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The Dutch branch of a German
provider of flexible office spaces and
workplaces, is now growing in the
Netherlands. In addition to
workspaces, the company has various
possibilities for meetings and events.
The company is looking for a system
that provides their members easy
access to the buildings and keeps
track of important data like who's
coming in or going out. The partner
should be willing to co-operate in the
frame of a supplier agreement.

05.09.2020

różne inne
produkty

Brytyjska firma dostarczają szeroką
A British company that supplies a
gamę produktów dla sektora
range of products to the construction
budowlanego poszukuje dostawców sector is seeking to source wooden
BRUK201909
drewnianych profili i palików,
profile boards and wooden marking
09001
produkowanych z nieobrobionego, out stakes, manufactured from FSC
certyfikowanego przez Forest
certified untreated softwood, for a
Stewardship Council (FSC).
manufacturing agreement.

11.09.2020

produkty
drewniane,
meble

A Romanian company from
Rumuńska firma z Transylwanii,
Transylvania is specialised in the
specjalizuje się w produkcji systemów
wholesale of milking systems and
udojowych i akcesoriów do nich.
related accessories. With previous
Firma posiada doświadczenie w
transnational experience, the
nawiązywaniu międzynarodowych
BRRO20190822001
company is interested in enlarging its
kontaktów biznesowych i tym samym
portfolio of partners by identifying
poszukuje nowych, zagranicznych
new international manufacturers of
producentów przenośnych systemów
cattle mobile milking parlour willing
udojowych, którzy poszukują
to cooperate on the basis of
dystrybutorów.
distribution services agreement.

10.09.2020

rolnictwo

Nr oferty

Summary PL

Niemiecka firma wynajmująca
powierzchnie biurowe rozwija swoja
działalność oddziału w Holandii.
Oprócz tej działalności, firma oferuje
BRNL201908
również organizację spotkań i
30001
wydarzeń. Firma poszukuje dostawcy
systemu umożliwiającego klientom
łatwy dostęp do budynków oraz
zbieranie ważnych danych, takich jak
wejścia i wyjścia.

A Portuguese company from Madeira
Island, specialised in the production
of traditional regional cakes, biscuits
and candies, such as honey cake
(sugar cane honey), honey biscuits
and candy, is searching for
ingredients producers and suppliers,
namely ground spices (nutmeg, clove,
anise and cinnamon) to establish a
distribution services agreement

27.09.2020

spożywcza

A Slovak construction company that
Słowacka firma budowlana zajmująca deals with the sale and fitting of tiles,
się sprzedażą i układaniem płytek,
paving and natural stones is looking
BRSK201909
bruku oraz powierzchni z kamienia for the supplier of paving stone - the
09001
naturalnego poszukuje dostawców
granite or prophyr cubes. The
bruku - granitowego i porfirowego.
company expects to conclude a
supplier agreement.

11.09.2020

materiały i
usługi
budowlane

A company established in France and
specialized in the construction of
houses is seeking a business
Francuska firma specjalizująca się w agreement with technical assistance
budowie domów poszukuje dostawcy to buy exoskeletons which would
BRFR201907
egzoszkieletów, dzięki którym
help their employees to handle heavy
30002
robotnicy będą mogli przenosić
loads, rubble, cement, tools in a
ciężkie ładunki, gruz, cement i
construction site.
narzędzia na terenie budowy.
The company is pioneer in this
application and is looking for this
product under the form of a supplier
agreement.

12.09.2020

materiały i
usługi
budowlane

The company is a London-based
company that provides braille
translation services for its clients. The
company offers its services to both
Brytyjska firma z siedzibą w Londynie
companies and individuals looking to
zajmuje się tłumaczeniami
have documents translated in braille.
dokumentów na język braille'a na
BRUK201909
rzecz firm i osób indywidualnych.
19002
In order to do the translation, the
Firma poszukuje producentów
company uses paper that is
papieru o gramaturze 190 g/m2 w
approximately 190 grams per square
celu pozyskiwania tego papieru.
meter and above. The London-based
company is looking to sign a supplier
agreement with an international
paper manufacturer.

25.09.2020

doradztwo i
konsultacje

Portugalska firma z Madeiry,
specjalizująca się w produkcji
lokalnych wypieków, ciastek i
słodyczy, takich jak ciasta miodowe z
BRPT201909
miodu trzcinowego, miodowe ciastka
03001
oraz słodycze, poszukuje
producentów i dostawców przypraw gałki muszkatołowej, goździków,
anyżu i cynamonu.

Niemiecka firma z sektora MSP,
A German SME active in the
zajmująca się produkcją i sprzedażą
production and sales of customer
świdrów ciągłych, służących do
specific auger flights for the
budowy przenośników, mieszalników, production of conveyors, mixers,
BODE201909
systemów sortowania czy
sorting systems and snow blowers in
25001
wirnikowych pługów śniegowych dla
different application areas i.e.
takich sektorów jak medyczny czy
construction branch and food and
budowlany, oferuje usługi
pharmaceutical industry is searching
produkcyjne.
for manufacturing agreements.

Litewska firma, zajmująca się
produkcją, hurtową sprzedażą i
pakowaniem różnego rodzaju
wyrobów spożywczych (orzechy,
BOLT20190812001 suszone owoce, przekąski), ciast,
dodatków do żywności i przypraw
oferuje produkcję żywności zwykłej i
organicznej. Firma poszukuje
dystrybutora.

The Lithuanian company is active in
manufacturing, wholesale, trade and
packaging of various food products
(nuts, dried fruit, snacks, nuts),
confectionery, food additives, spices.
It can offer conventional and organic
food products. The company is
looking for partners to work under a
distribution services agreement.

Turecka firma, założona w 1948, jest
producentem pomp przemysłowych,
takich jak pompy przekładniowe,
pompy ze stali nierdzewnej i pompy
krzywkowe. Firma poszukuje
dystrybutorów i agentów
BOTR20190805001
handlowych. Firma bez przerwy się
rozwija, inwestuje w opracowywanie
nowych technologii produkcji pomp
w celu zwiększenia swoich
możliwości produkcyjnych. Firma
poszukuje nowych rynków zbytu.

A Turkish company, established in
1948, manufacturer of industrial
pumps such as helical gear pumps,
stainless pumps and lobe pumps, is
looking for partners for cooperation
within a distribution services
agreement or commercial agency
agreement. The company is
constantly developing, investing in
and researching new technologies on
internal gear pumps and lobe pumps
to increase its production capacity.
The company is also exploring new
markets and establishing cooperation
with new customers.

28.09.2020

narzędzia i
części

26.09.2020

spożywcza

11.09.2020

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

The Slovak company was founded in
the 1883 and still maintains the old
tradition. The mail products are
Słowacka firma, założona w 1883
various decorative pieces of pottery;
roku, produkuje tradycyjne wyroby like pots, vases, plates, cake molds,
ceramiki dekoracyjnej - garnki, wazy,
and candlesticks.
talerze, formy do ciast i świeczniki.
BOSK20190725001
Firma poszukuje dystrybutorów - firm
The company is seeking for
zajmujących się sprzedażą ceramiki, distributors sought are companies
takich jak hurtownie, sklepy, domy
specialized in selling of ceramic
towarowe, sieci sklepów z
dishes. It could be wholesalers, retail
wyposażeniem wnętrz.
stores, department stores and chain
of home stores. Cooperation with the
distributors will be based on
distribution services agreements.

Brytyjska firma zajmuje się
This UK company supplies high
dystrybucją urządzeń do przesyłu i
voltage electrical transmission and
rozdzielania prądu o wysokim
distribution equipment. The range
napięciu. Firma oferuje linie
covers overhead lines and live line
elektroenergetyczne napowietrzne,
products, cabling equipment as well
linie pod napięciem, wyposażenie
as the related equipment required to
kablowe oraz akcesoria do pracy z
BOUK20190909001
work with high voltage products
wysokim napięciem (izolowane
(insulated tools and personal
narzędzia, środki ochrony osobistej).
protective equipment-PPE). It is
Firma poszukuje agentów i
looking for agents or distributors in
dystrybutorów z Europy,
Europe with close connections to
posiadających kontakty wśród
electricity supply and utility
dystrybutorów prądu oraz
contractors.
wykonawców.

26.09.2020

różne inne
produkty

18.09.2020

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

Węgierska firma to start-up
technologii medycznej, rozwijająca
przełomową ortezę antyspastyczną
ręki, dzięki której możliwe jest
zastąpienie niewystępujących z
powodu paraliżu funkcji puszczania
BOHU20190909001
palców. Wczesny prototyp został już
przetestowany, a wypuszczenie
wersji ostatecznej planowane jest na
rok 2020. Firma poszukuje agentów,
dystrybutorów i partnerów
zainteresowanych współpracą w
formie spółki joint venture.

The Hungarian company is a medical
technology startup, developing and
aiming to commercialize a
breakthrough active antispastic hand
orthosis. It substitutes the missing
release function of fingers for those
suffering from spastic hand paralysis.
The team is working on the product
development at full speed. The early
prototype has been initially tested
with great results. The 1st product
release is expected in mid-2020.
Commercial agents, distributors or
joint venture partners are sought.

20.09.2020

medycyna

Węgierska cukiernia z ponad 10letnią tradycją, stworzyła nową linię
ciastek, wypiekanych z naturalnych
BOHU20190612001 składników. W jej skład wchodzą
m.in. ciastka bez dodatku cukru, bez
laktozy i pieczone bez użycia mąki.
Firma poszukuje dystrybutorów.

Hungarian patisserie and cake shop
with more than 10 years old
experience created their new cookie
collection from natural ingredients.
Among them there are sugarfree,
lactosefree and wheat free cakes too.
The Hungarian company is looking for
distributors in the EU to expand their
market.

05.09.2020

spożywcza

Gruzińska firma poszukuje
Georgian company is looking for
europejskich dystrybutorów
distributors in the EU for its premium
produkowanych przez nią
natural juices and nectars. The
naturalnych soków i nektarów. Firma
company produces juices and nectars
pakuje produkty w opakowania
in TetraPak packages (1l and 0.2l
TetraPak (1l i 0.2l). 24 jednostki
packages). 24 stock keeping units
magazynowe (SKU) oraz 10 smaków
(SKUs) and 10 mono-tastes are
BOGE20190808001
tych produktów powodują, że mogą
suitable for retail and HoReCa
być sprzedawane detalicznie oraz dla
markets. Main advantages of the
sektora HoReCa. Ich główne zalety to
juices are that are non-genetically
brak stosowania roślin
modified organism (GMO), do no
modyfikowanych genetycznie do ich
contain artificial additives or
produkcji, brak sztucznych dodatków
colorants, have unique and exotic
i barwników oraz oryginalny,
tastes for the EU market.
egzotyczny smak.

24.09.2020

spożywcza

Turecka firma jest aktywna w
zakresie dostarczania sprzętu
The Turkish company is active in
ortopedycznego i medycznego
supplying orthopedic and medical
takiego jak protezy stóp,
equipment such as foot, wrists and
nadgarstków i dłoni; produktów do
hand attachments; foot health
pielęgnacji stóp, leczniczych, ze
BOTR201904
products; medical sizes; knits and
wzmocnionej dzianiny, produktów
26001
strengths; supporting products; foot
dodatkowych, ortez stóp, protez
orthoses; arm and shoulder hangers;
barków i ramion, skarpetek
varicosis socks; bed and wheelchairs.
przeciwko żylakom, łóżek oraz
The company is looking for
wózków inwalidzkich. Firma szuka
distributors to expand its distribution
dystrybutorów w celu rozszerzenia
network to Bulgaria and Greece.
swojego rynku na Bułgarię i Grecję.

Innowacyjna słowacka firma
działająca w obszarze druku 3D oraz
An innovative Slovak company
produkcji technologii skojarzonych, operating in the field of 3D printing
oferuje swoje usługi takie jak
and additive manufacturing via
modelowanie 3D nowych
technologies is offering their services
BOSK20190822001 komponentów oraz zespołów do
such as 3D modeling of new
produkcji 3D, skanowanie 3D oraz
components and assemblies for 3D
optymalizację istniejących modeli.
manufacturing, 3D scanning or
Firma poszukuje zagranicznych
optimization of existing models. The
partnerów do współpracy w ramach
company is looking for foreign
umowy zlecenia.
partners to cooperate via
outsourcing agreement.

Belgijska firma specjalizuje się w
rozwoju aplikacji webowych i
mobilnych przeznaczonych do
tworzenia gier edukacyjnych łatwych
oraz efektywnych. Aplikacja oferuje
intuicyjną platformę do tworzenia
BOBE201907 interaktywnych kwestionariuszy dla
25001
studentów, uczniów, uczestników
szkoleń i innych. Firma chce znaleźć
partnerów takich jak instytucje
publiczne i firmy prywatne
zaangażowane w proces edukacyjny i
szkoleniowy. Współpraca opierać się
będzie o umowę zlecenie.

A Belgium-based SME specialised in
web and mobile develoment
proposes an application aimed at
making learning playful, easy and
even more efficient. The application
offers an intuitive platform to create
interactive questionnaires for the
students, pupils, trainees and others.
It is willing to find partners such as
public stakeholders and private
companies involved in the teaching
or training sector. The cooperation
would take the form of an
outsourcing agreement.

20/09/2020

medycyna

17/09/2020

komputery i
IT

10/09/2020

nauka/eduka
cja

Czeska firma z regionu morawskośląskiego specjalizuje się produkcji
krat spawanych w typowych i
nietypowych rozmiarach,
przenośnych i solidnych ogrodzeń lub
BOCZ201908 siatek zrobionych z gabionów, oferuje
09004
systemy do ochrony taśm
transportowych, systemy do maszyn
do produkcji ogrodzeń, urządzeń
produkcyjnych, magazynów itp.
Firma poszukuje partnerów na
podstawie umowy produkcyjnej.

The Czech company from MoravianSilesian region, specializing in the
production of welded grids, typical
and atypical dimensions, mobile and
solid fences, or grids made from
gabions, offers systems of protection
of conveyor belts, systems of internal
fence of machines, production
facilities, stocks etc. It is looking for a
partner via a manufacturing
agreement.

Słoweńska firma specjalizująca się w
produkcji materiałów (słojów oraz A Slovenian company, specialised in
akcesoriów do fermentowania) do
manufacturing material
BOSI2019042
produkcji domowych kefirów i serów
(fermentation jars and kits) for
3001
szuka dystrybucji w sektorze
making kefir and cheese at home, is
spożywczym.
looking for distributors in the health
food sector.

Brytyjski producent wysokiej klasy
UK manufacturer of highdrewnianych wykończeń/powłok oraz
performance wood finishes/coatings
rozwiązań do obróbki drewna i
BOUK20190
and treatment solutions for the
909003
stolarki drewnianej poszukuje
furniture and joinery industries is
partnerstwa z firmami na zasadzie
looking to partner with companies
umowy dystrybucyjnej.
under a distribution services
agreement.

Ukraińska sieć sklepów z zakresu
zdrowia i urody poszukuje partnerów
do eksportu swojej marki w Europie,
Północnej Ameryce i Afryce i dalszej
dystrybucji w ramach umowy
dystrybucyjnej lub komercyjnej.
BOUA201907
Firma oferuje szeroką gamę
19002
produktów takich jak perfumy,
produkty do pielęgnacji twarzy i ciała,
makijażu, biżuterii, akcesoriów,
produktów do gospodarstwa
domowego i dziecięcych.

The Ukrainian chain of beauty and
care stores is looking for partners to
export its own brands to Europe,
North America and Africa and
distribute them further in the frame
of distribution service agreement or
commercial agency agreement.
The company offers a wide range of
goods such as perfumes, products for
face and body care, makeup
products, costume jewelry,
accessories, household goods and
baby care products.

12/09/2020

metalowa

17/09/2020

spożywcza

16/09/2020

produkty
drewniane,
meble

17/09/2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

Hiszpańska firma będąca franczyzą
znaną ze swojej rewolucyjnej metody
robienia i sprzedawania lodów.
Kreacje są wykonywane z mrożonego
chleba w temperaturze -30º.
Oryginalny pomysł pochodzi z
Tajlandii. Firma poszukuje
BOES201908
franczyzobiorców, którzy są gotowi
07002
do całorocznej współpracy zgodnie z
procedurami ręcznego wyrobu lodów
oraz naleśników na gorąco robionych
na miejscu oraz z lokalizacją
umożliwiającą prowadzenie tego
rodzaju działalności.

The Spanish company is a franchise
known for its revolutionary
handmade way of making and selling
ice cream. The creations are made
with freezing bread at a constant 30º. The original concept of this art
of making these products comes
from Thailand. The company is
looking for franchise partners with an
all year around framework of which
follows the procedures of its
homemade ice cream and hot crepes
recipes made on the spot and located
in the right place for running the
business.

The company is Italy's largest
Włoski największy park rozrywki i amusement and water park. Its main
park wodny. Jego główne atrakcje to attractions include a park theme area
park inspirowany sławną marką
inspired by a famous motorcycle
motocyklową, największa wodna
brand, the world’s tallest water
BOIT2019080
kolejka górska , kolejki górskie,
coaster, with roller coasters, the
1001
najwyższy diabelski młyn i centralnej
tallest ferris wheel in continental
Europie, park wodny, rozległy park Europe, a water park, a vast dinosaur
dinozaurów. Firma szuka partnerów
themed area.
na zasadzie umowy komercyjnej w
The company looks for partners
celu zwiększenia obrotów.
under commercial agency
agreements, in order to increase the
turnover.

Rumuńska firma specjalizuje się w
produkcji szerokiej gamy żaluzji w
odpowiedzi na zapotrzebowanie
różnego rodzaju branż takich jak
BORO201908
edukacja, ochrona zdrowia czy
22001
hotelarska itp. Firma jest
zainteresowana identyfikacją nowych
partnerów biznesowych do zawarcia
umowy dystrybucyjnej.

A Romanian company specialises in
manufacturing a wide assortment of
blinds answering the requirements of
different industries including
education, healthcare, hospitality etc.
The company is interested in
identifying new international
business partners to conclude
distribution services agreements.

04/09/2020

spożywcza

03/09/2020

turystyka

02/09/2020

materiały i
usługi
budowlane

Firma jest producentem wysokiej
jakości, zgodnych z wymogami UE
profesjonalnych środków
czyszczących i dezynfekcyjnych.
Produkty są używane głównie w
pralniach, hotelach i branży HORECA,
BORO20190
w firmach specjalizujących się w
822002
utrzymaniu czystości, fabrykach lub
myjniach samochodowych. W celu
rozszerzeniu swojej obecności
zagranicą, firma szuka partnerów do
współpracy komercyjnej lub
dystrybucyjnej.

This company is a manufacturer of
high quality, EU standard compliant
professional cleaning products,
cosmetics and disinfectants. Their
products are mainly used by
commercial laundries, hotel and
catering industry (HORECA),
companies specialized in facility
management services, factories and
car-wash facilities.
Wishing to expand their presence on
foreign markets, the company seeks
partners to work with under
commercial agency or distribution
services agreements.

Firma z Północnej Irlandii (UK)
projektuje i składa sprzęt ścierny oraz This Northern Ireland (UK) company
BOUK201907 sprzęt do obróbki dla wielu sektorów
designs and assembles abrasive
08002
przemysłowych oraz dla rynku
blasting equipment for multiple
komercyjnego. Firma szuka
industrial and commercial markets.
dystrybutorów w Europie.
The company seeks distributors
throughout Europe.

Portugalska firma zlokalizowana w
Coimbra dostarcza badania, rozwój i
innowacje (RDI) w różnego rodzaju
dziedzinach: chemia, biotechnologia,
materiały, agrofood, produkcja,
przemysł produkcyjny. Zespół ma
ponad 200 lat wspólnego
BOPT201907
doświadczenia oraz kilka
23002
ukończonych projektów dla
przemysłu. Firma szuka partnerów
potrzebujących rozwinąć nowy
produkt lub proces na podstawie
umowy zlecenia lub
podwykonawstwa. Mile widziane
również umowy komercyjne.

Portuguese SME based in Coimbra
provides research, development and
innovation (RDI) services in various
fields of action: chemistry,
biotechnology, materials, agro-food,
production technology, product
industry. The team has more than
200 years of accumulated experience
and has several completed projects
within the industry. The SME is
looking for partners who need to
develop new products and processes,
through outsourcing or
subcontracting services. Commercial
agency agreements are also sought.

06/09/2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

11/09/2020

materiały i
usługi
budowlane

10/09/2020

inne usługi

Bułgarska firma z ponad 50 letnim
A Bulgarian company with over 50
doświadczeniem w zakresie składania
years experience in the field of
BOBG201909 i testowania części elektronicznych
electronics assembly and testing is
24001
oferuje swoje usługi i szuka
offering its services and is looking to
możliwości podpisania umowy
sign subcontracting agreements.
podwykonawstwa.

26/03/2020

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

04/09/2020

medycyna

Rumuńska firma specjalizuje się w
A Romanian SME specialised in
usługach z zakresu specjalistycznych
professional 3D graphic services
grafik 3D włączając w to
including 2D vector design, 3D
projektowanie wektorowe 2D,
rendering and virtual and augmented
renderowanie 3D oraz wirtualną oraz
reality, would like to collaborate with
BORO201907 rozszerzoną rzeczywistość, chciałaby
international partners within the
30001
współpracować z międzynarodowymi
frame of a subcontracting or
partnerami w ramach
outsourcing agreement. Foreign
podwykonawstwa lub zlecenia. Firmy
companies are sought irrespective of
zagraniczne poszukiwane są w
their country of origin.
poszczególnych krajach działalności.

04/09/2020

komputery i
IT

Włoska firma specjalizuje się w
projektowaniu oraz rozwoju narzędzi
do symulacji managerskiej
używanych w procesie rekrutacji,
szkolenia oraz promocji marki
przedsiębiorstwa. Jest to idealne
"laboratorium", gdzie pomysły i
BOIT20190
projekty są wykorzystane do
912001
stworzenia eksperymentalnego
systemu związanego z innowacjami
technologicznymi, HR oraz
zarządzaniem. Firma szuka
międzynarodowych partnerów do
współpracy na zasadzie umowy
licencyjnej i komercyjnej.

18/09/2020

różne inne
produkty

BOUK201908
30001

Designerska firma z UK produkuje
gamę wygodnej, modnej odzieży
adaptacyjnej w celu zapewnienia
godności (wygody) dzieciom
karmionym sondą z medycznych
powodów i szuka dystrybutorów.

The UK design company that
produces a range of comfortable,
fashionable sensory clothing to
provide dignity for children fed by
tube due to medical reasons, is
seeking distributors.

The Italian company is specialized in
designing and developing of
managerial simulation tools used for
recruitment, training and employer
branding. It is also an ideal
"laboratory" where ideas and
projects are used to favor creativity
and experimentation on
interconnected systems related to
technological, human resources, and
management innovation. The
company is looking for international
partners, for cross-border
cooperation under license and
commercial agency agreements.

A Montenegrin company, active in
Firma z Czarnogóry aktywna na polu the field of manufacturing various
produkcji różnego rodzaju pił szuka
types of saw blades, is looking for
dystrybutorów dla swoich produktów distributors for their products in EU
BOME20190
w UE oraz poza UE. Narzędzia oraz and non EU countries. The tools and
718001
piły to taśmy tnące, okrągłe oraz piły
saw blades offered include band,
wielotarczowce, strugarki oraz ostrza. circular and gang saws, planer knives
and cutter heads.

10/09/2020

metalowa

Hiszpańskie MŚP opracowało i
opatentowało urządzenie do analizy
sekwencji genetycznych, które
umożliwia szybką, niezawodną oraz
wybiórczą identyfikację kwasów
nukleinowych, bez wykonywania
BOES20190909001
elektroforezy lub testów
sekwencjonowania, co skraca czas
trwania analizy i koszty ekonomiczne.
To MŚP poszukuje zagranicznych
partnerów do współpracy w ramach
umowy dystrybucji.

A Spanish SME has developed and
patented a device for the analysis of
genetic sequences that allows fast,
reliable and selective identification of
nucleic acids without performing
either electrophoresis or sequencing
assays, reducing both analysis
duration and economic cost. The SME
is looking for a distribution services
agreement.

26/09/2020

różne inne
produkty

Ukraińska firma oferuje produkty z
przemiału mąki, w szczególności
wysokiej jakości mąkę pszenną, mąkę
pełnoziarnistą, otręby pszenne (w
tym granulowane) oraz różne rodzaje
makaronu. Firma szuka partnerów
BOUA20190704001(dystrybutorów, odsprzedawców)
zainteresowanych współpracą w
ramach umów dystrybucji. W kręgu
zainteresowania są przede wszystkim
partnerzy z Chin, Polski, Rumunii,
Słowacji oraz z krajów bałtyckich
(Estonia, Litwa, Łotwa).

The Ukrainian company is a limited
one by the form of corporate
structure. It offers flour milling
products, in particular high-class and
first-class wheat flour, whole grain
flour, wheat bran and granulated
wheat bran, different types of
macaroni. The company searches for
partners (distributors, resellers)
under distribution services
agreements. It is mostly interested in
cooperation with enterprises in
China, Poland, Romania, Slovakia and
the Baltic countries (Estonia,
Lithuania, Latvia).

18/09/2020

spożywcza

Izraelska firma z branży technologii
żywności jest producentem
unikatowego, opatentowanego,
zrobotyzowanego urządzenia do
gotowania świeżych posiłków przy
użyciu liofilizowanych i surowych
składników. Ten innowacyjny i
inteligentny system gotowania
pozwala przygotować pożywne
BOIL20190828001 posiłki, bez konserwantów,
chemikaliów, sztucznych aromatów,
barwników lub dodatków. Dzieje się
to za jednym naciśnięciem - w 3
minuty. Urządzenie przygotowuje
posiłki w pojedynczych porcjach.
Firma poszukuje partnerów do
współpracy za pośrednictwem rynku
usług spożywczych, aby rozwijać się
globalnie.

An Israeli food technology
manufacturer of a unique patented
robotic cooking appliance supplies
food pods. This innovative smart
appliance cooking system cooks
nutritious, clean label meals,
containing zero preservatives,
chemicals, artificial flavors, coloring
or additives, at the push of a button
in 3 minutes. Using freeze-dried
technology and only natural
ingredients, the company appliance
prepares single serving meals. They
seek partners through the food
service market to expand globally.

12/09/2020

różne inne
produkty

Ta rumuńska firma specjalizuje się w
dystrybucji lamp i urządzeń
A Romanian company specialises in
bakteriobójczych, opartych na świetle
the distribution of lamps and
UV-C. W ofercie jest szeroka gama
bactericide devices based on UV-C
lamp na bazie UV-C oraz urządzeń light. The company distributes a wide
bakteriobójczych umożliwiających
range of UV-C based lamps and
dezynfekcję powietrza i powierzchni
bactericide devices enabling
BORO20190909001 w placówkach służby zdrowia,
disinfection of air and surfaces in
edukacyjnych, gastronomicznovarious fields of activity including
hotelarskich, itp. Firma jest
healthcare, education, HORECA etc.
zainteresowana identyfikacją nowych
The company is interested in
międzynarodowych partnerów
identifying new international
biznesowych, aby zawrzeć z nimi
business partners to conclude
współpracę w ramach umów
distribution agreements.
dystrybucji.

25/09/2020

różne inne
produkty

Niemiecka firma ma
udokumentowane doświadczenie w The German company has a proven
zarządzaniu międzynarodowymi
track record of managing
projektami, od początku do końca, w international projects from initiation
następujących sektorach przemysłu:
to completion in the following
motoryzacja (w tym motocykle),
industrial sectors: automotive,
BODE201908
lotnictwo, przemysł kosmiczny,
aerospace, aviation, utility vehicles,
28001
pojazdy użytkowe, rolnictwo,
agriculture, motorbikes, automation,
automatyzacja, obróbka specjalna,
special machining, IT and robotics.
informatyka, robotyka. To MŚP
This SME seeks partnerships of the
poszukuje partnerstw do współpracy
type: outsourcing agreement
na bazie umowy outsourcingu z
providing project management and
zapewnieniem zarządzania
engineering services.
projektami i usług inżynieryjnych.

Bułgarska firma z ponad 30-letnim
doświadczeniem w obróbce metali
(wyoblaniu i grawerowaniu), oferuje
swoje usługi w zakresie
podwykonawstwa.
Firma posiada wolne moce
produkcyjne, może produkować
BOBG20190920001
różnego rodzaju tablice, nagrody,
sztućce dla przemysłu spożywczego,
części metalowe, oprawy
oświetleniowe, pamiątki itp. Może
przyjmować zamówienia o małej i
dużej ilości, traktując każde
zamówienie z uwagą.

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.

03/09/2020

doradztwo i
konsultacje

26/09/2020

metalowa

Hiszpańska firma oferuje współpracę
na zasadach umowy produkcyjnej.
Spanish company offers
Firma produkuje certyfikowane,
manufacturing agreements to
ekologicznie tkaniny bawełniane dla
produce organic certified cotton
niezależnych projektantów i marek.
fabrics for independent designers
Produkcja jest realizowana za
and brands through a cooperative
pośrednictwem platformy
platform which sums up tissue
kooperacyjnej, która podsumowuje
production needs.There is no
potrzeby produkcji tkanin. Nie ma
minimum order requirement. The
BOES20190905001
wymogu minimalnego zamówienia.
company is also offering
Firma oferuje również umowy na manufacturing agreements of knitted
produkcję dzianin i tkanin dla innych and woven clothes for other brands
marek z czystą ekologiczną bawełną
with pure organic certified
certyfikowaną. Firma szuka również
cotton.Finally, the company is
umów dystrybucyjnych lub
looking for distribution or
handlowych dla produktów
commercial agreements for products
wytwarzanych pod własną marką.
manufactured under its own brand.

Rumuńska firma specjalizuje się w
wytwarzaniu ręcznie robionych
dekoracji do wnętrz: poduszek, lamp i
innych artykułów ceramicznych,
malowanych ręcznie oryginalnymi
BORO201908 wzorami i malowaniem miniatur.
27001
Firma jest zainteresowana
rozszerzeniem działalności poprzez
znalezienie nowych
międzynarodowych partnerów
biznesowych do zawierania umów
dystrybucyjnych.

Bułgarska firma specjalizuje się w
opracowywaniu i produkcji systemów
i urządzeń elektronicznych w
dziedzinie bezpieczeństwa,
komunikacji oraz monitorowania
BOBG20190919001procesów i urządzeń. Firma szuka
partnerstwa w zakresie rozwoju i
produkcji systemów elektronicznych
w ramach umów o świadczenie usług
dystrybucji i produkcji.

18/09/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

A Romanian company specialises in
the manufacturing of handmade
interior decorations: pillows, lamps
and other ceramic decorations
painted by hand with original designs
and painting miniatures. The
company is interested in expanding
its current client portfolio by
identifying new international
business partners to conclude
distribution agreements.

24/09/2020

różne inne
produkty

Bulgarian company is specialized in
the development and production of
electronic systems and devices in the
field of security, communication and
monitoring of processes and
apparatus. The company is looking
for partnerships for the development
and production of electronic systems
under distribution service and
manufacturing agreements.

28/09/2020

komputery i
IT

Bułgarski producent ekologicznego
miodu pszczelego i innych produktów
pszczelich oferuje swoje towary
potencjalnym partnerom w ramach
usług dystrybucji i umów
produkcyjnych. Firma posiada fermę
pszczół i fabrykę do przetwarzania
BOBG20190816001
surowców. Zdolność przetwórcza
fabryki wynosi 20 ton produktów
pszczelich dziennie. Firma zapewnia
różne kombinacje produktów
pszczelich i innych składników,
oferując różne opakowania.

A Bulgarian producer of organic bee
honey and other bee products offers
its goods to potential partners under
distribution services and
manufacturing agreements. The
company owns a bee farm and a
factory for processing raw materials.
The factory’s processing capacity is
20 tons of bee products per day.
There are different combinations of
bee products and other ingredients
available in various packaging.

23/09/2020

spożywcza

Firma z Bośni i Hercegowiny zajmuje
The company from Bosnia and
się produkcją i sprzedażą zdrowych i
Herzegovina is engaged in the
biologicznie bezpiecznych produktów production and sale of healthy and
mięsnych, dbając o relacje
biologically sound meat products. It
BOBA20181224002
partnerskie i satysfakcję wszystkich
nurtures partner relations and the
stron. Firma szuka dystrybutorów
satisfaction of all stakeholders. The
swoich produktów.
company is looking for distributors of
its products.

18/09/2020

spożywcza

06/09/2020

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

Brytyjski dostawca specjalistycznych
kabli elektrycznych i
A UK supplier of specialist electrical
światłowodowych dla kilku sektorów,
and fibre optic cables to several
w tym dla przemysłu naftowego i
sectors including oil & gas, marine,
gazowego, morskiego, automatyki
home automation, energy,
BOUK20190820001
domowej, energetyki, budownictwa, construction, research and transport
badań i transportu, chce nawiązać
is looking to establish partnerships
współpracę z dystrybutorami,
with distributors, agents and
agentami i przedstawicielami z
representatives.
branży.

Niemiecka firma opracowała system
zarządzania higieną dla praktyki
medycznej i dentystycznej, który
zapewnia skuteczne monitorowanie i
potwierdzenie dokumentacji
dotyczącej regeneracji higienicznej
wyrobów i instrumentów
BODE20190904001 medycznych. System wyłącza
dokumenty papierowe, zapewnia
samokontrolę i zgodność z prawem
oraz z dyrektywami europejskimi. Ta
firma poszukuje partnerów do
dystrybucji usług i / lub umów
licencyjnych.

The German SME has developed a
hygiene management system for
medical and dental praxis, which
provides efficient monitoring and
validated documentation of the
hygiene reconditioning of medical
devices and instruments. It is
paperless, self-controlling, and
assures legal compliance with the
European directives. Partners for
distribution service and/or license
agreements are sought.

13/09/2020

medycyna

Highly innovative Slovak company
Wysoce innowacyjna firma słowacka has developed first complex Smart
opracowała pierwszą kompleksową
and Secure IoT platform to bring
inteligentną i bezpieczną platformę
order, logic and clarity of points of
BOSK201907
IoT dla uporządkowania różnych
difference to the jumbled IoT
30002
istniejących na rynku platform. Firma platform market. The company is
poszukuje partnerów chętnych do
looking for partners who would like
użycia platformy - na bazie umów
to use their platform - via
agencji handlowej lub podzlecenia.
commercial agency agreement or
outsourcing agreement.

05.09.2020

komputery i
IT

Francuska firma, założona w 2018,
opracowała innowacyjne rozwiązania
do zarządzania środowiskiem
wodnym i do prowadzenia badań
BOFR201907
podwodnych. Może świadczyć usługi,
31001
takie jak batymetria, pobieranie
próbek ciekłych i osadów,
videoinspekcje. Firma chce zawrzeć
umowy podwykonawstwa.

12.09.2020

inne usługi

A French company, established in
2018, which has developed
innovative solutions to manage
aquatic environments and to perform
underwater inspection, can provide
services such as bathymetry, liquids
and sediments sampling, and video
inspection. The company wishes to
establish subcontracting agreements.

Izraelska firma jest liderem w
produkcji wysokiej jakości sprężyn.
Dostarcza kompletne rozwiązania i
ma zdolności produkcyjne do
zaspokojenia potrzeb klientów. Firma
tworzy sprężyny dla różnych branż
BOIL2019072
przemysłowych i oferuje
3002
zindywidualizowane usługi z zakresu
inżynierii sprężyn. Chce stworzyć
globalne partnerstwo w formie joint
venture, zawrzeć umowy
produkcyjne i podwykonawstwa z
firmami z Niemiec, Polski, Węgier,
USA lub Indii.

This Israeli company is a leader in
quality international spring
production, providing complete
spring solutions and manufacturing
abilities to fit clients’ needs.
Currently the company creates
springs for various industries and
offers individualized spring
engineering services.They are looking
to create global partnerships in the
form of a joint venture agreement,
manufacturing agreement,
outsourcing agreement or through
subcontracting with German, Polish,
Hungarian, USA or Indian companies

Dynamicznie rozwijająca się firma
bułgarska z centrum Doliny Różanej
BOBG201909
produkuje naturalne kosmetyki.
02001
Firma poszukuje partnerów do
zawarcia umów usług
dystrybucyjnych.

25.09.2020

różne inne
produkty

A Bulgarian dynamically growing
company from the heart of the Rose
Valley is operating in the field of
production of natural cosmetic
products. The company seeks
potential partnerships under
distribution service agreements.

18.09.2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

A Croatian company offers
Chorwacka firma oferuje usługi
production services of furniture or
produkcyjne wytwórcom mebli i ich
their parts to furniture producers,
części, projektantom mebli,
furniture designers, home builders
budowniczym mieszkań i innym
and other reliable companies under a
BOHR201907 wiarygodnym podmiotom na bazie
manufacturing agreement,
09001
umów produkcji, podzlecenia lub
outsourcing agreement or
podwykonawstwa. Linia produkcyjna
subcontracting. The company's
firmy jest odpowiednia do
production line is adequate for
współpracy z architektami i
cooperation with architects and
projektantami wnętrz.
interior designers.

23.09.2020

produkty
drewniane,
meble

Hiszpańska firma technologiczna
oferuje inteligentny system do
kontroli i monitorowania obszaru
morskiego, z dwóch punktów
widzenia: - dynamicznego np.
wewnętrznych urządzeń na statkach,
BOES201909
zewnętrznych urządzeń do
06001
monitorowania statków, pław; statycznego, do określonych przez
klienta geostref, zagrożeń, słabości i
ryzyk morskich parametrów do
kontroli. Umowy joint venture lub
podwykonawstwa są przewidziane
dla uczestników przetargów.

Spanish technological company offers
an intelligence system to control and
monitor a maritime area, from two
points of view:
• Dynamic, referring to - for example the internal devices in the ships, the
external devices to monitor the ships,
data buoys.
• Static, referring to customerdefined geozones, and the dangers,
vulnerabilities and risk of the marine
perimeter to be controlled.

13.09.2020

komputery i
IT

Joint venture or subcontracting
agreements are sought with bidders
for tenders.

Portugalska firma z Madery
specjalizująca się w produkcji
tradycyjnych ciastek regionalnych,
BOPT201908 biszkoptów i cukierków, takich jak
08001
ciastka miodowe, poszukuje
dystrybutorów do sprzedaży
produktów za granicą na bazie umów
usług dystrybucyjnych.

Portuguese company from Madeira
Island specialized in the production
of traditional regional cakes, biscuits
and candies, such as honey cake
(sugar cane honey), honey biscuits
and candy, is looking for distributors
to sell its products abroad through
distribution services agreement.

27.09.2020

spożywcza

Czeski producent, mała firma
rodzinna, oferuje atestowane ręcznie
robione szkiełka Petr'ego i szkło
okularowe różnych rozmiarów dla
dystrybutorów szkła laboratoryjnego,
BOCZ201908
działów badawczo-rozwojowych firm
09002
lub podobnych podmiotów.
Współpraca w oparciu o umowy
dystrybucji i podwykonawstwa.
Partner winien być wiarygodny, z
własną tradycją i historią.

A Czech manufacturer, small family
business, is offering attested hand
made Petri dishes and watch glass of
different sizes for laboratory
glassware distributors, research and
development departments of
companies of any kind and others.
Distribution agreement or
subcontracting should be the main
body of the cooperation. The partner
must be a reliable company with its
own tradition and history.

12.09.2020

różne inne
produkty

Koreańskie MŚP poszukuje
europejskich dystrybutorów swojego
elektromechanicznego rozrusznika.
Produkt ma wysokie właściwości
użytkowe i trwałość. Jego
BOKR201908
efektywność została wysoko
06001
oceniona, zdobywając poziom 9 w
skali TRL (poziom gotowości
technologicznej). Firma poszukuje
partnerów do zawarcia umów usług
dystrybucyjnych na europejskim i
światowym rynku.

A Korean SME seeks European
distribution agents for its
electromechanical actuator. The
Korean product has highperformance rates with its durability
and expandability. The effectiveness
of the actuator has been highly
appreciated, getting level 9 in the
Technology Readiness Level (TRL).
The company looks for a partners for
distribution service agreement to
introduce its product in the European
and global markets.

18.09.2020

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

Fińska firma oferuje nowe
rozwiązanie do automatycznego
pobierania próbek biomasy, pulpy,
koncentratu w przemyśle
spożywczym. Poszukuje agentów
handlowych, dystrybutorów i firm
BOFI2019091 inżynieryjnych do wsparcia rozwoju.
9001
Nowa technologia jest innowacyjna i
w pełni automatyczna, umożliwia
pobieranie reprezentatywnych
próbek z ciężarówek lub wagonów
kolejowych przed rozładunkiem.
Działa dla wielu rodzajów trwałych i
skruszonych materiałów.

A Finnish company offers a new
solution for automated biomass,
pulp, concentrate, agrofood industry
sampling and is looking for
commercial agents, distributors and
owner’s engineering companies to
boost growth. The novel technology
is innovative and fully automated and
allows taking representative samples
from the truck or train wagons
before unloading. It works for several
types of solid and crushed materials.

27.09.2020

różne inne
produkty

Rumuńska firma zlokalizowana w
północnej Transylwanii działa w
przemyśle spożywczym. Produkuje
BORO201908
naturalne dżemy i syropy
21001
otrzymywane przez zimne tłoczenie
lokalnych owoców. Firma poszukuje
nowych partnerów do zawarcia
umów usług dystrybucyjnych.

Romanian company, located in the
North of Transylvania, operating in
the agrofood industry – producing
natural jams and syrups obtained by
cold processing of local fruits – is
looking for new partners in order to
establish a distribution services
agreement.

13.09.2020

spożywcza

Chorwacki innowator specjalizujący
się w produkcji naturalnych wyrobów
do odkażania i leczenia głównych
BOHR201908 problemów zdrowotnych oferuje
27001
naturalną pastę do zębów bez
dodatków i innych chemicznych
składników w ramach umowy agencji
handlowej lub usług dystrybucyjnych.

A Croatian innovator, specialised in
the production of natural products
for detoxification and treatment of
major health problems, is offering
natural toothpaste without additives
and other chemical ingredients under
a commercial agency agreement or a
distribution services agreement.

19.09.2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

Rumuńska firma specjalizuje się w
szerokim zakresie ryb i owoców
morza. Poszukuje współpracy w
oparciu o umowę usług
dystrybucyjnych.

The Romanian company is specialized
in production and distribution of a
wide range of fish and seafood
products. The client would like to
establish a co-operation agreement
with new business partners under a
distribution services agreement.

27.09.2020

spożywcza

Hiszpańska firma produkuje różne
maszyny do zbioru czosnku i
BOES20190910001 ziemniaków, w pełnym zakresie
procesu od zasiewu do żniw. Firma
poszukuje umów dystrybucji.

A Spanish company manufactures
different machines for the
management of garlic and potato
crops that cover the whole crop
process, from the seed plantation to
the harvesting. The company is
looking for distribution agreements.

16.09.2020

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

The company from Republic of
Srpska, Bosnia and Herzegovina, is
specialized in galvanizing with blue,
yellow and black chromatization,
lamellar coating (zinc flake coating),
chemical and electrochemical nickel
plating and bromination. The
company is interested in establishing
cooperation with European partners
who need their services under an
outsourcing agreement.

27.09.2020

metalowa

BORO201909
20001

Firma z Republiki Bośni i Hercegowiny
specjalizuje się w galwanizacji z
niebieskim, żółtym i czarnym
zabarwieniem, powlekaniem
BOBA201907
lamelarnym (płatkami cynku),
10001
chemicznym i elektrochemicznym
niklowaniem i bromowaniem. Firma
poszukuje europejskich partnerów
zainteresowanych jej usługami do
zawarcia umów podzlecenia.

Włoska firma kosmetyczna, działająca
od 2004 roku, opracowała elegancką
linię kosmetyków na bazie śluzu
ślimaka. Linia składa się z 9
produktów służących do gojenia i
BOIT2019061
upiększania skóry. Wszystkie
7002
produkty mają właściwości, które
poprawiają samopoczucie skóry.
Firma jest zainteresowana umowami
dotyczącymi dystrybucji i umowami
handlowymi z partnerami z całej
Europy.

An Italian cosmetic company, active
since 2004, has developed an elegant
cosmetic line based on snail slime.
The line is composed of 9 products
used for healing and beautifying the
skin. All the products have properties
that help the well-being of the skin.
The company is interested in
distribution and commercial agency
agreements with partners from all
around Europe.

12.09.2020

różne inne
produkty

A Japanese manufacturer of an
educational toy made with safe
Japoński producent zabawek
materials aimed at groups of all ages
edukacyjnych wykonanych z
is looking to engage in distribution
bezpiecznych materiałów dla grup w
services and commercial agency
każdym wieku chce zaangażować się
agreements in the EU.
w usługi dystrybucji i umowy
agencyjne w UE.
BOJP201909
The company has done extensive
Firma przeprowadziła szeroko
03001
research on the educational
zakrojone badania właściwości
properties of their toys, and want to
edukacyjnych swoich zabawek i chce
work closely with EU partners to
ściśle współpracować z partnerami z
establish mutually beneficial
UE w celu ustanowienia wzajemnie
partnerships. The Japanese company
korzystnych partnerstw. Japońska
also has an extensive domestic
firma ma również rozległą sieć
network that they are happy to use
krajową, z której chętnie korzystają
to the EU partner's advantage as
również na korzyść partnera z UE.
well.

04.09.2020

różne inne
produkty

Singapurska firma jest producentem
przekąsek skierowanych głównie do
dzieci (krakersy ziemniaczane,
chrupki kukurydziane, chleb tostowy,
wafle, herbatniki o azjatyckim
BOSG201908
smaku). Firma, która jest
30001
producentem artykułów spożywczych
przeznaczonych do dystrybucji w
regionie Azji i Pacyfiku, chce wejść na
rynek europejski poprzez umowę o
świadczeniu usług dystrybucyjnych.

16.09.2020

rolnictwo

A Singapore company is a
manufacturer of snacks that are
mainly targeted to children (potato
crackers, corn crunch, toast bread,
wafer roll, biscuits with Asian taste).
The company, which is a
manufacturer of food products for
distribution in the Asia Pacific region
wants to expand into the European
market via a distribution services
agreement.

Łotewska firma zajmująca się
recyklingiem materiałów wtórnych
poddaje recyklingowi polietylen
niskiej gęstości (LDPE) i tworzywa
sztuczne. Firma przetwarza odpady w
granulki LDPE. Aby kontynuować
swój rozwój, poszukują
BOLV201909
dystrybutorów lub agentów, którzy
11001
są gotowi do współpracy w ramach
umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej
oraz do dystrybucji naturalnego i
szarego granulatu LDPE, a także do
reprezentowania firmy na rynkach
zagranicznych.

Latvian secondary material recycling
company is recycling low density
polyethylene (LDPE) and plastics.
Company is recycling waste into LDPE
pellets. To continue their growth
they are looking for distributors or
agents that are ready to cooperate
under distribution or commercial
agency agreement and to distribute
LDPE natural and grey pellets as well
as to represent company on foreign
markets.

Łotewska firma jest jedną z
wiodących firm produkcyjnych w
branży poligraficznej w krajach
bałtyckich. Oferują pełen zakres usług
drukowania etykiet, od projektu i
układu naklejek i etykiet, drukowania
BOLV201908 i nadruku aż po serwis materiałów
20001
drukowanych. Firma korzysta z
hybrydowej maszyny drukarskiej,
która łączy różne technologie
drukowania. Poszukują producentów
żywności i chemikaliów, a także firm z
innych branż do współpracy w
ramach umowy produkcyjnej.

Latvian company is one of the leading
production companies in the printing
industry in the Baltics. They offer full
service label printing starting from
sticker and label design and layout,
printing and imprinting till after
service of the printed materials. The
company uses a hybrid printing
machine which combines different
printing technologies. They are
looking for food and chemical
producers, as well as companies from
other industries to cooperate under
manufacturing agreement.

24.09.2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

10.09.2020

różne inne
produkty

Portugalska firma konsultingowa
specjalizująca się w rekrutacji i
szkoleniu kierowców online oferuje
firmom / kierowcom zaawansowany
program szkolenia kierowców w celu
poprawy wyników ich zachowania.
Ich program zapewnia elastyczne,
BOPT20190716001
efektywne czasowo szkolenie pod
kierownictwem dedykowane dla
osób i grup. Firma posiada znaczącą
bazę danych kierowców gotową
zaspokoić potrzeby kierowców w
dowolnym kraju europejskim.
Partnerstwo przyjmie formę umów o
podwykonawstwo / outsourcing.

Singapurska firma jest producentem
badań, certyfikowanym ISO 13485:
2016, specjalizującym się w
opracowywaniu i produkcji
innowacyjnych urządzeń
chirurgicznych.
Obecny asortyment firmy obejmuje
obszary technologiczne, takie jak
BOSG201908
chirurgiczne oświetlenie LED do
19002
otwartych zastosowań chirurgicznych
(opracowane wspólnie z wiodącym
MNC) i ręczne nasolaryngoskopy do
stosowania niskokosztowego, np. w
gospodarkach wschodzących. Firma
poszukuje partnerów
dystrybucyjnych w Europie i poza nią

Portuguese consultancy company
specialist in recruitment & driver
online training offers its advanced
driving training programme to
companies / drivers to improve their
behaviour's performances. Their
programme provides flexible, time
efficient training under a dedicated
project manager to individuals and
groups. The company have significant
driver database ready to fill the
needs of drivers in any European
country.
Partnership will take form of
subcontracting/outsourcing
agreements.

26.09.2020

inne usługi

03.09.2020

inne usługi

The Singapore company is a researchdriven, ISO 13485: 2016 certified
device manufacturer specialising in
the development and manufacturing
of innovative surgical technology
devices.
The company's current product range
encompasses technology areas such
as in surgical LED lighting for open
surgery applications (co-developed
with a leading MNC) and handheld
nasolaryngoscopes for use in lowcost settings eg. emerging
economies. The company seeks
distribution partners in Europe and
beyond

Czeska firma z długą historią ręcznej
produkcji różnego rodzaju ozdób
choinkowych (około 80 000 rodzajów
produktów) poszukuje dystrybutorów
BOCZ201909
zainteresowanych sprzedażą
03001
ekskluzywnych ręcznie robionych
produktów tego rodzaju na
podstawie umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

Słowacka firma specjalizująca się w
produkcji różnych tacek drewnianych
szuka dystrybutorów. Firma oferuje
szeroką gamę niestandardowych
BOSK201907
wysokiej jakości drewnianych tac,
09001
zarówno w małych, jak i dużych
seriach, w ramach umowy o usługi
dystrybucyjne. Partnerzy są
przeszukiwani głównie w Europie.

Hiszpańska firma specjalizuje się w
produkcji i postprodukcji modeli 3D
oraz filmów i obrazów 3D. W
szczególności zapewnia usługi
animacji 3D, w tym multimedia Full
HD, VR (rzeczywistość wirtualna),
BOES201909
filmy FullDome i filmy 360 °. Studio
27001
opracowuje atrakcyjne rekonstrukcje
3D i animacje na tematy
archeologiczne, historyczne,
techniczne i naukowe. Przewidywana
umowa o podwykonawstwo.

A Czech company with a solid history
of hand-made production of various
types of Christmas decorations (some
80.000 types of products) seeks
distributors interested in selling
upscale quality hand-made products
of this kind under distribution
services agreements.

A Slovak firm, specialised in
production of various wooden trays,
is looking for distributors. The firm is
offering a wide range of customised
high quality wooden trays, in small as
well as in the large series, under
distribution services agreement. The
partners are searched mainly in
Europe.

The Spanish company is specialised in
production and post-production of
3D models and 3D videos and
images. More specifically, it provides
3D animation services, including Full
HD, VR (virtual reality) media,
Fulldome and 360° videos. Its studio
develops compelling 3D
reconstructions and animations
about archaeological, historical,
technical and scientific topics.
Subcontracting agreement is sought.

23.09.2020

różne inne
produkty

10.09.2020

różne inne
produkty

27.09.2020

różne inne
produkty

Włoska firma, działająca w dziedzinie
energii, opracowała system do
pomiaru i kontroli zarówno zużycia
energii, jak i produkcji w zakładach
BOIT2019090
przemysłowych, zwłaszcza w
4001
zakładzie produkującym konglomerat
bitumiczny, produkcję kruszywa i
beton towarowy.
Firma szuka umowy dystrybucyjnej
lub umowy agencyjnej.

Grecka firma informatyczna z sektora
MŚP opracowała platformę
chmurową w celu usprawnienia
procesów i wydajności działalności
gastronomicznej. Zakres obejmuje
rozwój technologiczny branży
BOGR201908
gastronomicznej i turystycznej
01001
poprzez oferowanie rozwiązań
marketingowych i zamówień online
dla restauracji i przedsiębiorstw
spożywczych i napojów (F&B). Firma
jest zainteresowana identyfikacją
sprzedawców za granicą na
podstawie umowy agencyjnej.

The Italian company, working in the
energy field, has developed a system
to measure and control both the
energy consumption and the
production in industrial plants,
especially in the production plant of
bituminous conglomerate, aggregate
production and ready mix concrete.
The Company is looking for a
distribution services agreement or
commercial agency agreement.

A Greek IT SME company has
developed a cloud-based platform in
order to improve the processes and
performance of the dining business.
The scope is the technological
development of the catering and
tourism industry, by offering a
marketing and online ordering
solution for restaurants and food and
beverage (F&B) enterprises. The
company is interested in identifying
resellers abroad under a commercial
agency agreement.

Mała firma ze Słowenii oferuje usługi
oczyszczania, redukcji i rekultywacji
A small company from Slovenia is
zanieczyszczonych wód i gleby /
offering services for treatment,
osadów w oparciu o naturalne,
abatement and remediation of
dostosowane do indywidualnych
polluted waters and soil/sludge
potrzeb rozwiązania ekologiczne. Ich
based on natural, tailormade
usługi obejmują wszystkie etapy od
ecological solutions. Their services
BOSI2019032
wczesnych badań do wdrożenia
entail all steps from early research to
6001
wybranego rozwiązania, z
implementation of the chosen
zastosowaniem ekosystemów
solution, applying co-natural
współnaturalnych w celu ochrony i
ecosystems for environmental
odtwarzania środowiska. Chcą
protection and restoration. They wish
ustanowić międzynarodowe
to establish international
partnerstwa poprzez
partnerships through subcontraction.
podwykonawstwo.

27.09.2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

27.04.2020

inne usługi

17.09.2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

Turecka firma z siedzibą w Ankarze
specjalizuje się w meblach
biurowych, takich jak krzesła
biurowe, krzesła menedżerskie,
krzesła wielofunkcyjne, sofy, meble
BOTR201907
do kawiarni, meble do sal
30001
konferencyjnych itp.
Firma szuka dystrybutorów i
przedstawicieli handlowych oraz
oferuje umowy produkcyjne w celu
zwiększenia swojego udziału w rynku
za granicą.

Brytyjska firma komunikacyjna
specjalizująca się w czystych
technologiach pomaga średnim
firmom inżynieryjnym wchodzić na
rynki europejskie. Projektują i
dostarczają kompleksowe strategie,
które zwiększają wartość wszystkich
doświadczeń związanych z
BOUK201909
wydarzeniami poprzez; historie
10001
cyfrowe, analizę odbiorców, strategie
komunikacji, planowanie wydarzeń,
tworzenie treści, zarządzanie wiedzą i
certyfikowane szkolenia. MŚP
poszukuje partnerów na rynkach UE
do wspólnego rozwoju biznesu w
ramach umowy outsourcingu i / lub
podwykonawstwa.

A Turkish company which is located
in Ankara has been specialized in
office furniture such as office chairs,
manager chairs, multifunctional
chairs, sofas, cafe furniture, meeting
room furniture etc.
The company looks for distributors
and commercial agents and offers
manufacturing agreement to increase
its market share abroad.

A UK based communications
company specialising in clean
technologies helps mid-sized
engineering companies enter
European markets. They design and
deliver end-to-end strategies to add
value to all event experiences
through; digital stories, audience
analysis, communications strategy,
event planning, content production,
knowledge management and
certified training. The SME is looking
for partners in EU markets for joint
business development under
outsourcing and/or subcontracting
agreement.

27.09.2020

różne inne
produkty

16.09.2020

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

Rumuńskie przedsiębiorstwo ma
The Romanian enterprise has a
odpowiednie doświadczenie w
relevant experience in producing
produkcji przewodów wentylacyjnych
ventilation ducts acquired within
nabytych w ciągu 10 lat.
over 10 years.
Produkty wytwarzane przez
The products manufactured by the
rumuńską firmę są przeznaczone
Romanian company are destined
głównie do systemów ogrzewania,
BORO201909
mainly for heating, ventilation and air
wentylacji i klimatyzacji.
17001
conditioning systems.
Rumuńskie MŚP stara się nawiązać
The Romanian SME is seeking to
nowe partnerstwa na podstawie
establish new partnerships under
umów produkcyjnych i zwiększyć
manufacturing agreements and to
swój portfel z międzynarodowymi
increase its portfolio with
przedsiębiorstwami dowolnej
international enterprises of any size.
wielkości.

Izraelskie MŚP oferuje innowacyjne i
sprawdzone niechemiczne
rozwiązania do uzdatniania wody w
procesach chłodzenia, do zastosowań
przemysłowych i komercyjnych.
Technologia umożliwia wielokrotne
BOIL2019072
użycie wody tylko w procesie
8001
częściowej elektrolizy, bez użycia
dodatków chemicznych, co znacznie
oszczędza zasoby, fundusze i wpływa
na jakość środowiska. Poszukuje się
przedstawicieli handlowych, umów
dystrybucyjnych i licencyjnych z
uznanymi firmami, które mogą
reprezentować firmę.

Francuska firma specjalizująca się w
tworzeniu wysokiej jakości mebli dla
dorosłych i dzieci poszukuje
producenta cienkiej blachy do
współpracy na zasadzie
podwykonawstwa na Litwie, w
BRFR20190924001
Słowenii, na Łotwie, w Estonii lub w
Polsce. Francuskie MŚP chciałoby
znaleźć partnera, który jest w stanie
wyprodukować duże deski kreślarskie
o kształtach wzorniczych z
wgłębieniami wokół deski.

23.09.2020

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

An Israeli SME provides innovative
and proven non-chemical water
treatment solutions in cooling
processes, for industrial &
commercial applications. The
technology enables repeated use of
water by partial-electrolysis process
only, not using chemical additives,
thus substantially saving resources,
funds and contributing to
environmental quality. Commercial
agents, distribution and license
agreements are sought with wellestablished companies capable to
represent the company.

23.09.2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

A French company specialized in the
creation of high-quality furniture for
adults and children is searching a
producer of fine sheet metal for
subcontracting partnership in
Lithuania, Slovenia, Latvia, Estonia or
Poland. The French SME would like to
find a partner who is able to produce
large drawing boards with design
shapes with dimpling around the
board.

27.09.2020

różne inne
produkty

Szwedzka firma produkuje wiertarki z
napędem przekładniowym oraz
frezarki i poszukuje podwykonawcy
do produkcji odlewów z żeliwa
szarego o niewielkich rozmiarach (355 kg). Firma poszukuje dostawcy z
BRSE20190815001
Europy Wschodniej. Partner
powinien posiadać efektywne
kosztowo zakłady produkcyjne i
dostarczać małe rozmiary odlewów z
żeliwa szarego w partiach od 500 do
1000 sztuk rocznie.

The Swedish company produce gear
driven drilling machines and
mill/drills and they are looking for a
subcontractor to manufacture small
size (3-55 kg) grey iron castings. They
are looking for a supplier from
Eastern Europe. Sought partner
should have cost efficient production
facilities and deliver small size grey
iron castings in batches ranging from
500 to 1000 pieces per item per year.

16.09.2020

narzędzia i
części

To holenderskie MŚP ma
korporacyjną wizję odpowiedzialności
społecznej polegającą na nadawaniu
produktom o wysokiej jakości
dobrego miejsca przeznaczenia i w
ten sposób zapobieganiu
marnotrawstwu żywności. Firma jest
zainteresowana kupnem produktów
spożywczych, które nie mogą być
BRNL201908
sprzedawane (już) na regularne rynki.
26001
Może to być spowodowane wieloma
przyczynami, takimi jak nieregularny
rozmiar lub kształt, data zakończenia
sprzedaży lub pozostałości zapasów.
Firma ma duże doświadczenie w
przechowywaniu i dystrybucji
produktów spożywczych oraz
oferowaniu dostawcom sytuacji
wygranej.

This Dutch SME has a Corporate
Social Responsible vision of giving
products of fine quality a good
destination and in this way prevent
waste of food. The company is
interested in buying food products
that can not be sold (anymore) to
regular markets. This can be because
of multiple reasons like irregular size
or shape, a closing end of sale date or
because of leftover stock. The
company is very experienced in
storing and distributing food
products and offering a win win
situation to suppliers.

11.09.2020

spożywcza

12.09.2020

opakowania,
papier

Małe przedsiębiorstwo z północnej
A SME from Northern Sweden
Szwecji specjalizujące się w produkcji
specialized in manufacturing and
i sprzedaży detergentów do mycia
selling soap detergent made of
wykonanych z przetworzonego oleju
recycled vegetable cooking oil is
roślinnego poszukuje dostawcy
looking for a supplier of
BRSE20190904001 przyjaznych dla środowiska i
environmentally friendly and
nadających się do recyklingu
recyclable packaging solution in EU.
opakowań w UE. Wielkość
Package size 450 ml. The company
opakowania 450 ml. Firma dąży do
are aiming for a long-term
zawarcia długoterminowej umowy
manufacturing agreement.
produkcyjnej.

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii
dostarcza obecnie produkty
This UK based company is currently
chemiczne, higieniczne i kawowe na
supplying chemical hygiene and
terenie całego kraju dla branży
coffee products nationwide to the
hotelarsko-gastronomicznej i
hospitality and leisure sectors within
BRUK20190730002
rekreacyjnej. Firma oferuje umowę o
the UK. The company offers a
świadczenie usług dystrybucyjnych
distribution services agreement to
producentom/dostawcom
overseas manufacturers/suppliers,
zagranicznym, którzy chcą stworzyć
who wish to establish related
produkty pokrewne na rynku
products in the UK market.
brytyjskim.

Norweska firma poszukuje partnera
do umowy produkcyjnej. Produktem,
który ma zostać wyprodukowany są
pokrywy do jednorazowych kubków.
Poszukiwany producent powinien
mieć doświadczenie i być w stanie
dostarczyć duże ilości w krótkim
czasie. Zamówienie może wynieść do
BRNO201904
100 milionów sztuk
24001
wyprodukowanych w technologii
termo vaccuuming. Producent
powinien być w stanie dostarczyć
pokrywy zarówno z materiału PS, jak i
PET do produkcji gorących i zimnych
napojów. Preferowany będzie
dostawca, który będzie w stanie
drukować i/lub etykietować wieczka.

Hiszpańskie MŚP opracowało i
opatentowało urządzenie do analizy
sekwencji genetycznych, które
umożliwia szybką, wiarygodną i
selektywną identyfikację kwasów
nukleinowych bez wykonywania
BRES20190926001
testów elektroforezy lub
sekwencjonowania, co skraca czas
trwania analizy i obniża koszty
ekonomiczne. MŚP poszukuje
producentów zdolnych do produkcji
urządzenia na większą skalę.

17.09.2020

różne inne
produkty

Norwegian company is looking for a
partner for a manufacturing
agreement. The Product to be
manufactured is lids for single-use
cups. The producer sought should be
experienced and able to deliver high
volumes in a short notice. The order
can amount up to 100 million units
produced in the thermo vaccuuming
Technology. The manufacturer
should be able to deliver lids in both
PS and PET material for hot and cold
drinks. A supplier able to print and/or
labeling lids will be preferred.

17.09.2020

opakowania,
papier

A Spanish SME has developed and
patented a device for the analysis of
genetic sequences that allows fast,
reliable and selective identification of
nucleic acids without performing
either electrophoresis or sequencing
assays, reducing both analysis
duration and economic cost. The SME
is looking for manufacturers capable
of producing the device on a larger
scale.

27.09.2020

medycyna

Firma brytyjska importuje wysokiej
A UK company imports premium
jakości tradycyjne produkty
quality traditional Spanish products
hiszpańskie i zaopatruje restauracje,
and supplies restaurants,
hurtownie, hotele i sklepy
wholesalers, hotels and deli shops
delikatesowe w Londynie i
BRUK20190906001
across London and the South East of
południowo-wschodniej Anglii. Firma
England. The company is searching
poszukuje nowego,
for a new long-term supplier that
długoterminowego dostawcy
offers natural smoked and cured
oferującego naturalne wędliny
meats from Spain.
wędzone i peklowane z Hiszpanii.

09.09.2020

spożywcza

Brytyjski deweloper poszukuje
producenta w ramach umowy
produkcyjnej dla innowacyjnego,
skutecznego i bezpiecznego
urządzenia do leczenia stresującego
nietrzymania moczu i wypadnięcia
BRUK201908 macicy z pochwy. Warunki te mają
13001
negatywny wpływ na dobrostan
społeczny, fizyczny i psychiczny
kobiety, prowadząc do zakłopotania,
niskiego poczucia własnej wartości i
społecznej izolacji. Producent będzie
musiał zbudować prototyp gotowy
do testów.

UK developer is seeking a
manufacturer under a manufacturing
agreement for an innovative effective
and safe device to treat female stress
urinary incontinence and uterovaginal prolapse. These conditions
have a negative impact on a woman's
social, physical and psychological well
being, leading to embarrassment, low
self-esteem and social isolation. The
manufacturer will need to build the
prototype ready for trialling.

28.09.2020

medycyna

Niemieckie MŚP stworzyło platformę
e-commerce, aby zwiększyć sprzedaż
zrównoważonych i estetycznie
pożądanych produktów wysokiej
jakości. Firma poszukuje partnerów z
branży kosmetycznej, akcesoriów do
domu i mody, koncentrujących się na
BRDE20190923001
zrównoważonym rozwoju,
sprawiedliwym handlu i
przejrzystości, którzy są
zainteresowani oferowaniem swoich
produktów i marek za
pośrednictwem platformy MŚP w
ramach umowy agencyjnej.

A German SME has developed an ecommerce platform to boost the sale
of sustainable and aesthetically
desirable products of high quality.
They are looking for partners from
the fields of cosmetics and home and
fashion accessories with a focus on
sustainability, fair trade and
transparency who are interested to
offer their products and brands via
the SME’s platform under a
commercial agency agreement.

26.09.2020

różne inne
produkty

Szwedzki startup wystartował około
rok temu, z pomysłem biznesowym
polegającym na zaoferowaniu
przystępnego sposobu na
zaprezentowanie się w modnym stylu
poprzez pięknie zaprojektowane,
lekkie, plastikowe kolczyki. Sprzedaż
BRSE201909
jest wyższa niż oczekiwano, a w celu
13001
zaspokojenia popytu firma poszukuje
partnera, który może zaoferować
kompleksowe rozwiązanie,
począwszy od dostarczenia materiału
do montażu gotowego kolczyka.
Poszukiwany partner powinien mieć
siedzibę w Unii Europejskiej.

The Swedish startup launched about
a year ago, with the business idea of
offering an accessible way to make a
fashion statement, by beautifully
designed, light-in-weight plastic
earrings. Sales have been higher than
expected and in order to meet
demand the company is now seeking
a partner who can offer a
comprehensive solution from
providing material to assembling the
finished earring. The sought after
partner should preferably be
established in the European Union.

25.09.2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Ambitna i młoda belgijska firma
specjalizuje się w projektowaniu i
produkcji akcesoriów i upominków
dla domu. Firma odlewa materiały
kompozytowe w formach
BRBE201909
silikonowych i tworzy własne formy
09001
silikonowe. Ze względu na
zwiększony popyt i ograniczone
możliwości produkcyjne firma
poszukuje partnera produkcyjnego za
granicą.

This ambitious and young Belgian
company is specialized in designing
and producing home accessories and
gifts. The company casts composite
materials in silicone moulds and
creates their own silicone moulds.
Because of increased demand and
only limited production capacity the
company is looking for a production
partner abroad.

27.09.2020

różne inne
produkty

Francuska firma, specjalizująca się w
produkcji innowacyjnych urządzeń,
poszukuje poziomic. Poziomice
zostaną zintegrowane z urządzeniem
do cięcia włosów w celu poprawy i
BRFR201907
ułatwienia obsługi. To urządzenie do
31001
cięcia włosów pozwala szybko i łatwo
osiągnąć wszystkie rodzaje cięć i jest
odpowiednie zarówno dla
profesjonalistów, jak i dla wszystkich
grup społecznych.

A French company, specialized in the
production of innovative devices, is
looking for spirit levels. The spirit
levels will be integrated into a haircut
guide device in order to improve and
facilitate its handling. This haircut
guide device allows to quickly and
easily achieve all sorts of haircuts and
is suitable for professionals as well as
for all kinds of public.

10.09.2020

różne inne
produkty

Niemiecka firma specjalizująca się w
projektowaniu i produkcji
A German company specialised in the
modułowych minibudynków
development and production of
poszukuje lokalnych partnerów
modular mini houses is looking for
montażowych w całej Europie, aby
local assembly partners all over
zapewnić zdecentralizowany, a tym
Europe to ensure a decentralised
samym zrównoważony system
hence sustainable installation
BRDE201909 instalacji. Domy są montowane na
system. Houses are assembled on09001
miejscu z prefabrykowanych
site from prefabricated mounting
zestawów montażowych. Ponieważ
kits. Since assembly is straightmontaż jest prosty, wielu
forward, a variety of service
usługodawców, takich jak stolarnie i
providers such as carpentry and
firmy zajmujące się szkleniem, byłoby glazing companies would be suitable
w stanie zaangażować się w taką
to engage in such a cooperation in
współpracę w ramach umowy o
the frame of a service agreement.
świadczenie usług.

11.09.2020

inne usługi

Brytyjski agent handlowy, który od
ponad 25 lat specjalizuje się w handlu
produktami spożywczymi, olejami
roślinnymi, nawozami, paszami dla
zwierząt i produktami związanymi z
energią słoneczną, oferuje swoje
usługi partnerom zagranicznym,
którzy poszukują przedstawicielstwa
BRUK201908
w celu wejścia na nowe rynki, na
12002
podstawie umowy agencyjnej.
Brytyjska firma oferuje doradztwo,
marketing i wsparcie sprzedaży
firmom poszukującym wejścia na
nowe rynki na podstawie umowy na
wyłączność. Firma brytyjska ma
swoje powiązania w ponad 20 krajach
na całym świecie.

09.09.2020

różne inne
produkty

26.09.2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

A UK commercial agent with over 25
years specialising in the trade of food
products, vegetable oils, fertilisers,
animal feed and solar energy
products offers its services to foreign
partners who are seeking
representation to enter into new
markets, under a commercial agency
agreement. The UK company offers
consulting, marketing and sales
support to companies seeking to
enter into new markets under an
exclusivity agreement. The UK
company has links in more than 20
countries worldwide.

Niemiecka agencja handlowa z
A German commercial agency with
wieloletnim doświadczeniem na
longstanding experience in the
rynku energetycznym poszukuje
energy market seeks products for the
produktów dla przemysłu naftowego
oil and gas industry and power
BRDE201909
i gazowego oraz energetyki.
generation. Commercial agency
20001
Oferowane są umowy agencyjne.
agreements are offered. The
Umowa obejmuje usługi sprzedaży i agreement will include sales services
wsparcie w zakresie
and internationalization support
internacjonalizacji, dostosowane
tailored exactly to the partner’s
dokładnie do wymagań partnera.
requirements.

Mała niemiecka firma produkująca
lody poszukuje linii pakującej dla
małych porcji o wydajności 1000
porcji na godzinę. Linie pakujące
dostępne na rynku mają zwykle
BRDE201909
znacznie większe możliwości
16004
produkcyjne, ale są nieekonomiczne
dla obecnego zastosowania. Linia
powinna być w pełni rozwinięta w
celu dostosowania do istniejącego
środowiska produkcyjnego w ramach
umowy z dostawcą.

A small German company producing
ice cream is looking for a packaging
line for small portions with a capacity
of 1,000 portions per hour. Packaging
lines available on the market usually
have much higher capacities, but are
uneconomical for the present
application. The line should be fully
developed to be adapted to the
existing production environment
within the framework of a supplier
agreement.

18.09.2020

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

Główną działalnością węgierskiego
przedsiębiorstwa średniej wielkości
The main activity of the medium
jest sprzedaż hurtowa podstawowych
sized Hungarian enterprise is
materiałów do produkcji artykułów wholesale of basic materials for food
BRHU201909
spożywczych i procesów
products and food industrial
09001
przemysłowych, które są
processes, which are imported from
importowane z zagranicy. Firma
abroad. The company is looking for
poszukuje nowych partnerów w
new partners in the frames of
ramach umowy o świadczenie usług
distribution services agreement.
dystrybucyjnych.

12.09.2020

spożywcza

Turkish tempered glass
Turecka firma produkująca szkło
manufacturing company seeks
hartowane szuka umów na usługi
distribution services agreements to
dystrybucyjne w celu znalezienia
find business partners in European
BOTR201909 partnerów biznesowych na rynkach
markets. Company is specialized in
13001
europejskich. Firma specjalizuje się w
tempered glass manufacturing for
produkcji szkła hartowanego dla
the white goods, furniture,
przemysłu AGD, meblowego,
commercial and architectural
handlowego i architektonicznego.
industries.
Firma z północno-wschodniej części
Romanian company located in NorthRumunii, producent kilku modeli
Eastern part of Romania,
drewnianych drzwi, schodów, okien i
manufacturer of several models of
innych elementów stolarki (półki,
wooden doors, stairs, windows and
stoły), głównie z drewna twardego,
BORO201908
other elements of carpentry (shelves,
szuka innych firm sektora
22003
tables), mainly from hard wood, is
meblarskiego zainteresowanych
looking for other furniture sector
współpracą, w ramach umowy
companies interested to cooperate,
produkcyjne.
under manufacturing agreements.

18/09/2020

26/09/2020

inne usługi

produkty
drewniane,
meble

Firma z Kataru oferuje platformę
technologii nieruchomości (SaaS)
skoncentrowaną wyłącznie na małych
hotelach i pensjonatach. Platforma
oferuje kompleksowe
oprogramowanie do zarządzania
BOQA20190 nieruchomościami i synchronizuje się
826002
z rozwiązaniem do zarządzania
kanałami, co pozwala klientom
zwiększać zyski, zwiększać pustostany
i oszczędzać czas. Firma szuka
partnera dystrybucyjnego
świadczącego usługi dla hoteli,
pensjonatów i pensjonatów.

This Qatar company offers property
technology platform (SaaS) focused
exclusively on small hotels, guest
houses and bed and breakfast
establishments. The platform offers
an all in one property management
software and synchronizes with
channel manager solution, which
allows its customers to increase
profits, increase occupancy voids and
save time. The company is looking for
a distribution partner providing
service to hotels, guesthouses and
bed and breakfast establishments.

Brytyjska firma opracowała szereg
The UK company has developed a
odżywczych suplementów diety,
range of nutritional food
które mają zaspokoić potrzeby
supplements which are aimed at
BOUK201909
młodych rodzin. Firma chce
meeting the needs of young families.
20001
rozszerzyć swoją obecność w Wielkiej The company is looking to broaden
Brytanii i na świecie za
its UK and Global presence through a
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej.
distribution network.
Litewska firma produkuje okna i
drzwi z tworzywa sztucznego o
standardowych i niestandardowych
wymiarach i kształtach (PVC)
BOLT201908 przeznaczone na rynki europejskie i
14001
skandynawskie. Firma poszukuje
przedstawicieli handlowych i
dystrybutorów, a także oferuje
umowy o podwykonawstwo.

A Lithuanian company manufactures
standard and non-standard size and
shape plastic windows and doors
(uPVC) oriented to European and
Scandinavian markets. The company
is looking for commercial agents and
distributors and also offers
subcontracting agreements.

Turecka firma produkuje giętarki do
rur i giętarki do profili od 1979 roku.
Firma chce rozszerzyć swoją
BOTR201906
działalność, wchodząc na rynki
26006
zagraniczne. Firma szuka umów
agencyjnych.

The Turkish company is producing
pipe bending and profile bending
machines since 1979. The company
wants to expand its business by
entering foreign markets. The
company is looking for commercial
agency agreements.

03/09/2020

27/09/2020

18/09/2020

19/09/2020

inne usługi

spożywcza

inne usługi

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

Włoski startup, doświadczony w
sektorze spożywczym, opracował
model e-commerce dla sektora
spożywczego, w którym konsumenci
mogą wybierać produkty przez
Internet i odbierać je w specjalnych
szafkach, kiedy im pasuje. Jest to
BOIT2019090 automatyczny system osadzony w
3001
oprogramowaniu, który wymaga
bardzo niskich kosztów wdrożenia.
Gwarantuje to większą wydajność po
stronie klienta. Firma poszukuje
partnerów międzynarodowych
zainteresowanych systemem w
ramach umów joint venture i umów
agencyjnych.

Lokalizator GPS koreańskiej firmy
obsługuje globalny roaming,
umożliwiając śledzenie ruchu
transgranicznego. Silna łączność
czujników umożliwia stosowanie w
połączeniu z innymi czujnikami.
Ponieważ usługa śledzenia jest
świadczona za pośrednictwem
BOKR201905
platformy usług w chmurze,
08001
przedsiębiorstwa każdej wielkości
mogą z łatwością zastosować tę
usługę w swojej firmie bez
dodatkowego rozwoju systemu
informatycznego. Firma poszukuje
partnerów do zawarcia umów
agencyjnych lub umów o świadczenie
usług dystrybucyjnych.

An Italian startup, experienced in the
food sector, has developed an ecommerce model for the food &
grocery sector by which consumers
can choose products online and
collect them at special lockers when
they prefer. It is a softwareembedded automated system that
requires very low implementation
costs. It guarantees greater customerside and back-office efficiency. The
company seeks international partners
interested in the system under joint
venture and commercial agency
agreements.

A Korean company’s GPS tracker
supports global roaming, enabling
tracking service for cross-border
movements. Its strong sensor
connectivity makes it possible to be
used combined with other sensors.
As the tracking service is provided
through a cloud service platform, all
sizes of enterprise can easily apply
the service in their business with no
additional IT system development.
The company seeks partners to
conclude commercial agency
agreements or distribution services
agreements.

10/09/2020

02/09/2020

spożywcza

inne usługi

Singapurska firma zajmująca się
The Singapore healthcare and
ochroną zdrowia i profilaktycznymi
preventive protective equipment
produktami ochronnymi, zaopatruje
products company has been
klientów krajowych i
supplying domestic and international
międzynarodowych od 2010 roku.
customers since 2010. The company
Firma specjalizuje się w dostarczaniu
BOSG201909
specializes in supplying products such
takich produktów, jak maski
03002
as breathing masks, dental guards
oddechowe, osłony zębów i rękawice
and latex gloves. The company is
lateksowe. Firma poszukuje
seeking a European partner to
europejskiego partnera do
distribute the products in the
dystrybucji produktów na rynku
European market via a distribution
europejskim w ramach umowy o
services agreement.
świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOBG201909
11001

Bułgarski producent i dostawca
szerokiej gamy profesjonalnych
powłok na bazie wody szuka
partnerów z branży meblarskiej do
zawarcia umów produkcyjnych.

Utalentowany rumuński projektant
mebli i producent rzemieślniczych
mebli artystycznych, a także
dekoracyjnych przedmiotów
drewnianych z litego drewna, szuka
BORO201908
współpracy z architektami,
09002
projektantami wnętrz i handlowcami
przedmiotów artystycznych na
podstawie umowy handlowej lub
umowy produkcyjnej.

A Bulgarian manufacturer and
supplier of a wide range of
professional water-based coatings is
looking for partners from the
furniture industries for concluding of
manufacturing agreements.

Talented Romanian furniture
designer and manufacturer of crafts
artistic furniture within own
company, as well as decorative
wooden objects made of solid wood,
is looking for collaboration with
architects, interior designers and art
objects traders, under a commercial
agency or manufacturing agreement.

Firma z Republiki Serbskiej produkuje
The company from the Republic of
torby papierowe i pudełka na pizzę w
Srpska produces paper bags and
różnych kształtach i rozmiarach.
paper boxes for pizzas in different
Firma jest zainteresowana
shapes and sizes. The company is
nawiązaniem współpracy z
interested in establishing
BOBA201907 partnerami europejskimi w ramach
cooperation with European partners
05007
umowy o usługi dystrybucyjne.
in the framework of a distribution
Jakość jest zapewniona przez
services agreement. The quality is
różnorodność stosowanych
secured by the variety of applied
standardów, użycie własnych
standards, use of own materials and
materiałów i najnowocześniejszą
cutting-edge technology.
technologię.

17/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

27/09/2020

medycyna

produkty
drewniane,
meble

produkty
drewniane,
meble

opakowania,
papier

Innowacyjna, słowacka firma
specjalizująca się w zabezpieczaniu i
uwierzytelnianiu dokumentów
An innovative Slovak company
elektronicznych oferuje pełną gamę specialized in electronic documents
opracowanych przez nią produktów security and authentication provides
w dziedzinie podpisu
a full range of own developed
elektronicznego, w tym:
products in the area of electronic
kwalifikowany podpis elektroniczny,
signature, including qualified
BOSK201908
bezpieczną archiwizację
electronic signature, electronic
14001
elektroniczną oraz rejestr
secure archiving, e-registry.The
elektroniczny. Firma poszukuje
company is looking for partners
partnerów zainteresowanych
interested in secure communication
bezpiecznymi rozwiązaniami
solutions to cooperate via acquisition
komunikacyjnymi do współpracy
agreement with technical assistance
poprzez umowę przejęcia z pomocą
or outsourcing agreement.
techniczną lub umowę
outsourcingową.
Włoskie MŚP, specjalizujące się w
produkcji odzieży ochronnej do
An Italian SME, specialized in the
zastosowań profesjonalnych,
production of personal protective
technicznych i sportowych, oferuje
garments for professional, technical
swoje produkty i możliwości
and sports applications, offers its
badawczo-rozwojowe w ramach
products and R&D capabilities under
umów agencyjnych lub usług
BOIT2019071
commercial agency or distribution
dystrybucyjnych. Firma produkuje
1002
services agreements. The company
również własną linię tkanin,
also produces its own fabric line,
wyprodukowaną z przetworzonego
manufactured with recycled PET and
PET i bawełny organicznej, zwracając
organic cotton, paying attention on
uwagę na zrównoważony rozwój
its processes' sustainability.
procesów.

Brytyjska firma opracowała małe
aplikatory nasion i środków
chemicznych dla rolnictwa lub
leśnictwa, które są kontrolowane
przez informacje geograficzne. Na
całym świecie poszukuje
BOUK201909
sprzedawców sprzętu rolniczego,
09002
którzy znają rynek rolnictwa
precyzyjnego na podstawie umów
agencyjnych i umów dystrybucyjnych,
którzy mogą zaspokoić jej standardy i
oczekiwania.

The UK company has developed small
seed and chemical applicators for
agriculture or forestry that are
controlled by geographical
information. Dealers of agricultural
equipment are being sought globally
who are familiar with the precision
agriculture market under commercial
agency and distribution agreements
who can feed back their local
standards and expectations.

02/09/2020

11/09/2020

19/09/2020

inne usługi

inne usługi

rolnictwo

Czeska firma dostarcza komponenty
A Czech company supplies
producentom produktów
components to pharma and food
farmaceutycznych i suplementów
supplements´ manufactures and
diety, a obecnie oferuje najwyższej
currently, they are offering a topklasy proszek beta-glukanu o
class beta-glucan powder of a high
wysokiej czystości. Pożądanymi
BOCZ201909
purity. Desired partners are
partnerami są producenci środków
05001
pharmaceutical and food supplement
farmaceutycznych i suplementów
manufacturers in Europe that would
diety w Europie, którzy chcieliby
like to upgrade their products with a
ulepszyć swoje produkty o wysokiej
high-quality component. Partnership
jakości komponent. Oczekuje się
is expected on the basis of
partnerstwa na podstawie
subcontracting.
podwykonawstwa.

12/09/2020

medycyna

Firma z południowej Serbii,
produkująca naturalne soki, poszukuje
międzynarodowych partnerów. Firma
posiada długoletnie doświadczenie we
współpracy z sadownikami z całej
BORS20190827003Serbii , wytwarzając naturalne soki z
jabłek, moreli i brzoskwiń. Firma jest
zainteresowana znalezieniem
partnerów w ramach umów:
dystrybucji lub przedstawicielstwa
handlowego.

A South Serbian SME that produces
natural pure juice is looking for
international partners. The company
has got a long-term cooperation with
apple, apricot and peaches growers
from whole Serbia that allow for
production natural pure apple, apricot
and peaches juice. The company is
interested in finding partners through
a distribution agreement and
commercial agency agreement for its
products.

04/09/2020

spożywcza

Singapurska firma z branży
oświetleniowej założona w 1997 roku
jest wiodącym dostawcą produktów
oświetleniowych w Singapurze. Firma
reprezentuje różne marki
oświetleniowe począwszy od USA,
Tajwan, Hong Kong, a skończywszy
BOSG20190815001
na Korei Południowej, służąc
potrzebom klientów.Firma
współpracowała z branżami:
wydobycie gazu i ropy, przemysł,
handel i architektura w Singapurze. Z
uwagi na ekspansję, firma poszukuje
dystrybutorów w Europie.

The Singapore lighting company,
which was established in 1997, is one
of the leading suppliers of lighting
products in Singapore. The company
represents various lighting brands
from the USA as well as Taiwan,
Hong Kong and Korea to suit the
needs of customers. The company
has served the oil and gas, industrial,
commercial and architectural sectors
in Singapore for many years. Due to
expansion, the company is currently
seeking distributors from Europe.

13/09/2020

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

Turecki producent, specjalizujący się
w rozwiązaniach dotyczących linii
produkcyjnych tj. urządzeń służących
pakowaniu, wypełnianiu, pokrywaniu,
BOTR20190913002
znakowaniu oraz w konstrukcji
taśmociągów do transportu palet
poszukuje dystrybutorów i oferuje
umowę produkcyjną.

Turkish manufacturer, specialized in
providing end-of-line solutions on
packaging, filling, capping and
labeling machineries and pallet
transport conveyors, is looking for
distributors and offering
manufacturing agreements.

26/09/2020

pojazdy i
maszyny/mas
zynowa

Rumuńska firma wyspecjalizowana w
produkcji metalowych stojaków i
podpór do lad, bufetów, drukarek,
rzutników multimedialnych, siedzisk
obrotowych i składanych. Firma
poszukuje zagranicznych partnerów w
ramach umowy produkcyjnej lub
BORO20190606002 podwykonawstwa z krajów
europejskich. Firma pragnie
nawiązania kontaktów z
przedstawicielami handlowymi do
reprezentowania producenta
metalowych stojaków w ramach
umowy z agencją pośrednictwa
handlowego.

The Romanian company is
specialised in manufacturing of metal
stands, like: floor stands, counter
table stands, stands for prints,
multimedia stands, rotating stands
and suspended stands. The company
is looking for international
partnerships under manufacturing or
subcontracting agreements mainly
from European countries.The
company also wants to establish good
relationships with commercial agents
in order to represent the metal stands
abroad, under commercial agency
agreement.

26/09/2020

metalowa

Dynamiczna, szybko rozwijająca się
firma rumuńska opracowała
rozwiązania w zakresie Industry
A dynamic fast-growing Romanian
(Przemysł )4.0 dla wyzwań w procesie
company develops Industry 4.0
produkcji. Ich rozwiązania to: system
solutions for manufacturing
wykonania procesu w przemyśle
challenges. Their solutions include:
lekkim, system Andon (toyota),
light manufacturing execution system,
planowanie w czasie rzeczywistym,
Andon system, real-time planning,
zarządzanie wizualne. Firma jest
visual management. Now, it is very
obecna w sektorze farmaceutycznym
active in the pharma sector, with a
BORO20190806001
w zakresie dobrych praktyk
good manufacturing practices (GMP)
produkcyjnych oraz systemu
compliant system, automotive, food &
reklamacyjnego w branży
beverage and construction. The
samochodowej, spożywczej i
company is looking to expand
budowlanej. Firma pragnie rozwijać
internationally in these sectors
się w wymienionych sektorach na
through distribution services or
rynku międzynarodowym po przez
commercial agency agreement.
zawarcie umów: dystrybucji lub
przedstawicielstwa handlowego.

10/09/2020

inne usługi

Firma z Wielkiej Brytanii, producent
wyczynowej i ratunkowej odzieży na
podczerwień. Produkty wykorzystują
technologie podczerwieni w celu
spotęgowania osiągów sportowców,
jak ich szybszego przywrócenia do
BOUK20190726001
zdrowia po doznanych kontuzjach i
wyczerpaniu fizycznym. Firma jest
zainteresowana współpracą z
dystrybutorami i handlowcami w
Europie oraz resztą świata w ramach
umowy dystrybucji.

26/09/2020

medycyna

This UK company is a producer of
infrared performance and recovery
clothing. The products use infrared
technology to create a variety of
enhancements to athletic
performance and recovery allowing an
athlete go further and recover quicker
from injury or fatigue. The company is
looking to work alongside distributors
and retailers in Europe and the rest of
the World under distribution
agreement.

Rumuński wytwórca metalowych
A Romanian manufacturer of stainless
wyrobów ze stali nierdzewnej (płyt,
steel metal parts (plates, profiles
profili i rur) jak również zbiorników na and/or pipes), including stainless steel
paliwo ze stali nierdzewnej, poszukuje
fuel tanks, is looking for business
partnerów biznesowych. Firma
partners. The company intends to
zamierza rozpocząć współpracę z
collaborate with an international
międzynarodowym partnerem w celu partner in order to produce stainless
BORU20190814002
produkcji swoich wyrobów ze stali
steel metal plates, profiles and/or
nierdzewnej w ramach umowy
pipes under a subcontracting
podwykonawstwa lub współpracy z
agreement, or to collaborate with
partnerem zainteresowanym
business partners interested in
znalezieniem producenta zbiorników
identifying a manufacturer for
ciśnieniowych ze stali nierdzewnej.
stainless steel pressure vessels.

10/09/2020

metalowa

Włoska firma specjalizująca się w
wytwarzaniu łatwych w instalacji
Italian company specialized developed
innowacyjnych, promiennikowych
an easy to install, innovative radiant
systemów grzewczych, bazujących na heating system based on the principle
zasadzie promieniowania cieplnego,
of thermal radiation, which does not
generate convective air flows. The
BOIT20190904002 które nie wytwarzają przepływu
ciepłego powietrza konwekcyjnego
company can offer customized
(wznoszącego). Firma oferuje
partnership agreements to retailers
zindywidualizowane umowy
and wholesalers, according to the
partnerskie dla detalistów i hurtowni w
needs of each marketplace.
zależności od potrzeb każdego rynku.

12/09/2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

Polski wytwórca z branży
kosmetycznej, specjalizuje się w
produkcji kosmetyków i innych
wyrobów toaletowych. Swoje produkty
do pielęgnacji twarzy, ciała oraz
włosów wytwarza z naturalnych,
wyselekcjonowanych oraz
BOPL20190830002
certyfikowanych, organicznych
surowców, które są zapakowane w
opakowania biodegradowalne, bądź
nadające się do przetworzenia.
Współpraca z perfumeriami,
drogeriami lub sklepami sieciowymi w
ramach umowy dystrybucji.

Polish company operating since 2008
in the field of electrical installations
and industrial solutions and also
installation, relocation and renovation
of industry machines is offering their
services to general contractors and
subcontractors.
Employing high class engineers
together with over 100 skilled workers,
the company is willing to become a
subcontractor and participate in
implementation of complicated
projects.

06/09/2020

inne usługi

This Israeli company develops and
Firma z Izraela wynalazła i
manufactures specialty solutions for
wyprodukowała specjalne rozwiązania
high end ballistic armor, employing
najwyższej jakości w zakresie
state of the art ceramic materials, to
opancerzenia kuloodpornego,
serve the body armor, aircraft, marine
używając materiałów ceramicznych do
and vehicle armoring market. This
ochrony ciała, statków powietrznych,
world leader in design and
okrętów oraz pojazdów. Firma
manufacturing of customized
BOIL20190718002
projektuje i wytwarza
systems, modules and parts
zindywidualizowane systemy, moduły
fabricated from various advanced
oraz części z zaawansowanych
ceramics, is looking for a global
materiałów ceramicznych, poszukuje
partnership in the form of a
globalnego partnera w ramach umów:
manufacturing, joint venture,
produkcyjnej,joint-venture, dystrybucji
distribution services or license
lub licencji i podwykonawstwa.
agreement, or through subcontracting.

25/09/2020

różne inne
produkty

Innowacyjna firma turecka, założona
Turkish innovative SME, founded in
w 2013 roku przez siostry-bliźniaczki,
2013 by twin sisters, designed a
które zaprojektowały nagrodzone
special and award winning cleaning
wieloma nagrodami urządzenie do
device for pets and is looking for
BOTR20180928001 czyszczenia zwierząt domowych,
partners that are interested in
poszukuje partnerów
distributing the mentioned device, in
zainteresowanych dystrybucją
order to assist the SME to penetrate
urządzenia w celu penetracji rynku
into European markets.
europejskiego.

11/09/2020

narzędzia i
części

Rumuńska firma poszukuje
The Romanian company seeks
sezonowych usług wynajmu swoich
seasonal rental services for their
gokartów na pedały i do jazdy z górki.
pedal karts and downhill karts. They
Firma jest zainteresowana kooperacją
BORU20190621002
are interested in cooperating with
z partnerami z rejonu południowej
South-European partners within the
Europy w ramach umowy
frame of subcontracting agreements.
podwykonawstwa.

09/09/2020

transport/log
istyka

Chińska firma stworzyła edytora
rzeczywistości wizualnej i
rozszerzonej z otwartym kodem
źródłowym. Firma szuka pośredników
do sprzedaży swojej technologii edycji
BOCN20190829001
na rynku europejskim. Potencjalna
współpraca to umowa pośrednictwa
handlowego, zapewniamy pomoc
techniczną.

The Chinese company has developed
an AR & VR open source editor. The
company is now looking for agents to
sell their editor technology on
European market. Potential
cooperation could be via commercial
agency agreement, technical
assistance will be provided.

17/09/2020

inne usługi

Singapurska firma z branży
zintegrowanych urządzeń w sektorze
gospodarki odpadami, specjalizuje się
w projektowaniu, produkcji,
serwisowaniu oraz naprawie urządzeń
BOSG20190819001
do utylizacji odpadów. Poszukują
partnerów z Europy do sprzedaży
swoich urządzeń w ramach umowy
dystrybucji.

The Singapore company is an
integrated solutions provider for the
waste handling equipment industry.
The company specializes in product
design, fabrication, maintenance,
servicing, and repairing of waste
management equipment.
The Singapore is looking for
European partners to distribute their
waste handling equipment via
distribution services agreement.

20/09/2020

środowisko/e
nergia/ochro
na
środowiska

25/09/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Włoski wynalazca nowych rozwiązań
służących do zasłonięcia ramiączek
An Italian inventor of a brand-new
biustonoszy poprzez zastosowanie
covering device for shoulder bra
specyficznych zaczepów na ich
straps, by means of specific bra
ramiączkach oraz chronionego
hooks and protected by a utility model
BOIT20190913001
patentem wzoru użytkowego,
patent, is looking for international
poszukuje międzynarodowych
collaboration with fashion and textile
partnerów z branży tekstylnej czy
companies in order to achieve license
świata mody do zawarcia umowy
agreements.
licencji.

Polski producent jachtów oraz
The Polish SME manufacturer of
komponentów w branży stoczniowej
yachts and composites for the
poszukuje odpowiedniego partnera
shipbuilding industry is seeking a
operującego w branży produkcji łodzi suitable partner operating in the boat
jachtowych lub reprezentanta
industry or representing the boat
przemysłu jachtowego. Firma oferuje construction industry. The company is
BOPL20190813003
swoje usługi przy budowie jachtów offering services intended for building
oraz formy do kompozytów
the yachts and the composite molds
przeznaczonych do przemysłu
intended for the shipbuilding industry.
jachtowego. Firma jest
The company is willing to work as a
zainteresowana podwykonawstwem
subcontractor or manufacturer of
lub produkcją łodzi jachtowych.
boats

13/09/2020

sektor
morski,
lotniczy

Włoska firma oferuje wysokiej jakości
oraz szyte na miarę suknie ślubne. Italian company offers high quality and
Suknie są projektowane i
tailor made bridal dresses. Dresses
wykonywane przez utalentowany
are designed and realized by a
stylistów oraz właściciela firmy.
talented stylist owner and manager of
Ekskluzywność oferty polega na
the company. The exclusivity of the
możliwości zamówienia własnej
offer consists in the ability to create
BOIT20190903002
stylizacji sukni ślubnej z pomocą
the own wedding dress with the guide
projektanta mody. Efektem będzie
of the designer. The result will be a
wysokiej jakości krawiecki produkt o
high quality inimitable sartorial
niepowtarzalnym charakterze.
product. Commercial agency or
Poszukuje się możliwości zawarcia
distribution services agreements are
umów: dystrybucji lub pośrednictwa
sought.
handlowego.

12/09/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Firma z Wielkiej Brytanii z
zabezpieczonymi prawami do
produkcji nowatorskiego oznaczenia
tablic nauki jazdy. Są bardziej
widoczne w ruchu ulicznym oraz pod
BOUK20190909004 każdym kątem. Firma poszukuje
sprzedawców z branży produktów do
monitorowania oraz bezpieczeństwa
ruchu w celu dystrybucji produktów
lub nabycia praw w ramach umowy
licencyjnej.

18/09/2020

różne inne
produkty

13.09.2020

komputery i
IT

Armeńska firma oferuje swój
wynalazek zainteresowanym
partnerom. Model użytkowy to
mobilny sprzęt handlowy służący do
dostarczania towarów klientom na
BOAM20190821001
podstawie zamówień w
przedsprzedaży, na przykład poprzez
sprzedaż online w Internecie, przez
telefon lub przy innych zamówieniach
towarów. Firma oferuje umowę
licencyjną.

A UK company has secured the rights
to, and produced, novel learner driver
plates. These are much more visible
in traffic and can be seen from all
angles. The company is seeking retail
specialists in motoring and road safety
products to distribute the product, or
acquire rights to it under a licensing
agreement.

This Armenian company offers its
invention to interested bodies. The
utility model is a piece of mobile
trading equipment for delivering
goods to customers upon pre-orders,
for example, with online sales on the
Internet, over the phone or with
other types of goods' orders. The
company offers a license agreement.

Łotewska firma specjalizuje się w
innowacyjnym projektowaniu w
drewnie i ma doświadczenie w
skomplikowanych kształtach i
niestandardowych projektach. Firma
ma własną linię produktów do
projektowania i oferuje usługi
produkcyjne dla szerokiej gamy form
drewnianych - paneli dekoracyjnych,
BOLV20190917001
elementów wewnętrznych i innych
funkcjonalnych rozwiązań.
Firma oferuje współpracę na
podstawie umowy produkcyjnej z
pracowniami architektonicznymi i
projektowymi, firmami budowlanymi
oraz umowę o świadczenie usług
dystrybucyjnych z detalistami lub
hurtownikami.

Brytyjska firma opracowała zgłoszoną
do opatentowania kombinację
materiałów i technik procesowych do
produkcji wysoce ochronnych toreb
do zastosowań sportowych,
logistycznych i wojskowych, które
konsumenci bardzo pozytywnie
ocenili w trakcie testowania
BOUK20190825001prototypu. Firma poszukuje umów
licencyjnych dotyczących technologii
materiałów z producentami
tekstyliów, którzy chcą produkować
torby dla swoich klientów lub dla
projektantów toreb
specjalistycznych, torby można
wprowadzić również dla innych
producentów

The Latvian company specializes in
innovative wood design and has
experience with complex shapes and
custom designs. The company has its
own design product line and it offers
the manufacturing services for a wide
range of wood design creations decorative panels, interior pieces and
other functional solutions.
It offers to cooperate via
manufacturing agreement with
architecture and design studios,
construction companies and
distribution services agreement with
retailers or wholesalers.

A UK company has designed a patentpending combination of materials
and process techniques for
manufacturing highly protective bags
for uses including sports, logistics and
military that consumers have tested
very positively in prototype. They are
seeking licensing agreements of their
materials tech with either textile
manufacturers wishing to make bags
for their own customers or for
specialist bag designers,
introductions can be made to
appropriate manufacturers

26/09/2020

produkty
drewniane,
meble

03/09/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Litewski producent substancji
Lithuanian fragrances manufacturer,
zapachowych, specjalizujący się w
specializing in variant fragrance
produkcji odmian zapachowych do
production for personal, home, car
użytku osobistego, domowego,
and company's premises use is
samochodowego i na terenie firmy,
BOLT20190808001
seeking for an international trade
poszukuje pośredników w handlu
intermediaries. The company is
międzynarodowym. Firma oferuje im
offering to work under commercial
pracę na podstawie umowy
agency or distribution services
agencyjnej lub umowy o świadczenie
agreement to them.
usług dystrybucyjnych.

12/09/2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

Hiszpańska firma zajmująca się
technologią oprogramowania,
doświadczona w rozwiązaniach IoT i
M2M posiada platformę IoT, która
podąża za koncepcją solidności,
skalowalności, elastyczności i
agnostycyzmu (czujników) i oferuje
łatwą integrację z procesami
BOES20190516002 biznesowymi, oferując zestaw
profesjonalnych usług
(zaawansowane usługi IoT,
doradztwo w zakresie digitalizacji
Internetu rzeczy); Firma kieruje swoją
ofertę do wszystkich branż (Przemysł
4.0, energetyka, transport, logistyka,
rolnictwo). Szukane są umowy
licencyjne lub umowy agencyjne.

04/09/2020

komputery i
IT

12/09/2020

spożywcza

Włoska firma, założona w 1996 roku,
specjalizuje się w produkcji kawy. To,
co wyróżnia ją spośród innych
rzemieślniczych firm zajmujących się
paleniem kawy, to rygorystyczny
łańcuch produkcji. Ich celem jest
zachowanie aromatów
BOIT20190830001
charakterystycznych dla różnych kaw
poprzez wyszukiwanie najlepszych
rodzajów kawy i przestrzeganie
dokładnego procesu produkcyjnego.
Firma poszukuje umów agencyjnych i
umów o usługi dystrybucyjne dla
krajów EMEA.

A Spanish software technology
company experienced in IoT and
M2M solutions has an IoT platform
which follows a concept of
robustness, scalability, flexibility and
vendor agnosticism (sensors) and
offers easy integration with business
processes, with its set of professional
services (IoT advanced services, IoT
digitalization consultancy); It is ready
for any vertical (Industry 4.0, energy
utilities, transport, logistics,
agriculture). Licence or commercial
agency agreements are sought.

Established in 1996, this Italian
company is specialized in the
production of coffee. What
distinguishes it from other artisanal
coffee roasting businesses is its
rigorous production chain. They aim
at preserving the aromas
characterizing the different coffees
by searching for the finest selections
of coffee and following an accurate
process. The aim is to look for
commercial agency agreements and
distribution service agreements for
EMEA countries.

An Italian company specialized in
Włoska firma specjalizująca się w
design and manufacturing leather
projektowaniu i produkcji galanterii
goods seeks small companies for
skórzanej szuka małych firm do
manufacturing agreements.
porozumień produkcyjnych.
Starting from the needs of the
Począwszy od potrzeb klientów, firma
BOIT20190924001
customers, the company can study
może produkować torby, paski i
and make bags, belts and fashion
akcesoria dla mężczyzn i kobiet.
accessories for man and woman. The
Produkcja odbywa się we Włoszech.
production is all made in Italy. The
Artykuły zostaną zaprojektowane
articles will be designed specifically
specjalnie dla pojedynczego klienta.
for the single customer.

27/09/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Włoska firma, specjalizująca się od
Italian company, specialized for over
ponad 50 lat w projektowaniu,
50 years in the design, production
produkcji i marketingu wysokiej
and marketing of high-level design
jakości mebli designerskich,
furniture, which focuses on the
koncentruje się na najwyższych
BOIT20190718001
highest market segments and has
segmentach rynku i ma duże
great international relevance, is
znaczenie międzynarodowe,
looking for agents and distributors.
poszukuje agentów i dystrybutorów.
The company is also looking for
Firma szuka także potencjalnych
potential financial partners.
partnerów finansowych.

13/09/2020

produkty
drewniane,
meble

Litewska firma, specjalizująca się w
produkcji halogeneratorów
pozwalających na systematyczne i
skuteczne oczyszczanie dróg
oddechowych i płuc, zmniejszenie
ryzyka chorób oraz wzmocnienie
układu odpornościowego w salach
BOLT20190813001
solnych (komorach) w szpitalach, SPA
i siłowniach, szuka możliwości
rozszerzenia oferty i poszukuje
partnerów międzynarodowych do
pracy na podstawie umowy o
pośrednictwo handlowe lub usługi
dystrybucyjne.

17/09/2020

medycyna

Lithuanian company, specializing in
producing halogenerators allowing to
systematically and efficiently cleanse
the respiratory tract and lungs,
reduce the risk of diseases, and
strengthen the immune system for
salt rooms (chambers) in hospitals,
medical SPAs and gyms, is looking for
opportunities to expand their profile
and seeking for international
partners to work under commercial
agency or distribution services
agreement.

Ormiańska firma typu start-up
specjalizuje się w wytwarzaniu
This Armenian start-up company is
ręcznie robionych produktów z
specialized in making hand-made
naturalnych surowców (wełna,
products from natural raw materials
bawełna i jedwab). Firma produkuje (wool, cotton, and silk). The company
filc z naturalnych surowców, a
is making felt from natural raw
następnie produkuje różne ręcznie
materials, and after is producing
BOAM20190809001
robione produkty. Firma w
different hand-made products. In
szczególności produkuje torby,
particular, the company produces
czapki, buty, kurtki, akcesoria dla bags, hats, shoes, jackets, accessories
kobiet i dzieci itp.
for women and children, etc.
Firma szuka umowy o usługi
The company is looking for
dystrybucyjne i / lub umowy
distribution services agreement
produkcyjne.
and/or manufacturing agreement.

24/09/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

To brytyjskie MŚP projektuje i
produkuje konsystometry Bostwick o
różnych rozmiarach, stosowane do
pomiaru konsystencji i prędkości
przepływu najczęściej stosowanych w
przemyśle spożywczym (ale także w
innych sektorach i środowiskach,
takich jak laboratoria) - w tym do
BOUK20190905001przygotowywania i przetwarzania
żywności, sosów pomidorowych i
innych rodzajów mieszanek sosów,
przetworów, zup, nadzienia, żywności
dla niemowląt i sosów sałatkowych.
Firma szuka przedstawicieli
handlowych i dystrybutorów do
zawarcia umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

26/09/2020

różne inne
produkty

This UK SME designs & manufactures
Bostwick Consistometers of various
sizes, used to measure the
consistency and flow rate most
commonly used in the food
production industry (but also within
other sectors and environments such
as labs) - including food preparation
and processing, tomato sauces and
other types of sauce mix, preserves,
soups, fillings. baby foods & salad
dressings. The company is looking for
commercial agents and distributors
to enter into a distribution service
agreement.

Wielokrotnie nagradzana firma z
siedzibą w północnej Anglii
(Yorkshire) ma ponad 30-letnie
doświadczenie we wszystkich
odmianach tworzyw konstrukcyjnych,
a zwłaszcza w poliuretanie. Firma
oferuje trzy główne usługi:
formowanie wtryskowe, odlewanie i
BOUK20190916002
produkcje form. Firma poszukuje
partnerów, którzy będą zaopatrywać
się w tego typu części na podstawie
umowy produkcyjnej lub istniejących
producentów części, którzy chcą
zwiększyć moce produkcyjne lub
rozszerzyć asortyment produktów
poprzez wspólne przedsięwzięcie.

An award-winning company based in
Northern England, UK (Yorkshire) has
over 30 years' experience in all
varieties of engineering plastics, but
particularly in polyurethane. The
company offers three main services:
injection moulding, cast moulding
and mould manufacture. They are
seeking partners who are to source
these types of parts under a
manufacturing agreement or an
existing parts manufacturer wanting
to increase production capacity or
increase its product range through a
joint venture.

25/09/2020

metalowa

Firma, rodzinny biznes, specjalizuje
się w belgijskich, ekologicznych
The company, a family business, is
piwach rzemieślniczych najwyższej
specialized in Belgian organic craft
jakości i obecnie oferuje trzy różne
beers of the highest quality and
odmiany. Piwa warzy się
currently offers three different
tradycyjnymi metodami z
variations. The beers are brewed
certyfikowanymi składnikami
according to traditional methods
organicznymi.
with certified organic ingredients.
BOBE20190906001
Firma poszukuje partnerstwa,
They are looking for a partnership
najlepiej z firmą rodzinną lub średnią preferably with a family business or a
firmą (MŚP), która jest aktywna w medium-sized company (SME) that is
dystrybucji napojów / piw
active in the distribution of alcoholic
alkoholowych, głównie w Europie
beverages/beers, mainly in Europe
(ale także zainteresowana
(but also interested in distibution
dystrybucją do Azji, Kanady i Stanów
into Asia, Canada and the US).
Zjednoczonych).

11/09/2020

spożywcza

Brytyjski specjalista od mieszania
chemikaliów opracował produkt
przyjazny dla środowiska, do
czyszczenia i konserwacji.
Firma poszukuje partnera
BOUK20190816001 zainteresowanego przyjęciem
nietoksycznego produktu do
czyszczenia piekarników z białą
etykietą i wprowadzeniem go do
obrotu pod własną marką, w ramach
umowy produkcyjnej.

06/09/2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

This UK chemical blending specialist
has developed an environmentally
sustainable, cleaning and
maintenance product.
It seeks a single company interested
in taking a white-label non-toxic, nonhazardous oven cleaning product and
marketing it under their own
branding, within a manufacturing
agreement.

Ta brytyjska organizacja
konsultingowa i szkoleniowa
This UK consulting and training
opracowała rozwiązanie systemu
organization has developed an ISO
zarządzania przedsiębiorstwem ISO,
enterprise management system
które może posiadać dowolną liczbę
solution which can hold any number
norm ISO. Produkt może zapewnić
BOUK20181105002
of ISO standards. It can provide all
wszystkim głównym ramom
the major business frameworks with
biznesowym bibliotekę najlepszych
preloaded best practise library of
praktyk z listami kontrolnymi i
checklists and assessments. They
ocenami. Firma oferuje umowy
offer licensing agreements to
licencyjne dla partnerów
business partners worldwide.
biznesowych na całym świecie.

04/09/2020

doradztwo i
konsultacje

27/09/2020

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

A Romanian company, located in the
Rumuńska firma z regionu Muntenia
South Muntenia region, active in the
Południowa, zajmująca się produkcją
manufacturing garden furniture is
BORO20190905001
mebli ogrodowych, szuka partnerów
looking for partners to establish a
do zawarcia umowy produkcyjnej na
manufacturing agreement on the
rynku europejskim.
European market.

12/09/2020

produkty
drewniane,
meble

Mała słowacka firma zajmująca się A small Slovak company active in the
produkcją wyrobów z tworzyw
field of manufacturing of plastic
sztucznych z technologiami
products with technologies of
formowania wtryskowego i
injection moulding and
termoformowania, szuka partnerów
thermoforming is looking for
do współpracy w ramach umów
partners to cooperate via
BOSK20190905001
produkcyjnych lub podwykonawstwa.
manufacturing agreements or
Firma oferuje wolne moce
subcontracting. The company offers
produkcyjne do produkcji wyrobów z
its free production capacities for
tworzyw sztucznych, takich jak
manufacturing of plastic products,
artykuły dla przemysłu i kształtki
such as articles for industry and
techniczne, testery niskiego napięcia, technical mouldings, low voltage
zabawki, formy i narzędzia itp.
testers, toys, moulds and tools, etc.

16/09/2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

Włoska firma, specjalizująca się w
The Italian company, specialized in
branży elektromechanicznej,
the electro-mechanical sector, has
opracowała innowacyjny masażer
developed an innovative vibrating
wibracyjny. Firma poszukuje
massager. The company is searching
BOIT20190603003 dystrybutorów i przedstawicieli
for distributors and commercial
handlowych do usług
agents for distribution services and
dystrybucyjnych i umów agencyjnych.
commercial agency agreements.
Partner musi pochodzić z krajów
Partner has to be from European
europejskich.
countries.

Bułgarska firma specjalizująca się w
A Bulgarian company specialized in
uprawie i dostarczaniu produktów z
growing and supplying of walnut
orzechów włoskich szuka
products is looking for international
międzynarodowych partnerów
partnerships with business partners
biznesowych, którzy korzystają z
BOBG20190911002
that use such products and
takich produktów i szukają
distributors of these kind of products.
dystrybutorów tego rodzaju
They are looking for partners willing
produktów. Poszukują partnerów
to engage in distribution services
chętnych do zawierania umów o
agreements.
świadczenie usług dystrybucyjnych.

23/09/2020

spożywcza

Ta wyspecjalizowana brytyjska firma
opracowała niskokosztową matę
grzewczą do zastosowania w
produkcji półek chłodniczych do
witryn sklepowych w
supermarketach. Produkt jest
pasywny, nie wymaga energii
zewnętrznej, wykazuje doskonałą
BOUK20190819004
spójność temperaturową i wykazano,
że oferuje znaczną oszczędność
kosztów energii, jeśli jest
zainstalowany w witrynach
chłodniczych. Szukają umowy typu
joint venture lub umowy licencyjnej z
firmami inżynieryjnymi,
producentami urządzeń chłodniczych
lub wytłaczarek aluminiowych.

This specialist UK company has
developed a low cost heat mat to use
in the manufacture of refrigeration
shelves for supermarket display
cabinets. The product is passive
needing no external energy, exhibits
excellent temperature consistency
and has been shown to offer
substantial energy cost savings where
fitted in refrigeration display
cabinets. They are seeking either a
joint venture or licensing agreement
with engineering companies,
refrigeration manufacturers or
aluminium extruders.

06/09/2020

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

Firma jest przedsiębiorstwem typu
start-up z Apulii na południu Włoch,
mającym na celu szerzenie kultury
zdrowia i dobrego samopoczucia w
ekologicznie zrównoważonym
świecie. Firma produkuje naturalne
kosmetyki (mydła, balsamy do ciała,
BOIT20190724002
olejki, krem) o niskim wpływie na
środowisko zgodnie z zasadami ekokosmetyków. Głównymi składnikami
są: oliwa z oliwek najwyższej jakości z
pierwszego tłoczenia, mleko osłów,
olej z konopi i yerba mate. Firma
szuka nowych dystrybutorów.

The company is a start-up from
Apulia, in the South of Italy, with the
aim of spreading the culture of health
and well being for an eco-sustainable
world. The company produce natural
cosmetics (soaps, body lotions, oils,
cream) with low environmental
impact according to the principles of
eco-cosmetics. The main ingredients
are: extra virgin olive oil, donkeys
milk, hemp oil, and yerba mate. The
company is looking for new
distributors.

11/09/2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

Firma jest jedną z wiodących firm w
Izraelu, która zapewnia rozwiązania
„pod klucz” dla różnych projektów w
imieniu firm przemysłowych i
zaawansowanych technologicznie w
kraju. Firma może zarządzać
rozwojem produktu klienta, od
BOIL20190626001
stworzenia skutecznego i opłacalnego
procesu projektowania i wytwarzania
produktu, po prototypowanie,
masową produkcję i wysyłkę
produktu. Firma chce zawrzeć
umowę produkcyjną lub
outsourcingową z międzynarodową
firmą.

This company is among the leading
companies in Israel that provides
turnkey solutions for various projects
on behalf of industrial and high-tech
companies in the country. The
company can manage the
development of the client's product
from creating an effective and cost
efficient product design and
manufacturing process, to
prototyping, mass producing and
shipping the product.The company is
looking to establish a manufacturing
or outsourcing agreement with an
international firm.

25/09/2020

doradztwo i
konsultacje

Rumuńska firma produkuje części,
komponenty i narzędzia o różnym
stopniu złożoności: części stalowe,
aluminiowe i miedziane, formy, jądra,
narzędzia wykrawające, maski
lakiernicze. Dzięki nowoczesnym
maszynom firma wytwarza swoje
BORO20190815002
produkty zgodnie ze specyfikacjami
klientów. W razie potrzeby firma
może również świadczyć usługi
projektowe, inżynieryjne lub
doradcze. Partnerstwo z
beneficjentem z dowolnego kraju
powinno być umową produkcyjną.

The Romanian company produces
parts, components and tools of
various complexity: steel, aluminium
and copper parts, molds, kerns,
punching tools, lacquering masks.
Bearing with modern machinery, the
company manufactures its products
according to their customers
specifications. If necessary, the
company can also provide design,
engineering or consultancy services.
The partnership with a beneficiary
from any country should be a
manufacturing agreement.

06/09/2020

narzędzia i
części

Ta armeńska firma produkuje
kombucha, napój zawierający
naturalne probiotyki, którego
początki sięgają 2200 lat. Kombucha
BOAM20190807001 to bardzo zdrowy produkt
zawierający ponad 20 korzystnych dla
zdrowia składników. Firma poszukuje
dystrybutorów lub przedstawicieli
handlowych dla swojego produktu.

This Armenian company is producing
kombucha, a beverage, which
contains natural probiotics, and its
origins date back over 2200 years.
Kombucha is a very healthy product
with more than 20 health-beneficial
components. The company is looking
for distributors or commercial agents
for its product.

20/09/2020

spożywcza

Wiodący na rynku w Wielkiej Brytanii
producent prawie 100 produktów
niskobiałkowych i bezglutenowych
(makarony, pieczywo, ciastka, ciasta,
mieszanki, dania gotowe) dla osób z
BOUK20190822001
wrodzonymi zaburzeniami
metabolicznymi, oferuje swoje usługi
poprzez produkcję i
podwykonawstwo kontraktów innym
europejskim producentom.

UK market leading manufacturer of
almost 100 low protein & gluten free
foods (pasta, baked bread, biscuits,
cakes, mixes, ready meals)
specialised for people with inherited
metabolic disorders is offering its
services through manufacturing and
subcontracting contracts to other
European manufacturers.

02/09/2020

spożywcza

Słoweński producent opracowuje
innowacyjne produkty aluminiowe,
takie jak elastyczne modułowe
elementy zewnętrzne do fitnessu,
nauki, rynku lub spotkań
towarzyskich; inteligentna ściana
wspinaczkowa; wielokrotnie
BOSI20190916001
nagradzany leżak i inne produkty
sportowe, rekreacyjne i do
codziennego użytku. Firma szuka
partnera z UE i spoza niej, który
dystrybuowałby swoje programy
wyposażenia zewnętrznego, oferując
umowę na usługi dystrybucji.

A Slovenian producer is developing
innovative aluminium products, such
as flexible modular outdoor elements
for fitness, learning, market or
socializing environments; a smart
climbing wall; an award-winning
deckchair and other products for
sports, leisure and everyday use. The
company is looking for a partner
from EU and beyond, who would
distribute their outdoor equipment
programmes, offering a distribution
services agreement.

25/09/2020

metalowa

Ta brytyjska firma opracowała
rewolucyjną gamę produktów do
pielęgnacji włosów, która rozwiązuje
problem prostowania kręconych,
BOUK20190903001
puszystych lub falowanych włosów i
naprawia rozdwojone końcówki
włosów. Chce zwiększyć swoją sieć
dystrybutorów w Europie i poza nią.

This UK company has developed a
revolutionary hair-care product range
that solves the problem of
straightening curly, fuzzy or wavy hair
and repairs split-ends seeks.It wishes
to increase its network of distributors
across Europe and beyond.

11/09/2020

chemia i
kosmetyki/ch
emiczna

Katarski producent rozdzielnic
elektrycznych i obudów blaszanych
Qatari manufacturer of electrical
poszukuje dystrybutorów lub
switchgear and sheet metal
przedstawicieli handlowych w
enclosures is looking for distributors
sektorach przemysłu, takich jak
or trade agents in the industry
BOQA20190710001
budynki, infrastruktura naftowa i
sectors like buildings, infrastructure
gazowa, kolej, stadiony i
in oil & gas, rail, stadiums and
infrastruktura handlowa, aby uzyskać commercial infrastructure, to access
dostęp do rynków
international markets.
międzynarodowych.

10/09/2020

metalowa

Litewska firma zajmuje się obróbką The Lithuanian company is involved
tkanin i zapewnia zmiękczanie,
in textile treatment and provides
farbowanie i inne wykończenia
softening, dyeing and other finishing
BOLT20190918001 gotowej odzieży i tkanin. Firma
for ready-made garments and fabrics.
poszukuje partnerów biznesowych do The company is seeking business
pracy w ramach umowy
partners to work under the
podwykonawczej.
subcontracting agreement.

26/09/2020

tekstylia,
ubrania,
biżuteria

Założona słowacka firma
programistyczna specjalizuje się w
opracowywaniu wysokiej jakości
rozwiązań cyfrowych, takich jak
aplikacje mobilne i internetowe oraz
niestandardowych rozwiązań
BOSK20190730001 programowych dla firm z różnych
segmentów przemysłu (takich jak
produkcja, logistyka, dystrybucja,
ubezpieczenia, usługi zdrowotne,
usługi biznesowe i inne ). Poszukują
partnerów do współpracy w ramach
umowy outsourcingowej.

Established Slovak software company
specializes in the development of
high-quality digital solutions such as
mobile and web applications and
custom-made software solutions for
companies in different industry
segments (such as production,
logistics, distribution, insurance,
healthcare services, business services
and other). They are looking for
partners to cooperate within the
framework of an outsourcing
agreement.

16/09/2020

komputery i
IT

Portugalski producent mebli
szpitalnych i innych akcesoriów dla
sektora medycznego, w tym łóżek,
krzeseł, wózków, szyn, szafek
medycznych i stołów, poszukuje
BOPT20190723001
doświadczonych partnerów, którzy
dostarczaliby sprzęt medyczny
dostawcom opieki zdrowotnej w ich
krajach na podstawie umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Portuguese manufacturer of
hospital furniture and other
accessories for the medical sector,
including beds, chairs, trolleys, rails,
medical cabinets, and tables is
seeking experienced partners who
would deliver medical equipment to
health care providers in their
countries under a distribution
services agreement.

10/09/2020

medycyna

Macedońska firma, która świadczy
usługi projektowania i instalacji
szerokiej gamy instalacji
elektrycznych i systemów zarządzania
budynkiem, oferuje umowy o
BOMK20190916001 podwykonawstwo i outsourcing
firmom z Europy. Potencjalnymi
partnerami powinny być firmy
działające w branży budowlanej dla
budynków mieszkalnych,
komercyjnych i przemysłowych.

A Macedonian company that
provides design and installation
services of a wide range of electrical
installations and building
management systems offers
subcontracting and outsourcing
agreements to companies from
Europe. Potential partners should be
companies active in the construction
industry for residential, commercial,
and industrial buildings.

23/03/2021

sprzęt
elektroniczny
i elektryczny

