektowa z Bośni i Hercegowiny,
specjalizująca się we wszystkich fazach
projektowania architektonicznego, oferuje
modelowanie 3D w oparciu o metodologię Building
Information Modeling (BIM), wizualizację 3D o
BOBA20191223001
najwyższej jakości, cyfryzację analogowych danych
projektowych, fotogrametrię 3D i skanowanie
laserowe istniejących budynków. Firma szuka
partnerstwa poprzez umowy outsourcingowe lub
podwykonawstwo.

07/01/2021

materiały i
usługi
budowlane

07/01/2021

metalowa

22/01/2021

medycyna

17/01/2021

komputery i
IT

30/01/2021

spożywcza

A design company from Bosnia and Herzegovina,
specialized in all architectural design phases, offers
3D modeling based on Building Information
Modeling (BIM) methodology, 3D visualization with
premium quality, digitalization of analogue project
data, 3D photogrammetric and laser scanning of
existing buildings, as well as 3D/BIM modeling of
existing buildings. The company is looking for
partnership via outsourcing or subcontracting
agreements.

Młoda i dynamiczna firma z Bośni i Hercegowiny,
Young and dynamic metal processing company
założona w 2015 roku, której głównym
from Bosnia & Herzegovina, established in 2015,
przedmiotem działalności jest niestandardowa
whose main activities are customized sheet metal
BOBA20191213002
obróbka blachy, spawanie, ochrona powierzchni i
processing, welding, surface protection and
montaż produktów, oferuje wysokiej jakości usługi
product assembling, is offering high-quality
produkcyjne poprzez umowę outsourcingową lub manufacturing services through an outsourcing or
produkcyjną.
manufacturing agreement.
Brytyjskie MŚP stworzyło centrum chirurgii
A UK-based SME has developed a weight loss
odchudzania online, aby zaoferować wsparcie i
surgery hub online to offer support and
informacje dla pacjentów po operacji bariatrycznej information to patients following bariatric surgery
opaska żołądka, balon, obejście i rękaw. MŚP chce
– gastric band, balloon, bypass and sleeve. The
wejść na nowe rynki i chce współpracować z
BOUK20191115001
SME is looking to enter new markets and wants to
dostawcami usług bariatrycznych, aby zaoferować
partner with bariatric providers to offer a source of
źródło wsparcia w ramach programu opieki
support as part of the patients’ aftercare
pooperacyjnej pacjentów. Przewiduje się, że
programme. It is envisaged that this partnership
partnerstwo przyjmie formę umowy
will take the form of an outsourcing agreement.
outsourcingowej.
Portugalska prywatna firma z siedzibą w Lizbonie
opracowuje i rozwija oprogramowanie dla firm i
organizacji. Opracowali zestaw produktów do
zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania flotą i
niedawno dodali wspólne rozwiązania mobilności.
BOPT20191125001
Poszukują przedstawicieli handlowych do
reprezentowania swoich produktów mobilnych, a
mianowicie firm konsultingowych w zakresie
zarządzania flotą, firm konsultingowych IT oraz firm
lokalizujących pojazdy GPS.

The Portuguese private company based in Lisbon
conceives and develops software solutions for
companies and organizations. They developed a set
of products for human resources management,
fleet management and recently added shared
mobility solutions. They are looking for commercial
agents to represent their mobility products,
namely fleet management consulting companies,
IT consulting companies and GPS vehicle location
companies.

Ta armeńska firma specjalizuje się w produkcji
This Armenian company is specialized in
szerokiej gamy herbat ziołowych. W szczególności
production of wide range of herbal teas. In
firma produkuje herbaty i mieszanki ziołowe, takie
particular, the company produces herbal teas and
jak tymianek, koperek, mięta, rumianek,
BOAM20191217001
mixes such as thyme, dill, mint, chamomile,
eukaliptus, herbata z dziurawca zwyczajnego
eucalyptus, St.-John's wort (hypericum) tea, etc.
(hypericum) itp. Firma szuka partnerów do
The company is looking for partners to cooperate
współpracy w ramach umowy o świadczenie usług
under the distribution services agreement.
dystrybucji.

Czeska firma szuka dystrybutorów swojego
markowego produktu - motocykla elektrycznego.
Oferowane motocykle są lekkie, mają doskonałą
stabilność podczas jazdy, łatwą obsługę i mogą być
BOCZ20191203001używane na wiele sposobów. Są wyposażone w
tryb rekuperacji, są łatwe do transportu i
przechowywania. Firma poszukuje dystrybutorów i
partnerów na całym świecie w ramach umowy o
usługi dystrybucyjne.

A Czech company is looking for distributors of its
brand product - an electric motorcycle. The offered
motorcycles are light weight with excellent driving
stability, easy handling and able to be used in many
ways. They are equipped with recuperation mode,
easy to transport and to be stored. The company is
looking for distributors and partners around the
world under the frame of a distribution services
agreement.

pojazdy i
21/01/2021 maszyny/mas
zynowa

Bułgarska firma jest producentem
zarejestrowanych i certyfikowanych naturalnych
produktów kosmetycznych, takich jak kremy i płyny
BOBG20191210002 do twarzy i ciała, maseczki, peelingi itp. Firma
przeprowadziła własne badania oraz produkuje
unikalne produkty. Firma oferuje umowę
dystrybucyjną.
Szwedzka firma poszukuje długoterminowych
partnerów (dystrybutorów lub agentów) do
sprzedaży swoich produktów dźwigowych,
zwłaszcza własnych zaprojektowanych wciągników
i wózków belkowych. Oferują wszystkie rodzaje
BOSE20200109001
wciągników i urządzeń dźwigowych, a także tworzą
rozwiązania o udźwigu od 250-10 000 kg. Oferują
najwyższą jakość w całym procesie, a dla
zapewnienia jakości i funkcjonalności produkty są
testowane przez strony trzecie zgodnie z normami
EN.

The Bulgarian company is a manufacturer of
registered and certified natural cosmetics products
such as creams and lotions for face and body,
masks, scrubs, etc. The company has done its own
research and development and is producing unique
products. The company is offering a distribution
agreement.

02/01/2020

A Swedish company is searching for long-term
partners (distributors or agents) to sell their lifting
products, especially their own designed hoists and
beam trolleys. They are offering all types of hoists
and lifting equipment, as well as creating solutions
that lift from 250-10 000 kg. They offer the highest
quality throughout the process and to assure
quality and function the products are third party
tested according to EN standards.

pojazdy i
22/01/2021 maszyny/mas
zynowa

Koreańskie MŚP opracowało czujnik mikrooptyczny
do pomiaru objętości płynu medycznego.
Stowarzyszony instytut badawczy koreańskiego
MŚP planuje eksport i ukierunkowanie na rynek
zdalnych urządzeń medycznych opartych na ICT.
BOKR20191219001
MŚP wkracza na rynki Europy, Afryki Południowej,
Chin i Indonezji ze swoim inteligentnym systemem
monitorowania płynów medycznych opartym na
IoT. W związku z tym poszukuje dystrybutorów w
Europie z szeroką siecią szpitali do współpracy w
celu zawarcia umowy dystrybucyjnej.

The Korean SME has developed a micro-optical
sensor to measure the volume of medical fluid. An
affiliated research institute of the Korean SME is
planning to export and target the market of ICTbased remote medical devices. The SME is entering
Europe, South Africa, China and Indonesia markets
with their IoT-based smart monitoring system for
medical fluid.As such, they are looking for
distributors in Europe with a wide network with
hospitals to partner for a distribution agreement.

14/01/2021

medycyna

Duńska firma zajmująca się czystymi technologiami
poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli w
całej Europie robota do dezynfekcji w całym
pomieszczeniu. Robot jest zaawansowanym
technologicznie urządzeniem mobilnym, które
eliminuje patogeny (bakterie, wirusy i grzyby)
BODK20200106001
podczas końcowej dezynfekcji w placówkach opieki
zdrowotnej poprzez proces wolny od chemikaliów i
produktów ubocznych. Zapobiega
rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych,
ograniczając w ten sposób liczbę powszechnych
zakażeń związanych z opieką zdrowotną (HAI) i
zwiększając bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

A Danish clean-tech company is looking for
distributors or agents across Europe for its wholeroom disinfection robot. The robot is a high-tech
mobile device that eliminates pathogens (bacteria,
viruses, and fungi) during terminal disinfection in
healthcare facilities through a chemicals and
byproduct free process. It prevents the spread of
infectious deceases, thus limiting the number of
prevalent Healthcare Associated Infections (HAIs)
and increasing patient and personnel safety.

09/01/2021

medycyna

Marka powstała w 2018 roku na Ukrainie w
The brand was created in 2018, in Ukraine, in the
regionie Chersoniu i reprezentuje własną rodzinną
Kherson region and represents its own familyprodukcję naturalnych olejków aromatycznych do owned production of natural aromatic oils for body
pielęgnacji ciała. Odżywcze i korygujące olejki do
care. Nourishing and correcting body oils,
ciała, harmonizujące sferę emocjonalną, mają
harmonizing the emotional sphere, have an
BOUA20191226001
niezwykle pozytywny wpływ na praktykę masażu,
extremely positive effect on the practice of
pielęgnacji włosów, aromaterapii. Rodzinna firma
massage, hair care, aromatherapy. The familyszuka partnerów, którzy mogą pomóc w
owned company is looking for partners, who can
sprowadzeniu tych produktów na rynki zagraniczne assist in bringing these products to the foreign
w ramach umów o świadczenie usług
markets, under distribution services agreements or
dystrybucyjnych lub umów agencyjnych.
commercial agency agreements.

04/01/2021

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

chemia i
kosmetyki/chemiczna

nauka/edukacja

doradztwo i konsultacje

komputery i IT

materiały i usługi
budowlane

medycyna

narzędzia i części

nauka/edukacja

opakowania, papier

pojazdy i
maszyny/maszynowa

produkty drewniane, meble

spożywcza

reklamowa, filmowa

rolnictwo

sektor morski, lotniczy

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

środowisko/energia/ochron
a środowiska

tekstylia, ubrania, biżuteria

transport/logistyka

turystyka

metalowa

różne inne produkty

inne usługi

