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BRFR20200604

001

Francuska firma opracowała stację ładującą dla mobilnych 

zrobotyzowanych urządzeń. Firma poszukuje partnera, mogącego 

wyprodukować na zamówienie maty o powierzchniach z różnymi 

funkcjonalnościami.  

Within the framework of the development of charging stations for mobile 

robotized units, a French company is looking for an industrial company 

specialized in the field of materials capable of manufacturing custom-

made mats with surfaces with different functionalities. This cooperation 

will be based on a manufacturing agreement.

06.06.2021 komputery i IT

BRDE20200608

001

Niemiecka firma z sektora MSP, zajmująca się sprzedażą produktów dla 

restauracji i firm kateringowych poszukuje dostawcy rękawiczek 

nitrylowych w kolorze białym lub czarnym, które mogą być stosowane w 

kontakcie z żywnością. Firma chce podpisać długoterminową umowę na 

dostawę tych produktów z producentem lub pośrednikiem.

A German SME, which sells restaurant and catering articles is looking for a 

supplier of nitrile gloves in black or white. Such gloves must be suitable for 

all food products. The partner sought for a long-term distribution services 

agreement based on European law can either be a manufacturer of the 

gloves themselves or a middleman. 

16/06/2021 medycyna

BRES20200608

002

Hiszpańska firma projektowa opracowała łatwą w obsłudze maszynę do 

czyszczenia butów, która dodatkowo przechowuje, czyści i odkaża buty. 

Firma poszukuje partnera zdolnego do jej wyprodukowania. 

A Spanish (Basque) design SME has developed a new domestic and easy-to-

use shoe cleaning machine (SCM) that in addition to polishing, the 

appliance stores, sanitizes and disinfects shoes. A manufacturing 

agreement is envisaged by the design company.

30/06/2021

pojazdy i 

maszyny/maszynow

a

BRRU2020061

6001

Rosyjska firma jest dystrybutorem urządzeń i wyrobów medycznych 

czołowych rosyjskich producentów. Firma poszukuje dostawców 

technologii endoprotez oraz producentów endoprotez kolana i biodra. 

A Russian company distributes various medical equipment and materials 

from leading Russian manufacturers. The company is looking for suppliers 

of endoprosthetic technologies and producers of the knee and hip 

endoprosthesis from foreign countries to conclude a supply agreement.

23/06/2021 medycyna

BOLT20200619

001

Litewska firma oferująca profesjonalne usługi projektowania kuchni dla 

firm z sektora HoReCa z Finlandii, Niemiec, Polski, Łotwy i Estonii. Firma 

oferuje również produkcję i usługi instalacji niestandardowych mebli oraz 

ich części.

The Lithuanian company is looking for business partners in Finland, 

Germany, Poland, Latvia, and Estonia to offer professional kitchen 

technological planning services for HoReCa and retail sectors under the 

outsourcing agreement. The company also offers production and 

installation services of non-standard furniture or parts under 

manufacturing or subcontracting agreements.

27/06/2021 spożywcza

BODE2020040

2001

Niemiecka firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji nóżek do 

maszyn, mebli i poziomujących poszukuje partnerów, którzy chcieliby 

stosować jej produkty w swoich wyrobach. Firma oferuje usługi 

produkcyjne i dystrybucyjne partnerom z Austrii, Danii, Polski, Holandii i 

Szwajcarii.

A German company with over 30 years of experience in the production of 

leveling, machine and furniture feet is looking to partner up with 

companies who look to integrate those parts in their products. The 

company is willing to work under manufacturing or distribution 

agreements and searches for partners from Austria, Denmark, Poland, the 

Netherlands and Switzerland.

27/06/2021 narzędzia i części

BOLT20200619

002

Litewska firma posiadająca doświadczenie w projektowaniu i instalacji 

systemów chłodzenia oraz hurtowej sprzedaży urządzeń klimatyzacyjnych 

oferuje usługi outsourcingu, podwykonawstwa oraz dystrybucji. 

The Lithuanian company with solid expertise in technological planning and 

installation of refrigeration systems and wholesale of air conditioning 

equipment is offering its services and products for companies under 

outsourcing or subcontracting and distribution agreements

27/06/2021

pojazdy i 

maszyny/maszynow

a



BOLT20200623

001

Litewska firma poszukuje partnerów z Austrii, Irlandii, Holandii, Polski, 

Rumunii, Szwecji oraz Norwegii w celu zaoferowania im przygotowywanie 

wniosków, usługi administrowania projektami oraz usług konsultacyjnych 

w formie outsourcing'u, podwykonawstwa lub spółki joint venture.

The Lithuanian company is looking for business partners in Austria, 

Ireland, Netherlands, Poland, Romania, Sweden, and Norway to offer 

project proposal preparation, project administration, and consultancy 

services under outsourcing or subcontracting agreements or cooperate 

under joint venture agreement.

30/06/2021
doradztwo i 

konsultacje

BOIT20200526

004

Włoska firma z Palermo, zajmująca się przetwarzaniem marmuru, kamieni 

naturalnych, trawertynu i granitu poszukuje partnerów w Polsce, 

północnej Europie, USA, Chinach, Korei Południowej, Islandii oraz Japonii 

w celu podpisania umów z agentami handlowymi, dystrybutorami oraz 

produkcyjnych. Firma przetwarza i sprzedaje materiały w formie płyt oraz 

gotowych produktów. Firma może również wykonywać prace 

budowlanego jako podwykonawca.

An Italian company, located in Palermo, processing precious marble, 

natural stones, travertines and granite, is looking for partners in Poland, 

Northern Europe, USA, China, South Korea, Iceland and Japan to establish 

commercial agency, distribution and manufacturing agreements. The 

company processes and distributes natural stones in form of slabs and 

finished products. The company is also interested in subcontracting 

construction works for facilities of any kind.

05.06.2021
materiały i usługi 

budowlane

BOIE20200514

001

Irlandzka firma z sektora MSP od lat jest pionierem tworzenia wyrobów 

wolnych od chemikaliów i plastiku dla sektorów leśnego i ogrodniczego. 

Firma stworzyła bezpieczny i skuteczny produkt zapobiegających 

powstawaniu mchu oraz zielonych plam na twardych powierzchniach. 

Firma poszukuje dystrybutorów.

The Irish SME have been pioneers in developing chemical and plastic free 

products for the horticulture and forestry sector for a number of years.  

The company have formulated a chemical free product for preventing 

moss and 'green staining' on hard surfaces that is extremely effective and 

safe for the environment.

The knowledge-based company and the founders’ engineering 

backgrounds formulate products from natural origins and sustainable 

sources are seeking distribution agreements.

27/06/2021

chemia i 

kosmetyki/chemicz

na

BOLT20200531

001

Litewska firma reprezentuje producenta mrówczych farm w krajach 

bałtyckich, dystrybuując jego wyroby poprzez trzy sklepy oraz świadcząc 

usługi posprzedażowe. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych 

dystrybucją tego typu produktów oraz oferuje usługi produkcyjne.

The Lithuanian company is a representative of the ant farms (formicarium) 

manufacturer in the Baltic countries. It distributes products via 3 shops 

and provides after-sales services. The company is looking for formicariums 

trading partners to work under a trade intermediary services agreement, 

distribution services agreement and offers manufacturing services under 

the private label as well.

05.06.2021 różne inne produkty

BOFR20200608

001

Francuska firma projektuje i produkuje akustyczne urządzenia do 

odstraszania ptaków, służące do ochrony pól uprawnych, magazynów oraz 

kurzych ferm. Firma poszukuje dystrybutorów. 

A French company designs and manufactures acoustic bird repellers in 

order to protect crops, storage building and poultry farms against bird 

damage. It aims to develop its sales and provide bespoke products to 

partners abroad.

The SME is looking for some distributors/resellers in order to 

commercialize and promote its products under distribution services 

agreement.

11.06.2021
sprzęt elektroniczny 

i elektryczny

BOHU2020042

1001

Węgierska firma z 35-letnim doświadczeniem w zakresie produkcji 

akcesoriów samochodowych poszukuje dystrybutorów w Unii Europejskiej 

na swój nowy produkt, ekologiczny samochodowy kosz na zakupy.

Hungarian company with around 35 years of experience in the field of car 

accessories production is looking for distributors in the European Union for 

their new product which is a green car basket for shopping.

18/06/2021

pojazdy i 

maszyny/maszynow

a



BORU2020052

8002

Rosyjska firma produkuje wyroby z lnu: długie i krótkie włókna, czesanka, 

kable itp. Materiały te są szeroko stosowane w produkcji tkanin 

stosowanych w sektorze budowlanym. Firma poszukuje dystrybutorów.

A Russian company is engaged in the production of various materials from 

flax. The company's products are as follows: long and short flax fiber, tow 

construction, cotonized flax fiber, and comb. These materials are widely 

used in fabric manufacturing in construction. The Russian company is 

looking for foreign partners to conclude a distribution services agreement.

16/06/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOFR20200416

001

Firma kosmetyczna z południowej Francji, odnotowująca jeden z 

największych wzrostów w tym sektorze we Francji  specjalizuje się w 

produktach do pielęgnacji twarzy oraz zapachach do domu. Jej produkty, 

w większości produkowane z naturalnych składników są dostępne na 

całym świecie. Firma pragnie rozszerzyć swoją obecność na rynkach 

Europy Wschodniej oraz Azji, toteż poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów w tych regionach.

The cosmetic company located in Southern France registers one of the 

most important growth over the last years in France. The SME elaborates 

skin and face care as well as home fragrance products. Manufactured up 

to 100% with local natural ingredients, the products are sold worldwide 

and the company is interested to further export to Eastern Europe and 

Asia.

In this context, the company is looking for a commercial agency and/or 

distribution agreements.

23/06/2021

chemia i 

kosmetyki/chemicz

na

BOIT20200525

002

Włoska winiarnia ze stuletnią tradycją, położona na wzgórzach Monferrato 

w północno-zachodniej części kraju, będącej ważnym ośrodkiem produkcji 

wina, jest zarządzana przez tę samą rodzinę od czterech pokoleń. Firma 

poszukuje dystrybutorów win szczepów Barbera i Grignolino.

Italian hundred-year-old winery located in Monferrato hills, an area in 

North-West of Italy with an important vocation for winemaking, runned by 

the same family through four generations, produces high quality wines, in 

particular, Barbera and Grignolino, and is looking for distributors in EU and 

USA. 

05.06.2021 spożywcza

BODE2020061

1001

Niemiecka firma produkująca urządzenie umożliwiające łatwy i szybki 

montaż żyłki na wędce poszukuje dystrybutorów. Jest ono 

wyprodukowane z ekologicznych materiałów i może być stosowane w 

każdym rodzaju wędki posiadającej kółka łącznikowe. 

For their fishing line threading aid that ensures a quick and uncomplicated 

threading of the fishing line, a German company seeks partners for 

distribution services agreements. The aid is made from pollutant-free 

materials and can be used for all types of fishing rods equipped with line 

rings. Specialised in the development, manufacture and sale of innovative 

products to save time and optimise profits, the German company offers 

products made from high-quality materials.

26/06/2021 różne inne produkty

BOUK2020062

2002

Brytyjska firma specjalizuje się w dostarczaniu produktów z wełny od 

zweryfikowanych dostawców. W ostatnich latach do swojej oferty 

wprowadziła produkty chemiczne oparte na wełnie, takie jak ekologiczny 

środek do odstraszania moli. Firma poszukuje dystrybutorów.

This UK company specialises in the supply of traceable British wool 

products and in recent years has added to its activities the supply of wool-

related chemical treatments, including an ecological insect repellent which 

deters in particular the clothes moth. Having established the market for 

this product in the UK, the company is now seeking partners throughout 

Europe and North America who would be interested in distributing this 

environmentally friendly insect repellent in their country.

26/06/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



BOUA2020043

0004

Ukraińska firma z ponad 23-letnim doświadczeniem, produkująca meble 

poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów zainteresowanych 

podpisaniem długoterminowych umów współpracy. Wszystkie elementy 

mebli są wyprodukowane z wysokiej jakości drewna pokrytego 

ekologicznym lakierem, co powoduje, że są przyjazne dla środowiska.

The Ukrainian company with over 23 years experience is operating in the 

furniture industry, manufacturing furniture is interested in establishing a 

long-term cooperation with reliable partners under a  distribution services 

agreement or a commercial agency agreement. All furniture parts are 

made with high-quality wood, covered with ecological varnish, and are 

environmentally friendly.

10.06.2021
produkty 

drewniane, meble

 

BORU2020061

6001

Rosyjski producent ręcznie robionej biżuterii wysadzanej kamieniami 

szlachetnymi (diamenty, szmaragdy, szafiry) poszukuje dystrybutorów.

A Russian manufacturer of handmade gold jewelry, decorated with 

precious stones (diamonds, emeralds, sapphires). The company is looking 

for business partners abroad to conclude a distribution services 

agreement.

18/06/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOCZ20200610

001

Czeska firma rodzinna opracowała i produkuje urządzenia do  mycia 

szklanek, przeznaczone do użytku w restauracjach. Produkty są dostępne 

w różnych kolorach i wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i 

elementów. Produkt działa w oparciu o wysokie ciśnienie zimnej wody i 

czyści każdą szklankę w kilka sekund. Firma poszukuje dystrybutorów w 

Europie.

A Czech family company has developed and now manufactures original, 

non-electric washers, suitable for immediate, individual, washing of 

various types of restaurant glass. Available in various colours it uses high-

quality components and materials only. The product is based on a 

principle of cold water pressure and cleans each glass in seconds. The 

company seeks distributors in Europe (especially Southern and Eastern 

Europe) under distribution services agreements.

17/06/2021 różne inne produkty

BOGR2020052

9001

Grecka firma z sektora MSP opracowała model statystyczny, który może 

być stosowany w aplikacjach sieciowych lub mobilnych, pozwalającym na 

uzyskanie łatwego dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego dla osób 

prawdopodobnie zarażonych COVID-19. Użytkownik wprowadza swój wiek 

oraz do trzech symptomów choroby do aplikacji, a ta w ciągu dnia 

przedstawia im najlepszą możliwą ofertę ubezpieczeniową. Firma 

poszukuje zainteresowanych firm ubezpieczeniowych, które chciałyby 

współpracować w ramach umowy o agencji handlowej lub porozumieniu 

finansowym.

A Greek SME has developed a statistical model that could be used in a 

web/mobile application in order to provide easy access to health 

insurance coverage for people that are probably infected by COVID-19. 

The users feed the application with their age and up to 3 symptoms they 

are exhibiting and within a day they receive the best premium insurance 

cover available. The company is looking for cooperation with insurance 

companies under commercial agency agreement and funds under financial 

agreement.

11.06.2021 medycyna

BOIT20200520

002

Włoska firma, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości, luksusowych 

ubrań poszukuje dystrybutorów, agentów handlowych oraz oferuje usługi 

produkcyjne. Firma oferuje swój know-how produkcyjny firmom 

posiadającym marki własne jak i produkty markowe, które chciałyby 

przekuć swoje pomysły w ubrania dla mężczyzn i kobiet. Firma przykłada 

dużą wagę do detali i jakości wyrobów, co ma swoje korzenie w 

tradycyjnym rzemiośle toskańskim.

Italian company specialized in the production of high quality and luxury 

outwear is looking for distributors, agents and manufacturing agreements.

It offers its production know-how to both Private Label and Brands, that 

wish to convert their ideas into outerwear garments for man and woman. 

The attention to detail and quality are the distinctive traits of a product 

that has its roots in the traditional craftsmanship of Tuscany. 

13/06/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOAM2020

0527001

Armeńska firma produkuje dużą gamę czekolad, owoców w czekoladzie 

oraz suszonych owoców. Wszystkie jej produkty są naturalne, a 

opakowania sprowadza z krajów UE. 

The Armenian company is producing a large variety of chocolate, 

chocolate-coated dried fruits, and packed dried fruits. All the products are 

natural and the raw material and packaging used in production are 

imported exclusively from EU countries.  The company is looking for a 

distribution services agreement.

05.06.2021 spożywcza



BORU2020060

7001

Rosyjska firma produkująca drewno z takich drzew jak osika, sosna, świerk, 

brzoza, dąb. Rosyjska firma poszukuje dystrybutorów. 

A Russian company is engaged in the production of lumber from various 

tree species: aspen, spruce, pine, birch, oak.  A Russian company is looking 

for foreign partners to conclude a distribution services agreement.

24/06/2021
produkty 

drewniane, meble

BORU2020060

2001

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji koksu, czarnej kredy, węgla, 

boksytów z niską zawartością glinki, dolomitu oraz tłucznia poszukuje 

dystrybutorów. Większość tych surowców stosowana jest w hutach. 

A Russian company specializes in the production of coke, black chalk, coal, 

bauxite with a low content of alumina, dolomite, and crushed stone. 

Mostly these products are used in the blast furnace and foundry. The 

company is looking for partners to conclude mutually beneficial 

distribution services agreements.

17/06/2021 różne inne produkty

 

BORU2020051

3001

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji suplementów diety z 

trepangów (odmiany strzykw), z dodatkiem chitosanu oraz alginianu 

wapnia. Ta mieszkanka zawiera szeroką gamę aktywnych biologicznie 

substancji - kwasów, sterydów, witamin z grupy B, wapnia, magnezu, 

cynku, żelaza i jodyny. Suplement powoduje efekt immunomodulacji i 

poprawia stan zdrowia. Firma poszukuje dystrybutorów.

The Russian company is specializing in the production of dietary 

supplements from trepang (Japanese Holothuria) with the addition of a 

chitosan and calcium alginate. This complex contains a wide range of 

biologically active substances: acids, steroid compounds, B vitamins, 

calcium, magnesium, zinc, iron, iodine. The supplements have an 

immunomodulatory effect and improve the condition of the body as a 

whole. The company is looking for partners abroad to sign a distribution 

services agreement.

10.06.2021 spożywcza

BOUA2018112

9001

Ukraińska firma z 15-letnim doświadczeniem w produkcji granitu jest 

jedną z największych firm w tym sektorze w Europie Wschodniej. Dzięki 

wprowadzaniu nowych technologii i poszerzaniu palety kolorów, firma 

rozszerza swoje portfolio produktowe. Firma poszukuje dystrybutorów.

A Ukrainian company with 15 years of experience in the production of 

ceramic granite is one of the largest companies in Eastern Europe in the 

field. Thanks to the introduction of new technologies and the expansion of 

the color palette, it has a growing product portfolio. The company is 

looking for distribution services agreements to expand the geography of 

the market for their goods.

05.06.2021
materiały i usługi 

budowlane

BOIT20200604

001

Włoska winiarnia rodzinna położona na wzgórzach Roero w regionie 

Piemont w północno-zachodnich Włoszech poszukuje dystrybutorów. 

Firma chce nawiązać współpracę z dystrybutorami, importerami i 

hurtowniami sprzedającymi wysokiej jakości produkty.

An Italian family winery located in Roero hills, well-known wine production 

in Piedmont region, North-West of Italy, is looking for distributors in EU 

and foreign markets.

The company is willing to establish distribution services agreements to 

export high-quality wines with distributors, importers and wholesaler 

specialised in fine and premium products.

24/06/2021 spożywcza

 

BOUK2020062

2003

Brytyjski browar, posiadający ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku 

oferuje gamę unikalnych organicznych i wegańskich piw kraftowych i 

tradycyjnych, takich jak pale ale, bittery, stouty, portery oraz piwa 

pszeniczne, dostępne w różnej pojemności butelkach i jednorazowych 

beczkach. Firma poszukuje dystrybutorów.

A well-established UK brewery is offering a range of unique organic and 

vegan friendly craft and traditional beers including pale ales, bitters, 

stouts, porters and wheat beers, which are available in various sizes of 

bottles and one-way kegs.

  

In order to help increase its overseas market presence, the company is 

seeking experienced distributors in the drinks sector worldwide.

26/06/2021 spożywcza



BORO2020051

3001

Rumuńska firma rzemieślnicza z Transylwanii produkuje oryginalne torebki 

damskie ze skóry oraz ręcznie barwione szale z naturalnego jedwabiu. 

Firma poszukuje agentów handlowych.

Active in the field of handmade products, a Romanian SME from 

Transylvania is manufacturing sets of distinctive leather women handbags 

and assorted hand-painted natural silk scarves. 

Willing to become known abroad, the Romanian SME is looking for 

international agents to represent its creative handmade products abroad.

11.06.2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOES20200522

003

Hiszpańska firma specjalizująca się w regułach postępowania oraz 

komunikacji z Japończykami oferuje swoje usługi w ramach outsourcingu i 

podwykonawstwa firmom z każdego sektora. Oferta obejmuje również 

organizację spotkań, konwencji, targów i spotkań pobudzających 

współpracę. Posiadając ponad 15-letnie doświadczenie w kontaktach 

międzynarodowych, firma wspiera przedsiębiorców, instytucje i inne 

organizacje w poprawie ich wizerunku oraz konkurencyjności oraz pomaga 

zacieśnić więzy z ich klientami i partnerami.

A Spanish expert in protocol and communication with focus on Japan 

offers her services under subcontracting and outsourcing  to organizations 

from any industry as well as for the meetings, incentives, conventions and 

exhibitions/events.  With more than 15 years of international relations 

experience, she helps companies, institutions and organizations to 

improve their image and competitiveness and to strengthen their relations 

with their clients and partners.

05.06.2021
doradztwo i 

konsultacje

BOFR20200421

002

Francuski start-up zajmujący się oczyszczaniem wody projektuje, 

opracowuje i produkuje opatentowane, certyfikowane rozwiązania do 

dezynfekcji, oparte na technologii LEDów ultrafioletowych. Firma oferuje 

swoje produkty właścicielom jachtów i poszukuje dystrybutorów z tego 

sektora. 

The French start-up is an expert in water treatment. It designs, develops 

and industrializes patented and certified innovative disinfection solutions 

based on LED-Ultra Violet C technology. The company proposes 

yachtsmen to install its innovative disinfection device on board and is 

looking for distribution service agreements in the maritime sector to 

expand in Europe, South East Asia and New Zealand.

11.06.2021

środowisko/energia

/ochrona 

środowiska

BOCN2020052

6001

Chińska firma, założona w 2001 roku, jest firmą technologiczną, skupiającą 

się na rozwoju technologii analizy ruchu sieciowego i tworzeniu 

związanych z tym zagadnieniem produktów. Firma opracowała 

rozwiązanie do monitorowania i diagnozowania przepustowości sieci 

(NPMD). Firma poszukuje agentów handlowych w Europie.

Since its founding in 2001, the Chinese company has been a high-tech 

enterprise focused on network traffic analysis technology research and 

product development. It has developed network performance monitoring 

and diagnostics (NPMD) solutions, and is looking for European partners for 

cooperation under an agency agreement.

12.06.2021 komputery i IT

BORU2020052

7001

Rosyjska firma produkuje wyroby z suszonej wołowiny. Jej produkty są 

wyrabiane z wieprzowiny, wołowiny oraz drobiu. Firma do produkcji 

stosuje unikalną technologię - suszenie na zimno. Firma poszukuje 

dystrybutorów. 

A Russian company produces jerky meat delicacies. The company's 

products are made from pork, beef, and chicken. The company uses a 

unique technology in production: cold drying of meat products. The 

company is looking for partners to conclude a distribution services 

agreement.

10.06.2021 spożywcza

BOCZ20200513

001

Czeska firma opracowała nowatorską technologię produkcji ekstraktów z 

ziół i owoców, która łączy je w płynne  mieszanki (do stosowania w 

gorących i zimnych napojach). W procesie tym nie stosuje się długiej 

maceracji, wrzenia, chemikaliów ani alkoholu. Mieszaniny są w saszetkach 

do szybkiego użycia z wodą. Klient otrzymuje ten sam poziom jakości i 

smaku w każdej filiżance lub szklance. Firma chce rozwijać się za granicą i 

poszukuje wyspecjalizowanych dystrybutorów (B2C i / lub HoReCa).

A Czech company has developed novel technology that gently extracts 

herbs and fruits and blends them into liquid mixtures that are applicable in 

hot and cold drinks. No long maceration, boiling, chemicals or alcohol are 

used in the process. Mixtures are in sachets for prompt use in water. A 

customer gets the same level of quality and taste in every cup or glass. The 

company wishes to expand abroad and seeks specialized distributors (B2C 

and/or HoReCa). 

03.06.2021 spożywcza



BOFR20200610

001

Francuska firma wypracowała metodę produkcji dłut zgodnie z 

zamówieniem klienta, a także ostrzy tnących i narzędzi formujących dla 

sektora maszyn obróbki drewna. Narzędzia te dedykowane są dla 

profesjonalistów z branż rzemieślniczych, wytwórców mebli czy dla 

stolarzy , którzy mogą ich używać do precyzyjnego kształtowania drewna, 

mebli i wszelkich prac stolarskich.

Firma zainteresowana jest długoterminowym partnerstwem w ramach 

umów na usługi dystrybucyjne z europejskimi sprzedawcami narzędzi 

tnących lub sprzętu do drewna.

The French company is working on conception and production of tailor-

made chisels, cutters blades and form tools for the woodworking 

machines sector. Specialists as craftsmen, cabinet makers and carpenters 

are using these dedicated tools to perfectly shape wood for furniture and 

carpentry work.

The company is looking to establish long-term partnerships under 

distribution services agreements with European sharpeners or wood 

equipment’s sellers.

24.06.2021 narzędzia i części

BOIT20200520

001

Włoski organizator wycieczek krajowych i zagranicznych, z siedzibą w 

północnych Włoszech, zapewnia wycieczki, objazdy i zakwaterowanie w 

całych Włoszech i poza nimi. Firma oferuje swoje usługi na podstawie 

umowy agencyjnej. Zapewnia wysoce spersonalizowane pakiety podróżne 

dla turystów poszukujących lokalnych atrakcji i nowych wrażeń oraz dla 

osób preferujących wysoką jakość usług. Wszystkie pakiety podróżne są 

tak zaprojektowane, aby zaspokoić szeroki wachlarz potrzeb klienta.

An Italian incoming and outgoing tour operator, established in North of 

Italy, which provides tours, excursions and accommodations all over Italy 

and beyond, offers its services under a commercial agency agreement. It 

provides highly customized travel packets for travelers who like to 

experience the local environment and for people who seek high quality 

services and emotions. All travel packages are designed to meet the 

client's needs.

10.06.2021 turystyka

BOUK2020052

7001

Brytyjskie MŚP, które jest producentem wyrobów medycznych, poszukuje 

partnerów w celu zawarcia umów na usługi dystrybucji ich chirurgicznego 

produktu (retraktor - rozwieracz, hak chirurgiczny). Produkt służy do 

jednorazowego użytku, a cena jest bardzo korzystna,  może być stosowany 

w urologii, ginekologii, chirurgii plastycznej, laparoskopowej i chirurgii 

ogólnej.

A UK SME who is a manufacturer of medical devices is looking for 

distribution service agreement for their surgical single-use and cost 

efficient retractor that can be used in urology, gynaecology, plastic, 

laparoscopic and general surgery. 

03.06.2021 medycyna

BOTR20200528

001

Ta założona w 2009 roku turecka firma produkuje tokarki i urządzenia 

spawalnicze do produkcji naczyń kuchennych (garnki, patelnie, kotły). Ich 

maszyny są zautomatyzowane, zintegrowane z systemem CNC i 

wykorzystywane do toczenia garnków, patelni, kotłów. Firma działa na 

poziomie regionalnym i chce rozszerzyć swój zasięg na Europę, dlatego 

szuka dystrybutorów.

A Turkish company, located in Turkey  and established in 2009, is 

manufacturing lathing and welding machines for kitchenware production. 

(pots, pans, boilers). The machines are automated, CNC integrated and 

used for the lathing process of pots, pans, boilers. The company operates 

at regional level and wants to expand its range towards Europe and 

therefore the company is seeking distributors.

13.06.2021 różne inne produkty

BOUA2020060

2002

Ukraiński producent soków wyciskanych bezpośrednio na bazie soku 

jabłkowego i bezpośredni dostawca świeżych jabłek szuka partnerów 

handlowych w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w celu 

rozszerzenia działalności handlowej na całym świecie.

The Ukrainian manufacturer of directly pressed juices based on the apple 

juice and direct supplier of fresh apples is looking for sales partners under 

a distribution services agreement to expand trading worldwide.
16.06.2021 spożywcza



BORO2020051

2003

Rumuńska firma produkująca części ze stali, stali nierdzewnej i blach 

aluminiowych, wykorzystująca technologię laserową od 2011 roku, szuka 

dystrybutorów, przedstawicieli handlowych lub partnerów do umów 

produkcyjnych na niestandardowe produkty. Firma stworzyła własny, 

szeroki zakres asortymentu, m.in. różnorodne zestawy mebli do 

przestrzeni miejskich: zestaw 4 krzeseł + stół, ławki do parków i ogrodów, 

słupy oświetleniowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci itp. Ponadto 

oferuje akcesoria domowe: stojaki na kwiaty, wieże kwiatowe, podpórki na 

wino, grille ogrodowe, donice, stojaki na parasole.

Romanian company that manufactures parts out of steel, stainless steel 

and aluminium sheets, using laser technology since 2011 is looking for 

distributors, commercial agents, or manufacturing agreements for custom 

made products. The company has its own variety of urban furniture 

elements: set of 4 chairs + table, benches for parks and gardens, lighting 

poles, bicycle racks, trash cans etc. and home accessories: flower racks, 

flower towers, wine supports, garden grills, planters, umbrella stands.

11.06.2021 metalowa

BOUK2020062

2001

COVID-19: Brytyjska firma opracowała nową konstrukcję daszków 

chroniących przed Covid-19, które mogą być dopasowane do różnych 

nakryć głowy używanych przez pracowników zobowiązanych do noszenia 

czapek lub nakryć głowy w medycynie, gastronomii, hotelarstwie, 

ochronie, podróży, sektorach sportowych lub placówkach edukacyjnych 

(np. dla dzieci noszących czapki lub nakrycia głowy, do których nie można 

przymocować standardowych rozwiązań). Firma dąży do zawarcia umowy 

na świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy licencyjnej.

 COVID-19: A UK company has developed a new design of Covid-19 visors 

that can be fitted to a variety of headwear used by staff that that are 

required to wear hats or caps across the medical, catering, hospitality, 

security, travel, sport sectors or alternatively educational establishments 

where children are required to wear hats or caps that traditional solutions 

cannot be attached to. The company are either seeking a distribution 

services agreement or alternatively a licensing agreement. 

25.06.2021 różne inne produkty

BODE2020051

9001

Mała innowacyjna firma z północnych Niemiec opracowuje, produkuje i 

sprzedaje nowe, opatentowane ekologiczne detergenty i środki czyszczące 

na bazie buraków. Dzięki wysokiej zawartości buraków i szczawianów 

wapniowych  wykazują one doskonały efekt czyszczenia.

Firma poszukuje dystrybutorów, partnerów licencyjnych lub 

bezpośrednich klientów kluczowych na całym świecie, aby rozszerzyć 

swoją działalność międzynarodową. Mile widziane usługi dystrybucji i 

umowy licencyjne.

 A small innovative company from the North of Germany develops, 

produces and sells novel patented ecological detergents and cleaning 

supplies from beetroot. With its high content of oxalic acid beetroot has 

an excellent cleaning effect. 

The company is looking for distributors, licence partners or direct key 

accounts worldwide to expand its international business. Distribution 

services and licence agreements are possible.

10.03.2020 różne inne produkty

BOBE20200508

001

Belgijski uniwersytet opracował unikalny, oparty na analizie ryzyk, system 

oceny służący do pomiaru poziomu bezpieczeństwa biologicznego w 

gospodarstwach trzody chlewnej, drobiu i bydła. System umożliwia łatwe i 

szybkie określenie bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa, które jest 

kluczowe w zapobieganiu chorobom zwierząt. Dostęp do systemu, 

sprzedawanego jako rozwiązanie oparte na SaaS, może być oferowany 

poprzez interfejs programowania aplikacji (API). Poszukiwani partnerzy, 

którzy mogą włączyć ten system oceny do usług świadczonych na rzecz 

swoich klientów.

A Belgian university has developed a unique risk-based scoring system to 

measure the level of biosecurity in pig, poultry and cattle farms. The 

system allows an easy and fast quantification of a farm’s biosecurity, 

which is key in animal disease prevention. Access to the system, marketed 

as a SaaS-based solution, can be offered through an application 

programming interface (API).  They are looking for partners who can 

incorporate the scoring system in the services they provide to their clients.

03.06.2021 rolnictwo



BOUA2020052

6002

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości 

wzbogaconego minerału glaukonitowego. Minerały te są stosowane jako 

złożony nawóz mineralny na potrzeby hodowli zwierząt, rybołówstwa i 

innych dziedzin. W wyniku badań opracowano optymalny schemat 

technologiczny pozyskiwania koncentratów glaukonitowych (z aktywnym 

składnikiem blisko 80%). Współpraca odbywałaby się w ramach umowy o 

usługi dystrybucyjne lub umowy produkcyjne.

The Ukrainian company is specialized in the production of high-quality 

enriched glauconite mineral. These minerals are used as a complex 

mineral fertilizer, for the needs of animal husbandry, fisheries and 

elsewhere. As a result of research, an optimal technological scheme for 

obtaining glauconite concentrates (with useful component near 80%) was 

created. The collaboration would be in the framework of a distribution 

services agreement or manufacturing agreement. 

24.06.2021 rolnictwo

BOAM2020060

2003

Ormiańska firma, która zajmuje się produkcją szerokiej gamy makaronów, 

znana jest szczególnie na rynku ormiańskim i rosyjskim głównie dzięki 

swojej tradycyjnej odmianie makaronu (arishta). Teraz firma chce 

rozszerzyć swój rynek i szuka umów na usługi dystrybucyjne w UE i innych 

krajach.

The Armenian company, which is engaged in the production of a wide 

range of pasta, is well known especially in Armenian and Russian markets 

with its traditional pasta arishta. Now the company wants to expand its 

market and is looking for distribution services agreement(s) in the EU and 

other foreign countries.

23.06.2021 spożywcza

BOSK20200422

001

Znana słowacka firma zajmująca się lakierowaniem proszkowym oferuje 

swoje rozwiązanie. Firma chciałaby świadczyć usługi takie jak 3D Design z 

renderowaniem 3D i malowaniem proszkowym w produkcji części 

metalowych / szaf. Firma poszukuje partnerów do długoterminowej 

współpracy, najlepiej na podstawie umowy outsourcingowej.

An established Slovak company active in powder coating offers their 

solution. The company would like to provide services such as 3D Design 

with 3D Rendering and powder coating in metal parts/cabinets 

production. The company is looking for partners for long- term 

cooperation, preferably via an outsourcing agreement.  

19.06.2021 metalowa

BOSG2020051

2003

COVIDE-19: Firma z Singapuru zapewnia szeroką gamę materiałów 

medycznych, które spełniają wszystkie główne międzynarodowe 

standardy, regulacje i wymagania państw bandery. Prowadzą 

długoterminową współpracę w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. Firma poszukuje dystrybutorów, pośredników lub firm 

handlowych, którzy zaopatrują szpitale, kliniki medyczne i apteki w 

produkty i sprzęt związany z medycyną.

COVIDE-19: The Singapore company provides a wide range of medical 

supplies that meet all major international regulatory standards and flag 

state requirements. The organisation is pursuing long-term cooperation 

under a distribution services agreement. The company is looking for 

medical distributors, dealers, or trading companies that supply hospitals, 

medical clinics, and pharmacies with medical-related products and 

equipment.

26.06.2021 medycyna

BOSI20200529

001

Słoweńska firma specjalizuje się w różnych technologiach 

mikrokapsułkowania i produktach mikrokapsułkowanych. Firma jest 

zainteresowana zwiększeniem sprzedaży i dlatego oferuje swoje usługi 

partnerom z branży chemicznej i farmaceutycznej w celu długoterminowej 

współpracy w ramach umowy outsourcingowej.

 Slovenian company is specialized in the field of various 

microencapsulation technologies and microencapsulated products. The 

company is interested in enlarging its sales and is therefore offering its 

services to partners from chemical and pharmaceutical industry for long-

term cooperation under outsourcing agreement.

17.06.2021 medycyna

BOFR20200525

001

COVID-19: Francuskie MŚP z branży tworzyw sztucznych specjalizujące się 

w inteligentnych i przyjaznych dla środowiska produktach z tworzyw 

sztucznych opracowało nowy sprzęt do ochrony obywateli i pracowników 

przed zanieczyszczeniem Covid-19. Nie jest to ani maska filtrująca twarz, 

ani wizjer, ale ekran chroniący przed zakażeniem drogą kropelkową, dzięki 

wysokiej przejrzystości ułatwia utrzymanie minimalnego dystansu 

społecznego,  możliwość recyklingu. MSP szuka dystrybutorów lub 

przedstawicieli handlowych.

COVID-19: A French SME in the plastic industry specialized in smart and 

environmentally friendly plastic products has developed new equipment 

to protect citizens and employees against Covid-19 contamination. It's 

neither a face filtrating mask nor a visor but a spit protection screen 

keeping a minimum social dimension thanks to transparency and 

recyclability. The SME is looking for distributors or commercial agents.

11.06.2021 różne inne produkty



BOBG2020062

4001

Bułgarski rolnik produkuje organiczny miód do sprzedaży butikowej. 

Poszukuje partnerów za granicą, którzy są gotowi sprzedawać, 

dystrybuować i promować jego produkty na podstawie umowy o 

świadczenie usług dystrybucji.

Bulgarian farmer is producing organic boutique honey and is looking for 

partners abroad who are willing to sell, distribute and promote its 

products under distribution services agreement.

30.06.2021 spożywcza

BOAM2020052

7004

Armeńska firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy herbat 

ziołowych. Produkty są znane na krajowym rynku. Obecnie firma planuje 

ekspansję zagraniczną. Poszukuje agentów i dystrybutorów do wejścia na 

nowe rynki.

This Armenian company is specialized in production of a wide range of 

herbal teas. The company’s production is well known in Armenian market, 

and currently they want to expand their production worldwide. The 

company is looking for agents and distributors who can help to find new 

markets.

10.06.2021 spożywcza

BORU2020061

1001

Rosyjska firma sprzedaje zdrowe produkty spożywcze (zboża, mąkę, masło, 

miód, zioła), które nie zawierają dodatków, konserwantów lub GMO. 

Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy usług dystrybucyjnych.

A Russian company that sells healthy food products (cereals, flour, butter, 

honey, herbs) that do not contain additives, preservatives or GMOs. The 

company is looking for partners to conclude a distribution services 

agreement.

19.06.2021 spożywcza

BODE2020051

5001

Niemiecka firma tworzy produkty cyfrowe głównie dla sektora 

budownictwa. Z wieloletnim doświadczeniem w modelowaniu informacji o 

budynkach (BIM) i w przemyśle gier, firma tworzy semantyczne (oparte na 

obiekcie) i wolumetryczne modele 3D budynków, infrastruktury i 

wyposażenia technicznego, które są interaktywne, niezależne od 

oprogramowania i budowane całkowicie według specyfikacji klientów. 

Poszukiwani partnerzy do współpracy na bazie umowy agencji handlowej 

lub podwykonawstwa.

The German company is creating digital twins, mainly for the construction 

sector. With many years of experience in Building Information Modelling 

(BIM) and the games industry, the company is creating semantic (object-

based) and volumetric 3D models of buildings, infrastructure and technical 

equipment that are interactive, software-independent and built entirely to 

the clients’ specifications. They are looking for sustainable cooperation 

under commercial agency agreements or with subcontractors.

09.06.2021 komputery i IT

BOHR2020021

7001

Młode chorwackie MŚP z centralnej Dalmacji produkujące naturalne, 

rzemieślnicze wyroby kosmetyczne (mydła) z użyciem wysokiej jakości 

składników, poszukuje partnerów do sprzedaży i dystrybucji. Produkty są 

pakowane w biodegradowalne opakowania z wbudowanymi nasionami 

kolorowych dzikich kwiatów - opakowanie rośnie i odpowiada stylowi życia 

zeroodpadowego. Firma jest już obecna na rynkach międzynarodowych i 

poszukuje dalszej ekspansji.

Young Croatian, small SME based in central Dalmatia producing natural, 

handcrafted cosmetic products (soaps) using high-quality ingredients, is 

looking for sales and distribution partners. Products are packed in 

biodegradable packaging embedded with a colorful variety of wildflower 

seeds – packaging that grows and supports zero waste lifestyle. The 

company has already reached international markets and is looking to 

expand the client reach through market growth and entering new 

markets.

05.06.2021

chemia i 

kosmetyki/chemicz

na

BOMD2020052

1002

Mołdawska firma specjalizująca się w produkcji odzieży dla dziewcząt i 

chłopców o specjalnych potrzebach (dzieci niedojrzałe) oraz dla dzieci w 

intensywnej terapii, jest zainteresowana pozyskaniem dystrybutorów 

swoich produktów na świecie.

A Moldovan company specialized in manufacturing clothing for girls and 

boys with special needs (premature children) and for children in intensive 

care is interested in identifying distributors of its unique final products 

around the word.

10.06.2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOSI20200525

002

Słoweńska firma jest doświadczonym dostawcą rozwiązania do 

zarządzania ruchem. Firma chce rozszerzyć swoje kompetencje 

sprzedażowe. Poszukuje długoterminowej współpracy w dystrybucji 

zaawansowanego wyposażenia drogowego np. inteligentnych 

sterowników ruchu, scentralizowanego systemu zarządzania ruchem oraz 

różnych systemów ruchu (ITS) w oparciu o umowę usług dystrybucyjnych.

A Slovenian company is an experienced traffic management solution 

provider. The company wants to expand its sales potential. They are 

looking for exclusive long term partnership for distribution of well-

established roadside equipment e.g. smart traffic controllers, centralized 

traffic management system and various intelligent traffic systems (ITS) 

solutions under a distribution services agreement.

09.06.2021
sprzęt elektroniczny 

i elektryczny



BOUA2020052

8001

Ukraińska firma oferuje pompy ciepła gwarantujące najefektywniejsze 

działanie. Rozwiązanie jest energooszczędne i przyjazne dla środowiska. 

Firma poszukuje agentów i dystrybutorów zagranicą do zawarcia umów 

agencji handlowej i usług dystrybucyjnych.

The Ukrainian company is offering heat pumps which guarantee the most 

efficient operation. This solution is energy-friendly and also friendly to the 

environment. The company is looking for agents and distributors of its 

products abroad to cooperate via commercial agency and distribution 

services agreement.

16.06.2021
sprzęt elektroniczny 

i elektryczny

BOUK2020061

6001

Firma spin-out z brytyjskiego uniwersytetu opracowała kompaktowe i 

przenośne czujniki do pomiaru zanieczyszczenia wody w czasie 

rzeczywistym. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych z 

sektora środowiska z kontaktami w monitoringu i kontroli jakości. Jest też 

zainteresowana pracą z organizacjami regulacyjnymi branży środowiska, 

jednostkami badawczymi, władzami lokalnymi, odpowiednimi 

departamentami rządowymi, które będą uważane za użytkowników 

końcowych przy umowie outsourcingu.

A spin-out company from a UK university has developed compact and 

portable real-time sensors to measure and monitor water pollution. They 

are looking for distributors and commercial sales agents from the 

environmental industry specifically with contacts in monitoring and 

quality. They are also interested in working with environment regulatory 

bodies/research organizations/local authorities/relevant government 

departments but they will be considered as end-users and offered 

outsourcing agreement.

23.06.2021

środowisko/energia

/ochrona 

środowiska

BORO2020052

6003

Rumuńska firma oferuje usługi obrazowania w dziedzinie sztuk wizualnych, 

takie jak: fotografia studyjna, banki zdjęć, fotografia korporacyjna do 

prezentacji wizerunku firmy i wspierania promocji online. Firma poszukuje 

partnerów w UE do współpracy w ramach umów outsourcingu. 

The Romanian company offers image services in the field of visual arts 

such as: studio photography, stock photos, corporate photography for 

presenting the company's image and support for online promotion. It is 

looking for EU partners to collaborate under an outsourcing agreement.

11.06.2021 inne usługi

BOIT20200519

002

Włoska firma z branży opieki żywieniowej specjalizująca się w diecie 

śródziemnomorskiej poszukuje współpracy z europejskimi klinikami w celu 

rozszerzenia działalności na rynkach zagranicznych poprzez umowy joint 

venture.

An Italian nutrition care company specialized in the Mediteranean diet is 

looking for cooperation with European clinics in order to extend its activity 

in foreign markets through joint venture agreements.

17.06.2021 medycyna

BOFR20200527

001

Francuska firma projektuje i produkuje kuloodporne wyposażenie i 

infrastrukturę, takie jak stałe i przesuwne okna, drzwi, szklane ścianki, 

wieże strażnicze itp. MŚP zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa 

we wrażliwych lokalizacjach, takich jak banki, instytucje, miejsca publiczne. 

Firma ma doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi 

organizacjami i chce rozszerzyć działanie w krajach europejskich.

The French company designs and manufactures bulletproof equipments 

and infrastructures such as fixed and sliding windows, doors, glass walls, 

watchtowers, etc. The SME insures a maximum level of security in 

sensitive locations such as banks, institutions, public places. The company 

has a prestigious track record of clients such as international organisations 

and national monuments. Already engaged in transnational activities, the 

SME wants to expand in european countries.

09.06.2021 różne inne produkty

BOUA2020050

7001

Jedna z największych firm ukraińskich z 60-letnim doświadczeniem oferuje 

projektowanie, produkcję i instalację pełnego zakresu wyposażenia dla 

przemysłu dźwigowego, odbiory techniczne, szkolenie obsługi i usługi 

posprzedażne. Całe wyposażenie spełnia europejskie normy jakości. Firma 

poszukuje współpracy z dystrybutorami i agentami handlowymi w krajach 

europejskich.

One of the largest Ukrainian companies with 60 years of experience that 

offers design, production, installation of a full range of equipment for the 

elevator industry, supply equipment, commissioning, staff training and 

after-sales service. All equipment meets European quality standards.

The company is looking for cooperation with distribution and commercial 

agents in European countries.

04.06.2021

pojazdy i 

maszyny/maszynow

a



BOUK2020052

8001

Brytyjskie MŚP specjalizuje się w pracy z firmami, aby pomóc im 

zdefiniować i wdrożyć cel, wizję i wartości poprzez różne narzędzia. 

Pomaga to firmom, które zmieniają swoją praktykę pracy lub swoje 

produkty lub usługi. Pomaga ich pracownikom sprostać tym zmianom i 

przekształcić je w sukces firmy. Firma poszukuje partnerów do zawarcia 

umowy podzlecenia lub usług podwykonawstwa.

A UK-based SME specialises in working with companies to help them to 

define and embed purpose, vision and values through a variety of tools. 

This helps companies who are changing their work practices or their 

products or services in order to help their employees to manage these 

changes and help make those changes a success for the company. The UK 

SME is looking to partner with companies of all sizes across sectors with 

the partnership envisaged as an outsourcing or subcontracting agreement. 

03.06.2021
doradztwo i 

konsultacje

BOIT20200515

001

Włoska firma opracowała bezprzewodowe i szerokopasmowe usługi 

dostępu (ADSL, HDSL, włókno optyczne) w kraju i przy obsłudze serwerów. 

Firma jest nie tylko dostawcą, ale oferuje też usługi konsultingowe, 

projektowanie i wdrażanie systemów dozoru telekomunikacyjnych sieci 

video, usługi rozwoju oprogramowania. Firma poszukuje agentów do 

stworzenia wiarygodnych relacji z partnerami do współpracy w ramach 

outsourcingu w północnej i południowej Ameryce i w południowej 

Europie.

An Italian company, has developed wireless and broadband access 

services (ADSL, HDSL, fiber optic) throughout the country and housing of 

servers. The company is not only a provider, but it also offers consulting 

services, design and implementation of telecommunications networks 

video surveillance systems, software development services. The company 

is looking for agents to create fiduciary relationships and outsourcing 

activities in Northern and Southern America and in in Southern Europe.

09.06.2021 komputery i IT

BOBG2020041

4001

Mała bułgarska firma produkuje wyroby i konstrukcje metalowe. Powstała 

w 2019 na północnym zachodzie kraju. Firma przyjmie zlecenia na 

produkcję wyrobów metalowych.  Firma poszukuje też podwykonawców.

The small Bulgarian company is engaged in the manufacture of metal 

products and metal structures. The company was established in 2019 in 

the North-West of Bulgaria. The company can take on outsourced orders 

for the manufacture of metal products. They are also looking for 

subcontractors.

03.06.2021 metalowa

BOUA2020042

2001

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji biodegradowalnych słomek do 

napojów. Poszukuje partnerów biznesowych z sektora Horeca 

(hurtowników, restauracji, sieci sprzedaży) do zawarcia umów usług 

dystrybucyjnych.

The Ukrainian enterprise specializes in single-product of organic 

biodegradable reed straws manufacturing. The company is looking for 

business partners (wholesalers, restaurants, Horeca and retail chains) for a 

distribution services agreements.

05.06.2021 różne inne produkty

BORU2020053

0001

Rosyjska firma badawczo-rozwojowa specjalizuje się w produkcji 

wyposażenia do automatyzacji i sterowania, komputerowych systemów 

informacyjnych, w usługach internetowych, wliczając systemy 

monitorowania satelitarnego obiektów ruchomych. Firma poszukuje 

partnerów do zawarcia umowy licencyjnej.

A Russian research and development company specializes in production of 

automation and control equipment, computer information systems, and 

Internet services, including satellite monitoring systems of mobile objects. 

The company is looking for partners to conclude a license agreement.

12.06.2021 komputery i IT

 

BORU2020060

4002

Rosyjska firma zajmująca się produkcją naturalnych deserów jabłkowych i 

napojów sokowych, które są wytwarzane bez dodatku cukru, GMO i 

konserwantów. Firma szuka wiarygodnych partnerów do zawarcia umowy 

o usługi dystrybucyjne.

A Russian company is engaged in the production of natural apple desserts 

and juice drinks that are produced without the addition of sugar, GMOs, 

preservatives. The company is looking for reliable partners to conclude a 

distribution services agreement.

 08/06/2021

spożywcza



BOUK2020061

1002

Brytyjska firma dostarczająca systemy symulacji golfa 3D do użytku 

domowego, profesjonalnego i komercyjnego. Wykorzystuje wyrafinowane 

czujniki i technologię graficzną, systemy pozwalają nie tylko ulepszać grę w 

trybie ćwiczeń, ale także „grać” na 300 najlepszych polach golfowych na 

świecie. Firma chce rozwijać swoją działalność poprzez mianowanie 

sprzedawców w całej Europie poprzez umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

 

The UK company supplies 3D golf simulation systems for home, 

professional and commercial use. Using sophisticated sensor and graphics 

technology, the systems not only allow the user to improve their game in 

practice mode, but also to “play” on the world’s top 300 golf courses. The 

company is keen to grow its business through the appointment of resellers 

throughout Europe, via distribution services agreements.

13/06/2021 komputery i IT

 

BORU2020052

9001

Rosyjska firma jest dostawcą fosfonianów wykorzystywanych do produkcji 

chemii gospodarczej i uzdatniania wody. Większość produktów jest 

oferowana w różnych postaciach soli - sodowej (Na +), potasowej (K +), 

amonowej (NH4 +) - o różnych wartościach pH lub zawartości substancji 

czynnej. Firma szuka partnerów z innych krajów do zawarcia umowy o 

usługi dystrybucyjne.

 

 A Russian company is a supplier of phosphonates that are used for the 

production of household chemicals and for water treatment. Most 

products are offered in various forms of salt - sodium (Na +), potassium (K 

+), ammonium (NH4 +) - with different pH values , or the content of the 

active substance. The company is looking for partners in foreign countries 

to conclude a distribution services agreement. 

 16/06/2021

chemia i 

kosmetyki/chemicz

na

 

BORU2020053

1001

Rosyjska firma zajmująca się produkcją polietylenu, fluoroplastiku, plastiku 

z polimerów. Produkty te są używane w przemyśle chemicznym, 

spożywczym, budowlanym i innych. Firma szuka partnerów do zawarcia 

umów dystrybucyjnych lub umów produkcyjnych.

 

 A Russian company is engaged in the production of polyethylene, 

fluoroplastic, plastic from polymers. These products are used in chemical, 

food, construction, and other fields. The company is looking for partners 

to conclude distribution services or manufacturing agreements.

 12/06/2021 różne inne produkty

 

BORU2020061

0001

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji słodyczy (kremowych, 

galaretkowych,  a także innych słodyczy z różnymi nadzieniami). Do 

produkcji słodyczy używa się wyłącznie produktów naturalnych, bez 

dodatku konserwantów, dodatków do żywności i oleju palmowego. Firma 

chce znaleźć wiarygodnych partnerów zagranicznych do zawarcia umowy o 

usługi dystrybucyjne.

A Russian company specializing in the production of sweets (cream, jelly, 

carbonated sweets, as well as assorted sweets with different fillings). For 

the manufacture of sweets, only natural products are used, without the 

addition of preservatives, food additives, and palm oil. The company 

wants to find reliable foreign partners to conclude a distribution services 

agreement.

 19/06/2021 spożywcza

 

BORU2020061

0002

Rosyjska firma produkująca systemy kontroli wibracji, automatyczną 

regulację urządzeń obrotowych dla różnych gałęzi przemysłu (górnictwo, 

żywność, metalurgia itp.). Firma jest zainteresowana współpracą z firmami 

zagranicznymi na podstawie umowy licencyjnej.

 A Russian company manufactures vibration control systems, automatic 

adjustment of rotating equipment for various industries (mining, food, 

metallurgy, etc.). The company is interested in cooperating with foreign 

companies under a license agreement.

 26/06/2021
różne inne produkty



 

BOSG2020050

4001

Założona w 1998 roku singapurska firma rozpoczęła działalność jako 

dystrybutor wody butelkowanej. Od tego czasu firma przekształciła się w 

dostawcę produktów i rozwiązań wodnych. Ze względu na ekspansję firma 

poszukuje partnerów europejskich w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucji.

 

 The Singapore company, which was established in 1998, started as a 

distributor for bottled water. Since then, the company evolved into a 

provider for water products and solutions. Due to expansion, the company 

is seeking European partners via a distribution service agreement.

 12/06/2021 spożywcza

 

BOIL20200602

001

Izraelska firma opracowała urządzenie do wykrywania obecności i upadku 

na podstawie częstotliwości radiowej (RF) do zdalnego monitorowania 

osób starszych. Po prostej instalacji zaczyna monitorować środowisko. W 

przypadku wykrycia upadku automatycznie przeprowadza wezwanie do 

wcześniej określonego opiekuna w celu uzyskania pomocy. Urządzenie 

zachowuje pełną prywatność (bez kamer). Produkt ma ponad 97% 

dokładności. Firma poszukuje dystrybutorów z doświadczeniem w 

sprzedaży dla sektora opieki zdrowotnej.

 An Israeli company has developed an RF (radio frequency) based presence 

and fall detection device, for remote monitoring of elderly people. After a 

simple installation, it begins to monitor the environment. If a fall is 

detected, it automatically conducts a call to a pre-defined caregiver for 

help. The device maintains full privacy (no cameras). The product is more 

than 97% accurate. The company is looking for distributors with 

experience in selling to the healthcare sector. 

18/06/2021 różne inne produkty

 

BOLT20200609

001

Litewska firma włókiennicza specjalizuje się w produkcji odzieży ochronnej 

jednorazowego użytku i wielokrotnego użytku: szlafroków, 

kombinezonów, fartuchów, kapturów, masek. Firma stara się rozszerzyć 

swoją ofertę na produkty zagraniczne, dlatego poszukuje pośredników 

handlowych do pracy w ramach umowy usług dystrybucyjnych i oferuje 

potencjalnym partnerom również umowę produkcyjną.

 

The textile company from Lithuania is specialized in the production of 

protective single-use and reusable clothing: gowns, overalls, aprons, 

hoods, masks. The company is seeking to expand with products abroad 

more, therefore, is looking for trade intermediaries to work under a 

distribution services agreement and is offering to potential partners a 

manufacturing agreement as well. 

  30/06/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

 

BOUA2020052

2002

Ukraińska firma projektuje i produkuje środki dezynfekujące na bazie 

mikrofal (urządzenia mikrofalowe) do kontroli i eliminacji szkodników 

owadzich w konstrukcjach drewnianych. Sprzęt jest przyjazny dla 

środowiska, nie pozostawia trujących pozostałości, jest bezpieczny w 

stosowaniu i łatwy w użyciu. Firma poszukuje umów dystrybucyjnych i 

handlowych.

The Ukrainian company designs and manufactures a microwave-based 

disinsectant (microwave equipment) for the control and elimination of 

insect pests in wooden constructions. The equipment is ecologically 

friendly, leaves no poisonous residues, is safe to apply and easy to use. 

The company is seeking distribution and commercial agency agreements.

11/06/2021 różne inne produkty

BOMD2020052

1001

Mołdawska firma zajmująca się ciastkami szuka partnerów biznesowych w 

UE i innych krajach. Firma została założona w 2003 roku ma wieloletnie 

doświadczenie w opracowywaniu i produkcji wysokiej jakości produktów 

spożywczych: tradycyjnych słodyczy, ciast i ciastek. Firma chce nawiązać 

długoterminową współpracę biznesową w ramach umowy o usługi 

dystrybucyjne.

A Moldovan cookies company is looking for business partners in the EU 

and from the other countries.  The company established in 2003 has long-

term experience in developing and producing high-quality food products: 

traditional sweets, cakes and cookies. The company wants to establish 

long-term business cooperation in the framework of a distribution services 

agreement.

 04/06/2021 spożywcza



 

BOFR20200217

002

Francuska firma specjalizuje się w urządzeniach do przygotowywania i 

przetwarzania ciasta dla piekarzy i cukierników. Projektuje, produkuje i 

dystrybuuje szeroką i uzupełniającą się gamę pieców do pieczenia chleba, 

ciast i ciast wiedeńskich, zarówno tradycyjną metodą, jak i przy użyciu 

produktów mrożonych (gotowanych i niegotowanych).

Firma poszukuje dystrybutorów w Europie w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucji

 The French company is specialised in dough preparation and processing 

equipment for bakers and pastry-makers. It designs, manufactures and 

distributes an extensive and complementary range of ovens for baking 

bread, cakes and Viennese pastries, both by the traditional method and by 

using frozen products (cooked and uncooked). 

The company is looking for distributors in Europe under the frame of a 

distribution service agreement

 10/06/2021 spożywcza

 

BOHR2020060

1001

Chorwacka firma informatyczna oferuje usługi opracowywania 

oprogramowania, w tym tworzenie oprogramowania biznesowego, 

tworzenie dużych zbiorów danych, testowanie oprogramowania, 

tworzenie aplikacji internetowych oraz opracowywanie sztucznej 

inteligencji / uczenia maszynowego. Oferowane usługi są obecnie 

wykorzystywane w sektorach handlu detalicznego, transportu i logistyki, 

hotelarstwa turystycznego oraz branży produkcyjnej. Firma jest 

zainteresowana umowami outsourcingu i podwykonawstwa z partnerami 

potrzebującymi rozwiązań informatycznych.

A Croatian IT company is offering software development services including 

business software development, big data development, software testing, 

web application development, and artificial intelligence/machine learning 

development. The services offered are currently used in the retail, 

transportation and logistics, travel hospitality as well as the manufacturing 

industry sectors. The company is interested in outsourcing and 

subcontracting agreements with partners in need of IT solutions.

25/06/2021 komputery i IT

 

BOTR20200513

001

Młoda i dynamiczna turecka firma specjalizuje się w tworzeniu, symulacji i 

modelowaniu oprogramowania dostępnego dla sektora obronnego. 

Symulacje infrastruktury czasu wykonywania, nowa generacja wspólnych 

gier wojennych, taktyczne symulacje środowiska, modele radarowe i 

elektrooptyczne aplikacje do aplikacji opracowanych przez firmy. Firma 

oferuje umowę na podwykonawstwo i outsourcing.

 

 

A young and dynamic Turkish company specializes in software  

development, simulation and modeling mainly for the defense sector. 

Simulation run-time infrastructure, new generation joint war game 

simulation, tactical environment simulations, radar and electro-optic 

models are among the software types developed by the company. The 

company offers subcontracting and outsourcing agreements..

10/06/2021 komputery i IT

BOCZ20200525

001

Czeskie MŚP opracowało i opatentowało inteligentną i wysoce wydajną 

powłokę nano na bazie dwutlenku tytanu, działającą na zasadzie efektu 

fotokatalitycznego. Powierzchnia pokryta powłoką fotokatalityczną i 

aktywowana promieniowaniem ultrafioletowym skutecznie wychwytuje i 

fizycznie dysocjuje organiczne mikrocząstki wirusów, bakterii, alergenów i 

innych szkodliwych substancji. Poszukuje partnerów ze wszystkich krajów 

oprócz CA, ES, HU, IL, USA do zawarcia umowy o usługi dystrybucyjne.

 

A Czech SME has developed and patented a smart and highly efficient 

nano coating based on titanium dioxide, working on the principle of photo-

catalytic effect. The surface coated with the photocatalytic coating and 

activated by ultraviolet radiation effectively captures and physically 

dissociates organic microparticles of viruses, bacteria, allergens and other 

harmful substances. Partners from all countries except CA, ES, HU, IL, USA 

for concluding distribution services agreement are looked for.

11/06/2021 różne inne produkty



 

BOIL20200603

001

Ta izraelska firma jest wiodącym producentem nawozów płynnych, 

stałych, rozpuszczalnych i granulowanych, a także biostymulatorów i 

mikroelementów.

Firma oferuje szeroką gamę stałych mieszanek nawozowych, a także 

dostosowane mieszanki nawozowe oparte na lokalnej analizie gleby i 

wody, wymaganiach rolników i zaleceniach agronomów.

Firma chce rozszerzyć międzynarodową stronę działalności i dlatego 

poszukuje dystrybutorów w ramach umów o usługi dystrybucyjne.

 

This Israel based company is a leading producer of liquid, solid, soluble and 

granular fertilisers, as well as bio-stimulants and micro-elements.

The company offers a wide variety of fixed fertilisers mixes, as well as 

tailor-made fertilisers mixes based local soil and water analysis, farmers’ 

requirements and agronomists’ recommendations.

The company is looking to expand the international side of business and is 

therefore after distributors under distribution services agreements.

 27/06/2021

środowisko/energia

/ochrona 

środowiska

 

BOIL20200513

001

Izraelska firma zajmująca się czystymi technologiami opracowała 

innowacyjną technologię w postaci modułowych systemów 

oświetleniowych. Urządzenia mogą naśladować i zastępować światło 

słoneczne w efektywny i opłacalny sposób, co umożliwia hodowanie roślin 

w ciemniejszych wnętrzach, takich jak budynki, mieszkania i biura.

Firma poszukuje partnerów strategicznych na całym świecie do 

opracowania i dystrybucji lokalnej wersji produktu w ramach umowy joint 

venture. Firma szuka także dystrybutorów.

 

An Israeli clean-tech company has developed innovative technologies in 

the form of modular lighting systems. The devices can imitate and replace 

the sun light in an effective and cost efficient manner which enables 

growing plants in darker interiors such as buildings, apartments and 

offices. 

The company is looking for strategic partners worldwide to develop and 

distribute a local version of the product under a joint venture agreement. 

The company is also looking for distributors.

 10/06/2021 różne inne produkty

BRDE20200612

001

Niemiecka firma metalowa szuka producenta płyt Bluetooth. Idealnie 

byłoby, gdyby producent był również w stanie zaprogramować płytki 

drukowane za pomocą oprogramowania. Celem jest wykorzystanie płyt 

Bluetooth w produkcji seryjnej. Niemiecka firma produkuje elementy 

wykonane ze stali, stali nierdzewnej i aluminium.  Oferta obejmuje 

zarówno małe laserowe części tnące, jak i złożone zespoły. Poszukiwane 

jest długoterminowe partnerstwo na podstawie umowy produkcyjnej z 

firmami z Polski.

A metalworking company from Germany is looking for a manufacturer of 

Bluetooth boards. Ideally, the manufacturer is also able to program the 

circuit boards with software. The aim is to use the Bluetooth boards in 

several series production. The German company produces components 

made of steel, stainless steel and aluminium. The portfolio ranges from 

small laser cutting parts to complex assemblies. Favoured is a long-term 

partnership via a manufacturing agreement with companies from Poland.

18/06/2021 komputery i IT

BRNL20200223

001

Holenderska marka modowa z nowo opracowaną kolekcją dla młodych 

kobiet i mężczyzn szuka partnera produkcyjnego, który może produkować 

małe partie. Holenderska firma rozwija się i chcą współpracować z 

odpowiednimi partnerami produkcyjnymi z Łotwy, Litwy, Polski i Bułgarii. 

Współpraca w oparciu o umowę produkcyjną.

A Dutch fashion label with a newly developed collection for young women 

and men is looking for a production partner, who can produce small 

batches. The Dutch company is growing and they want to collaborate with 

suitable production partners based in Latvia, Lithuania, Poland and 

Bulgaria. A manufacturing agreement may be provided.

25/06/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



BRUK2020052

7001

MŚP z siedzibą w północno-zachodniej Wielkiej Brytanii, specjalizujące się 

w innowacyjnych, zewnętrznych, jednopiętrowych budynkach, poszukuje 

partnera produkcyjnego, który dostarczy komponenty do stworzenia 

modułowych budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Przedsiębiorca brytyjski poszukuje partnera produkcyjnego, który może 

dostarczyć elementy formowane wtryskowo z tworzywa sztucznego i 

aluminium zgodnie ze specyfikacją w ramach umowy produkcyjnej.

This North West UK based SME specialising in innovative, outdoor, single 

storey buildings seeks a manufacturing partner to provide the components 

to create their modular residential, commercial and industrial modular 

buildings.

They are seeking a manufacturing partner who can supply plastic and 

aluminium injection moulded components to specification through a 

manufacturing agreement.

03/06/2021
materiały i usługi 

budowlane

BRAM2020060

2001

Ormiański sklep z odzieżą, który specjalizuje się w sprzedaży odzieży, 

akcesoriów, bielizny damskiej, męskiej, dziecięcej i młodzieżowej, szuka 

umowy agencyjnej.

Armenian multi-branding clothes shop, which is specialized in selling 

clothes, accessories, underwear for women, men, children and youth, is 

looking for a commercial agency agreement.

04/06/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

Polish

A Polish SME specializing in the cosmetics based on natural ingredients 

wants to broaden its range of products. Therefore the company is looking 

for foreign manufacturers of green, zero-waste and natural cosmetics (e.g. 

creams, body lotions, toners for face, cleansers, face and body oils, special 

creams for cellulite, etc.) from Europe and beyond. The company is 

offering distribution services agreement for producers of natural cosmetics 

interested in the Polish market.  

BRES20200624

001

Hiszpańskie (baskijskie) MŚP zaprojektowało nowe kapsułki do kawy, które 

są kompatybilne z nowym urządzeniem bardzo znanego producenta kawy. 

Firma szuka partnera zdolnego do produkcji takich kapsułek na podstawie 

licencji lub umowy produkcyjnej.

A Spanish (Basque) design SME has designed new coffee capsules that are 

compatible with the new machine of a very well-known coffee maker 

company. The company is looking for a partner capable of producing such 

capsules under a license or manufacturing agreement. 

27/06/2021 spożywcza

BRES20200603

001

Regionalna organizacja rozwoju w Kraju Basków szuka międzynarodowego 

operatora w celu kierowania centrum przedsiębiorczości i zarządzania nim 

w ramach współpracy o świadczenie usług. Proces selekcji będzie 

obejmował procedurę przetargową.

A regional development organization in the Basque Country is looking for 

an international operator with a view to directing and managing an 

entrepreneurial centre under a services agreement type of cooperation. 

The selection process will involve a public tender procedure.

20/06/2021
doradztwo i 

konsultacje



BRRO2020033

0001

Rumuński dystrybutor z silną siecią dystrybucji w Rumunii i Republice 

Mołdawii poszukuje dostawców i producentów sprzętu i instrumentów z 

zakresu monitorowania i ochrony środowiska w celu sprzedaży swoich 

produktów (przykłady: samodzielne detektory, systemy monitorowania 

gazu, systemy ostrzegające o trzęsieniu ziemi, przyrządy do pomiaru 

właściwości fizycznych, takie jak dyfuzyjność cieplna, dyfrakcja 

rentgenowska i inne).

Firma chce osiągnąć porozumienia dotyczące usług dystrybucyjnych.

Romanian distributor, with a strong distribution network in Romania and 

the Republic of Moldavia, is seeking suppliers and manufacturers of 

equipment and instruments from environment monitoring and protection 

field, in order to sell their products (examples: standalone detectors, gas 

monitoring systems,  earthquake warning systems, physical properties 

measuring instruments like thermal diffusivity, X-ray diffraction and 

others).

The company wants to reach distribution services agreements.

24/06/2021 różne inne produkty

BRUK2020062

4001

Brytyjskie MŚP, producent od 1864 roku, działający w dziedzinie 

atramentów wiecznych, tuszów do kaligrafii / tuszu do rysowania i 

podkładek stempli. Firma przeżywa bardzo ekscytujące ożywienie i 

poszukuje dostawcy butelek o nietypowym kształcie z zakrętkami o 

pojemności 30–60 ml, a także pióra wiecznego. Przewiduje się, że 

współpraca przyjmie formę umowy z dostawcą.

UK SME, manufacturer since 1864, which is active in Fountain Pen Inks, 

Calligraphy/ Drawing Ink & Stamp Pads. The company is experiencing a 

very exciting revival and are looking for a supplier of unusually shaped 

screw cap bottles with 30-60ml capacity, as well as a fountain pen. 

Cooperation is envisaged to take the form of a supplier agreement.

26/06/2021 opakowania, papier

Polish

A well-established wine importer and distributor from Poland is looking for 

non-alcoholic wine producer to set up a long time cooperation. The Polish 

company would like to sign a distribution agreement with the producer 

from abroad.

BRES20200608

001

Hiszpańskie (baskijskie) MŚP opracowało wodoodporną torbę. Kluczową 

zaletą tego akcesorium jest jego rozmiar, idealnie dopasowany do kluczy 

samochodowych lub kluczy domowych. Firma poszukuje partnerów 

zdolnych do produkcji torby na podstawie licencji lub umowy 

produkcyjnej.

A Spanish (Basque) design SME has developed a waterproof bag. The key 

advantage of this accessory is its size, perfectly fitted for car keys or house 

keys. The company is looking for partners capable of producing the bag 

under a liicense or manufacturing agreement.

27/06/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BRUK2020060

2001

Brytyjska firma działająca w brytyjskich miastach oferuje zagranicznym 

firmom możliwość sprzedaży swoich produktów bezpośrednio w Wielkiej 

Brytanii, bez konieczności posiadania trwałego miejsca poprzez rezerwację 

krótkoterminowych miejsc w wysokiej klasy sklepach detalicznych w 

ramach umów agencyjnych lub umów outsourcingowych.

UK Company that is operating from UK cities is offering overseas 

businesses the opportunity to sell their products direct into the UK, 

without having a permanent footprint by booking short term slots in high 

end retail units under commercial agency or outsourcing agreements. 

04/06/2021 inne usługi

BRCZ20200610

001

Firma z Brna, Republika Czeska, dystrybutor i importer towarów, takich jak 

zdrowa żywność, przekąski, żywienie sportowców oraz suplementy diety, 

szuka nowych produktów, które mogłaby wprowadzić na rynek czeski i 

słowacki. Firma jest zainteresowana współpracą na podstawie usług 

dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej.

A company from Brno, Czech Republic, a distributor and importer of goods 

such as healthy food, snacks, sports and athletes nutrition and dietary 

supplements, is looking for new products that it could introduce on the 

Czech and Slovak market. The company is interested in cooperation on the 

basis of distribution services or commercial agency agreement.

20/06/2021 spożywcza



BRDE20200610

001

Niemiecka firma stała się jednym z wiodących europejskich producentów 

drobnych szczotek. Produkty firmy są przeznaczone do pielęgnacji włosów 

i ciała, gospodarstwa domowego i zwierząt domowych.

Firma szuka producenta w ramach umowy produkcyjnej na pokrycie 

dodatkowych potrzeb materiałowych.

The German company became one of the European leading manufacturers 

of fine brushes. The company’s products are used for hair and body, the 

household and for pets.

The company is looking for a manufacturer in the framework of a 

manufacturing agreement to cover its additional material needs.

25/06/2021 różne inne produkty

BRLT20200527

001

Litewska firma specjalizuje się w paleniu kawy, mieleniu i rozwijaniu marki. 

Firma posiada sklep z kawą i produktami związanymi z kawą oraz sklep z 

jedzeniem dla smakoszy, dbając o rozszerzenie asortymentu produktów. 

Firma szuka partnerów - dostawców sprzętu do przygotowywania i 

serwowania kawy, artykułów spożywczych dla smakoszy, ziaren zielonej 

kawy, paczkowanej herbaty itp. Firma oferuje współpracę w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucji.

The Lithuanian company is specialized in coffee roasting, grinding, and 

branding solutions. The company owns a shop of coffee and coffee-related 

products, and a gourmet food shop and seeks to expand its products cart. 

Therefore it is looking for partners - suppliers of coffee preparation and 

serving equipment, gourmet food products, green coffee beans, packed 

tea, etc. The company is offering cooperation under a distribution services 

agreement.

17/06/2021 spożywcza

BRFR20200615

001

Francuska firma specjalizująca się w internetowej sprzedaży odzieży z 

kaszmiru projektuje własne modele. Dziś produkty są wytwarzane w Azji, 

ale firma postanowiła przenieść produkcję do Europy, dlatego firma szuka 

producentów, którzy mogliby produkować odzież z kaszmiru pod marką 

własną. Umowa może obejmować pozyskiwanie przędzy kaszmirowej 

przez partnera lub nie. W takim przypadku francuska firma ją zapewni.

The French company specialized in the online sale of cashmere clothes 

designs its own models. Today, the products are manufactured in Asia but 

the company decided to relocate the production to Europe.That is the 

reason why the company is searching for manufacturers able to produce 

cashmere clothing under private label. The agreement can include 

sourcing of the cashmere yarn by the partner or not. In this case, the 

French company will provide it.

19/06/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BRCZ20200610

002

Czeska firma działająca jako przedstawiciel handlowy oferuje usługi 

zagranicznym firmom, które zamierzają wejść na rynek czeski ze swoimi 

produktami B2B. Czeska firma chce działać na podstawie umowy 

agencyjnej.

A Czech company acting as a commercial agent is offering services to 

foreign companies intending to enter the Czech market with their B2B 

products. The Czech company wants to act under commercial agency 

agreement.

18/06/2021 inne usługi

BRRO2020052

7001

Młoda rumuńska firma produkuje ręcznie wykonane wyroby ceramiczne, 

takie jak płytki dekoracyjne i fajans. Firma jest zainteresowana 

identyfikacją międzynarodowych partnerów biznesowych, którzy są w 

stanie dostarczyć surowce potrzebne do procesu produkcyjnego. 

Współpraca będzie oparta na umowach z dostawcami.

A young Romanian company manufactures handmade ceramic products 

such as decorative plaques and faience. The company is interested in 

identifying international business partners able to supply the raw materials 

it requires for the production process. Cooperation will be based on 

supplier agreements.

05/06/2021 różne inne produkty

BRPT20200604

001

Portugalska firma działająca komercyjnie w sektorach energii odnawialnej 

(wiatr i energia słoneczna) oraz efektywności energetycznej szuka 

partnerstwa (umowa agencyjna lub umowa usług dystrybucyjnych) z 

innymi firmami, które posiadają innowacyjne rozwiązania lub produkty 

energetyczne i poszukują ich komercjalizacji lub dystrybucji.

A Portuguese company, acting commercially in the sectors of renewable 

energy (wind and solar) and energy efficiency, is looking for partnerships 

(commercial agency agreement or distribution services agreement) with 

other companies that have innovative energy solutions or products and 

seek their commercialization or distribution.

06/06/2021

środowisko/energia

/ochrona 

środowiska



  

BOCZ20200607

001

Czeska mała firma opracowała i obecnie produkuje wysoce wydajny 

oczyszczacz powietrza odpowiedni do stosowania w domach, biurach i 

hotelach. Opatentowany oczyszczacz powietrza oparty jest na 

innowacyjnej technologii łączącej 3 rodzaje filtrów. Kombinacja filtrów 

zapewnia 99,9975% eliminację zanieczyszczenia wirusowego. Firma 

poszukuje dystrybutorów do zawierania umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

  Czech small company has developed and now manufactures a highly 

efficient air purifier suitable for use in homes, offices and hotels. The 

patented air purifier is based on innovative technology combining 3 types 

of filters. The filter combination ensures 99,9975% elimination of viral 

pollution. The company is searching for distributors to conclude 

distribution services agreements.

13/06/2021
sprzęt elektroniczny 

i elektryczny

BOBG2020052

9001 

Bułgarska firma założona w sercu bułgarskiej doliny róż jest wiodącym 

eksporterem wody kwiatowej, olejków eterycznych, suszonych ziół 

leczniczych i ekstraktów botanicznych, ponad 20 rodzajów olejków 

eterycznych i 10 rodzajów wody kwiatowej, z których najbardziej znana to 

olejek różany z róży damasceńskiej. Firma szuka umowy produkcyjnej, 

dostarczając swoje produkty różnym branżom (kosmetycznym, 

farmaceutycznym, spożywczym itp.) lub partnerów do wspólnego 

przedsięwzięcia.

A Bulgarian company established in the heart of the Bulgarian Rose Valley, 

is а leading exporter of floral water, essential oils, dried medicinal herbs 

and botanical extracts, more than 20 kinds of essential oils and 10 kinds of 

floral water, the most famous of which is the Rose essential oil from Rosa 

Damascena. The company is looking for a manufacturing agreement by 

supplying different industries (cosmetics, pharmaceutical, food,etc.) with 

its products or finding partners for a joint venture.

25/06/2021 inne usługi

  

BOTR20200525

001 

Turecka firma z 20-letnim doświadczeniem w systemach nawadniających i 

gospodarce wodnej opracowała i opatentowała system cyberfizyczny. 

System służy do monitorowania przepływu wody kapilarnej w czasie 

rzeczywistym, monitorowania bieżącej wilgotności i zarządzania systemem 

nawadniania za pomocą sztucznej inteligencji. Firma jest w stanie 

produkować osobiste (specyficzne dla projektu) rozwiązania z technologią 

Rolniczą 4.0, kierując się filozofią Przemysłu 5.0. Firma szuka 

dystrybutorów.

A Turkish company, with 20 years of experience in irrigation systems and 

water management, has developed and patented a cyber-physical system.  

The system is used to monitor the capillarity water movement in real time, 

monitor the current moisture and to manage the irrigation system with 

artificial intelligence. The company is able to produce personal (project-

specific) solutions with Agricultural 4.0 technology by covering the 

philosophy of Industry 5.0. The company is looking for distributors.

16/06/2021 inne usługi

BODE2020061

0001 

Niemiecka firma z dużym doświadczeniem we własnej produkcji 

najwyższej jakości elementów przeciwhałasowych i akustycznych 

odpowiedziała elastycznie na potrzebę ochrony przed plwociną 

spowodowaną przez Covid-19. Oferują swoje produkty partnerom na 

całym świecie w ramach umowy o usługi dystrybucyjne lub umowy 

agencyjnej.

A German company with a lot of experience in in-house production of top-

quality noise protection and acoustic elements has responded flexibly to 

the need of spit protection caused by Covid-19. They offer their products 

to cooperation partners worldwide in the frame of a distribution services 

agreement or commercial agency agreement.

12.06.2021 inne usługi

BONL2020062

6001 

Holenderskie MŚP jest odnoszącą sukcesy marką produktów do pielęgnacji 

skóry, która sprzedaje swoje produkty do pielęgnacji skóry online i offline 

w wielu krajach w Europie. Jednym z wiodących produktów jest 

przeciwstarzeniowy kompleks kolagenowy, który jest pitną mieszanką 

opatentowanych bioaktywnych peptydów kolagenowych i innych 

aktywnych składników. Aby rozszerzyć markę na cały świat, szukają 

dystrybutorów, którzy chcą sprzedawać markę wyłącznie na swoim 

terytorium na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji.

The Dutch SME is a successful skincare brand that sells its skincare 

products online and offline in many countries in Europe. One of the 

leading products is an anti-aging collagen complex which is a drinkable 

blend of patented bioactive collagen peptides and other active 

ingredients. 

In order to expand the brand worldwide, they are looking for distributors 

who want to market the brand exclusively in their territory under a 

distribution services agreement. 

27/06/2021

chemia i 

kosmetyki/chemicz

na



BOHU2020050

4001 

Firma węgierska produkuje kostiumy, jednak w związku z ostatnimi 

zmianami w otoczeniu gospodarczym poszerza swoje usługi. Poszukują 

partnerów na całym świecie, którzy oferowaliby swoje możliwości szycia w 

ramach umowy podwykonawstwa lub produkcji. Firma poszukuje 

projektantów lub firm zainteresowanych produkcją swojej linii wzorów, 

odzieży męskiej, damskiej, dziecięcej, a także odzieży sportowej, sprzętu 

sportowego, tekstyliów domowych i wielu innych produktów.

The company is a Hungarian costume making firm, however with the 

recent changes in the economic environment they are broadening their 

services. They are looking for partners worldwide to offer their sewing 

capacity under subcontracting or manufacturing agreement.

The company is looking for designers, or companies interested in 

manufacturing their line of designs, men’s, women’s children’s wear, as 

well as sportswear, sports equipment, home textiles and many other 

products.

09.06.2021 inne usługi

BOAM2020052

7002 

Armeńska firma zajmuje się produkcją szerokiej gamy suszonych owoców i 

warzyw konwencjonalnych i ekologicznych, marynowanego czosnku i 

brokułów, różnego rodzaju dżemów, ekologicznego i nieekologicznego 

miodu, a także świeżych warzyw i owoców. Firma szuka umów na usługi 

dystrybucyjne.

  The Armenian company is involved in production of a large variety of 

conventional and organic dried fruits and vegetables, pickled garlic and 

broccoli, different kind of jams, organic and non-organic honey as well as 

fresh vegetables and fruits. The company is looking for distribution 

services agreements.

17/06/2021 spożywcza

BORU2020052

9002 

Rosyjska firma handlowa specjalizuje się w eksporcie do innych krajów 

przyjaznych dla środowiska i zdrowych produktów spożywczych, takich jak 

naturalny miód, naturalny olej roślinny, naturalne soki, nektary, napoje 

owocowe, naturalny kwas naturalny fermentacyjny, czekolada, słodycze, 

wafle, herbatniki, naturalne kasze, w tym z owocami i jagodami. Produkty 

nie zawierają sztucznych dodatków i GMO. Firma szuka partnerów do 

współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Russian trading company specializes in export to foreign countries of 

environmentally friendly and healthy food products like natural honey, 

natural plant oil, natural juices, nectars, fruit drinks, natural kvass of 

natural fermentation, chocolate, candy, wafers, biscuits, natural porridges, 

including with fruit and berries. The products do not contain artificial 

additives and GMOs. The company is looking for partners to cooperate 

under a distribution services agreement.

17/06/2021 spożywcza

BOUA2020051

3001 

Ukraiński producent oferuje czysty odolejony proszek lecytyny 

słonecznikowej (dodatek do żywności E-322) z zawartością fosfolipidów 

min. 97%. Dostępny jako produkt spożywczy i dietetyczny. W przemyśle 

spożywczym lecytyna jest stosowana jako emulgator i przeciwutleniacz. 

Lecytyna jako dodatek do diety jest stosowana w racjach żywnościowych 

ludzi jako dodatkowe źródło fosfolipidów. Producent poszukuje 

długoterminowych partnerów handlowych w ramach umowy o usługi 

dystrybucyjne. Możliwa jest produkcja pod markami własnymi dla sieci 

handlowych.

Ukrainian producer offers pure deoiled sunflower lecitin powder (food 

additive E-322) with the content of phospholipids min.97%. Product of 

food and dietary grade is available. In food industry lecitin is used as an 

emulsifier and antioxidant. Lecitin as a diet additive is used in food rations 

of people as an additional source of phospholipids. Producer is looking for 

long-term sales partners under distribution services agreement. 

Manufacturing under private label for retail chains is possible. 

03.06.2021 spożywcza

  

BOUA2020052

7002 

Ukraińska firma zajmująca się demontażem śmieciarek szuka partnera w 

Europie, który będzie w stanie zapewnić lokalny punkt przystosowany do 

takiej pracy. Firma szuka umowy licencyjnej. Preferowani będą partnerzy z 

Polski lub Niemiec, ale zostaną również rozważone inne propozycje.

Ukrainian company dismantling garbage trucks is looking for a partner in 

Europe who will be able to provide a site equipped for such work. The 

company is looking for a license agreement. Partners from the Poland or 

Germany will be preferable but other proposals will also be considered.

12.06.2021 inne usługi



  

BOLT20200401

001 

Litewska firma z branży spożywczej specjalizuje się w produkcji wysokiej 

jakości produktów z mięsa indyczego - świeżych, mrożonych i 

przetworzonych. Firma poszukuje pośredników handlowych i oferuje pracę 

na podstawie umowy agencyjnej lub umowy o świadczeniu usług 

dystrybucyjnych. Można również zaoferować umowę produkcyjną pod 

marką własną.

The Lithuanian food sector company is specialized in producing high-

quality turkey meat products - fresh, frozen and processed. The company 

is looking for trade intermediaries and is offering to work under 

commercial agency agreement or distribution services agreement. A 

manufacturing agreement under a private label could be offered as well.

09.06.2021 spożywcza

BORU2020052

4001 

Rosyjska firma specjalizuje się w projektowaniu obiektów w przemyśle 

naftowym i gazowym. Oferuje usługi w zakresie budowy i aranżacji 

kompleksu do produkcji ropy naftowej, oczyszczania, upłynniania gazu i 

wysyłki. Firma oferuje dokumentację projektową i roboczą, konserwację, 

nadzór architektoniczny nad budową obiektu. Poszukuje zagranicznych 

partnerów zainteresowanych współpracą w ramach podwykonawstwa.

A Russian company specializes in the design of the project in oil and gas 

industry facilities. It offers services for the construction and arrangement 

of a complex for oil production, treatment, gas liquefaction, and shipping. 

The company offers design and working documentation, maintenance, 

architectural supervision of the construction of the facility. It seeks 

partners abroad interested in cooperation within subcontracting.

11.06.2021 inne usługi

  

BOFR20200417

001 

Południowo-francuska firma produkuje mrożone wypieki w stylu 

rzemieślniczym. Aby zrealizować swoją misję dostarczania 

profesjonalistów z restauracji, a także piekarni i supermarketów, w 2009 r. 

Firma utworzyła dział R&D wraz z kilkunastoma profesjonalistami, aby 

znaleźć najbardziej innowacyjną recepturę produktu. Aby utrzymać wzrost, 

firma szuka obecnie umów dystrybucyjnych za granicą w UE i Azji.

The South French company produces artisan style frozen pastries. To carry 

out its mission of supplying restaurant professionals as well as bakeries 

and supermarkets, the company set up in 2009 their R&D department 

with a dozen professionals to find the most innovative product 

formulation. In order to maintain growth, the company is now looking for 

distribution agreements abroad in EU and Asia.

19/06/2021 spożywcza

BORU2020060

4001 

Rosyjska firma dostarcza stacjonarne urządzenia, części i elementy 

rurociągu, grzejniki, konwektory, urządzenia do obróbki i inne materiały do 

systemów inżynieryjnych. Firma szuka wiarygodnych partnerów 

zagranicznych do zawarcia umowy o usługi dystrybucyjne.

  A Russian company supplies stationary equipment, parts and 

components of the pipeline, radiators, convectors, treatment facilities, and 

other materials for engineering systems. The company is looking for 

reliable foreign partners to conclude a distribution services agreement.

18/06/2021 inne usługi

  

BOHU2020051

1001 

Węgierskie MSP z pełnym wyposażeniem do powietrznego skanowania 

laserowego, powietrznych zdjęć cyfrowych, powietrznych zdjęć 

hiperspektralnych i pełnego przepływu pracy dla powietrznego i 

satelitarnego przetwarzania danych oferuje swoje usługi pozyskiwania 

danych do opracowywania produktów i usług webowych na podstawie 

umów podwykonawczych.

  Hungarian SME with full equipment of aerial laser scanning, aerial digital 

imagery, aerial hyperspectral imagery and complete workflows of aerial 

and satellite data processing offers its services from data acquisition to 

product development and web based services under subcontracting 

agreements.

06.06.2021 komputery i IT



  

BONL2020050

5001 

Holenderska firma informatyczna specjalizuje się w projektowaniu i 

rozwoju technologii mowy dla osób jąkających się i innych pacjentów z 

zaburzeniami mowy i głosu. Technologia ta opiera się na sztucznej 

inteligencji i przekształca mowę szeptaną w taki sposób, że naturalny głos 

osoby wypowiada się bez zauważalnego opóźnienia. Firma poszukuje 

dodatkowego finansowania w celu zwiększenia skali swojej działalności i 

szuka partnera finansowego. Przewiduje się umowę finansową.

  A Dutch IT-company is specialized in the design and development of 

speech technology for heavy stutterers and other patients with speech 

and voice disorders. The technology is based on artificial intelligence and 

converts whisper speech in such a way that a person’s natural voice comes 

forward without any noticeable delay. The company seeks additional 

funding in order to scale up its activities and is looking for a financial 

partner. A financial agreement is foreseen.

09.06.2021 medycyna

BOBA2020052

7001 

Firma z Bośni i Hercegowiny, założona w 2007 roku, świadczy usługi dla 

turystów. Prowadzą hotel typu garni, oferując gościom nocleg i śniadania. 

Firma planuje wprowadzić w hotelu dodatkowe usługi: sklep z kawą, salon 

kosmetyczny i fryzjerski, sklep z pamiątkami, kantor i salę na spotkania 

(8–50 miejsc). Poszukują potencjalnych partnerów do inwestowania w 

przyszły rozwój usług hotelowych, w formie joint venture lub umowy 

finansowej.

  A company from Bosnia and Herzegovina, established in 2007 is providing 

services for tourists. They run hotel garni offering bad and breakfast 

services to their guests. The company has plans to introduce additional 

services within the hotel: caffe shop, beauty and hairdressing salon, 

souvenir shop, exchange office and hall for meetings (8-50 places). They 

are looking for potential partners to invest in the future development of 

hotel services, in a form of joint venture or financial agreement.

13/06/2021 turystyka

  

BOIE20200106

001 

Irlandzka firma produkuje mydła z mleka osła jako małe indywidualne 

rzeźby w kształcie farmy i dzikich zwierząt, ptaków, samochodów i innych 

prawdziwych figurek lub ozdób. Szukają teraz umowy o świadczenie usług 

dystrybucji we wszystkich krajach. Dystrybutorzy powinni mieć dobre 

kontakty z punktami sprzedaży detalicznej, takimi jak domy towarowe i 

sklepy z pamiątkami, sklepy turystyczne i sklepy wolnocłowe.

 The Irish company manufactures donkey milk soaps as small individual 

sculptures in the shape of farm and wild animals, birds, cars and other real 

life figures or ornaments.  They now seek a distribution service agreement 

in all countries. Distributors should have good contacts with retail outlets 

such as department and gift stores, tourist and duty free outlets.

13/06/2021 inne usługi

BORO2020052

2001

Rumuńska firma dziewiarska specjalizująca się w produkcji szalików, 

czapek, rękawiczek bez palców, bucików, bluzek i staników poszukuje 

dystrybutorów swoich produktów. Wszystkie produkty są dziane ręcznie, 

w małych seriach, na podstawie własnych wzorów.

A Romanian company from Transylvania specialises in knitting different 

products (i.e. scarves, hats, fingerless gloves, bootees, tops and bras). All 

products are knitted by hand, in small series and based on the company’s 

own designs. Aiming to expand its market internationally, the company 

seeks to identify international business partners interested in distributing 

its products under distribution agreements.

09.06.2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOUA2020052

5001

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji odzieży damskiej  (tj. 

sukienki, bluzki, garnitury, odzież wierzchnia dla kobiet) szuka 

dystrybutorów i przedstawicieli handlowych, aby zwiększyć swój udział na 

rynkach zagranicznych. Firma oferuje również umowę produkcyjną.

A Ukrainian company specialized in women's clothes has been producing 

mainly dresses, blouses, suits and outwear for women. The company looks 

for distributors and commercial agents in order to increase its market 

share abroad. Furthermore, it offers a manufacturing agreement to 

produce the requested designs by the partners. 

04.06.2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



BORU2020052

1001

Rosyjska firma badawcza specjalizuje się w dziedzinie biologii molekularnej 

i oferuje szeroką gamę produktów biotechnologicznych do badań (markery 

kwasu dezoksyrybonukleinowego, zestawy i mieszanki). Firma poszukuje 

partnerów w krajach UE w celu dystrybucji swoich produktów.

A Russian research company specializes in the sphere of molecular biology 

and offers a wide range of biotechnological products for research activities 

(deoxyribonucleic acid markers, kits and mixes). The company is looking 

for partners in the EU countries to conclude a distribution services 

agreements. 

17.06.2021 medycyna

BOSK20200513

002

Słowacka firma prawnicza specjalizuje się w prawie handlowym, 

zarządzaniu korporacyjnym, prawie pracy, fuzjach i przejęciach, własności 

intelektualnej oraz innych obszarach prawa związanych z biznesem. Firma 

oferuje usługi prawne i doradcze dla firm wchodzących na rynek słowacki 

lub firm już na nim działających. Firma jest zainteresowana 

długoterminową współpracą z firmami w ramach umowy outsourcingowej 

lub podwykonawczej.

The law company from Slovakia is specialised in commercial law, 

corporate governance, labour law, M&A, intellectual property and other 

business-related branches of law. The company offers its legal and 

consultancy services for companies entering the Slovak market or 

companies already operating there. The law company is interested in a 

long-term cooperation with companies from the EU and non-EU countries. 

Its main interest is to establish an outsourcing or subcontracting 

agreement.

13.06.2021
doradztwo i 

konsultacje

BOUA2020052

6003

Producent środków ochrony osobistej i jednorazowej odzieży medycznej, 

będący największym producentem pokrowców na obuwie na Ukrainie, 

poszukuje agentów lub dystrybutorów na rynku UE.

A manufacturer of personal protective equipment and disposable medical 

clothing is located in Ukraine, where it remains as the country's largest 

shoe covers manufacturer. The Ukrainian company is looking for a 

commercial agency or distribution agreement on the EU market.

17.06.2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOBE20200525

001

Rzemieślnicza gorzelnia jest jedną z najstarszych wciąż działających 

gorzelni w Belgii. Gorzelnia produkuje eaux-de-vie, likiery, gin itp. pod 

własną marką, ale także dla innych firm. Gorzelnia posiada wolne moce 

przerobowe i poszukuje partnerów do umowy podwykonawstwa lub 

umowy produkcyjnej.

The craft distillery is one of the oldest distilleries in Belgium still in activity. 

The distillery produces eaux-de-vie, liqueurs, gin, etc. to its own brand but 

also for third parties. As the distillery has underused production capacities, 

it wishes to establish long-term development and production partnerships 

in the form of a subcontract or a manufacturing agreement.

12.06.2021 spożywcza

BORU2020060

7002

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji butów z naturalnej owczej 

wełny w różnych kolorach. Firma szuka wiarygodnych partnerów 

zagranicznych do zawarcia umowy dystrybucyjnej.

A Russian company specializes in the production of boots from natural 

sheep’s wool of various colors. The company is looking for reliable foreign 

partners to conclude a distribution services agreement.

24.06.2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BORO2020052

6002

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji ręcznie robionych torebek 

skórzanych dla kobiet. Torebki wykonane są ze skóry połączonej z innymi 

materiałami (np. plastik, drewno, żywica) i są dostępne w różnych 

kształtach i rozmiarach. Firma poszukuje dystrybutorów swoich 

produktów.

A Romanian company specialises in the production of handmade leather 

bags for women. The company’s products combine leather with other 

unconventional materials (e.g. plastic, wood, resin etc.) and are available 

in different shapes and sizes. The company is interested in expanding its 

current client portfolio by identifying new international business partners 

to conclude distribution agreements. 

10.06.2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



BOUA2019122

7001

Firma zlokalizowana w zachodniej części Ukrainy poszukuje inwestora w 

celu produkcji maszyn do polerowania i maszyn do malowania CNC (do 

malowania fasad mebli). Firma chce być franczyzodawcą, a także szuka 

partnerów w ramach umowy finansowej i dystrybutorów.

Production is located in the West part of Ukraine in Ivano-Frankivsk city. 

Investment is required for the manufacture of a small batch of production 

equipment for furniture facade painting, namely, polishing machines and 

CNC painting machines (software control).  The company wants to act as a 

franchisor and is also looking for cooperation under a financial  agreement 

and for distributors.

30.06.2021

pojazdy i 

maszyny/maszynow

a

BOIT20200509

001

Włoskie MŚP stworzyło prototyp siedzenia z wykorzystaniem druku 

polimerowego 3D i tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 

węglowym, aby uzyskać unikalne połączenie właściwości mechanicznych i 

konkurencyjności cenowej. Firma poszukuje umowy produkcyjnej lub 

umowy outsourcingowej.

An Italian SME, specialised in additive manufacturing, has developed a way 

to manufacture seats using polymer 3D printing and carbon fiber 

reinforced plastic, for a unique combination of mechanical properties and 

time/price competitiveness. Seat prototypes can be used for design 

validation, tests and for aesthetic exhibition. They are looking for a 

manufacturing agreement or outsourcing agreement.

11.06.2021 różne inne produkty

BOIT20200526

005

Włoska firma, zlokalizowana w Ragusa, na południu Włoch, stworzyła 

oprogramowanie do zarządzania czasem pracy i frekwencją dla 

pracowników firm. Firma poszukuje agentów i umów licencyjnych.

Italian company, located in Ragusa, in the South of Italy, has developed a 

time and attendance software for companies' employees. The company is 

looking for agents and licence agreements

09.06.2021 komputery i IT

BOES20200124

001

Hiszpański dostawca rozwiązań w zakresie opakowań poszukuje firm z 

branży farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej, z którymi mógłby 

zawrzeć umowy agencyjne i/lub umowy o usługach dystrybucyjnych.

Soanish packaging solutions provider is looking for companies from the 

pharmaceutical, cosmetics and food & beverage industry sectors, with 

whom to establish commercial agency agreements and/or distribution 

services agreement.

10.06.2021 opakowania, papier

BOAM2020061

2003

Armeńska firma, specjalizująca się w przetwórstwie żywności, produkuje 

różnego rodzaju warzywa i owoce w puszkach, a także naturalne soki. 

Firma poszukuje dystrybutorów w celu ekspansji rynkowej.

The Armenian company, specialized in food processing, produces different 

kinds of canned vegetables and fruits, as well as natural juices. The 

company has a large variety of products and is already presented in 

foreign markets. The company is looking for a distribution services 

agreement for market expansion.

19.06.2021 spożywcza

BORU2020060

9001

Rosyjska firma uprawia i produkuje ryż 'Rapan', który jest używany do 

przygotowywania wielu potraw, również deserów. Firma poszukuje 

wiarygodnych partnerów z zagranicy w celu zawarcia umowy dystrybucji.

A Russian company grows and produces a Rapan variety of rice, which is 

used to prepare many dishes and even desserts. The company is looking 

for reliable partners from foreign countries to conclude a distribution 

services agreement.

17.06.2021 spożywcza

BOSI20200527

001

Firma ze Słowenii specjalizuje się w formowaniu wtryskowym wyrobów z 

tworzyw sztucznych przy użyciu najnowszych maszyn i narzędzi własnej 

produkcji. Posiada certyfikowane materiały i produkuje wyroby z tworzyw 

sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego, budowlanego, urządzenia i 

systemy wentylacyjne. Firma poszukuje partnerów, którzy potrzebują 

tymczasowej lub regularnej produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 

zgodnie z międzynarodowymi standardami i certyfikatami.

A company from Slovenia is specialised in injection moulding of plastic 

products with the latest machinery and self-made tools. With laboratory 

certified materials they can produce diverse plastic products for different 

sectors like automotive, construction, appliances and ventilation systems. 

Under manufacturing agreement, they are looking for partners that 

require temporary or regular production of plastic products according to 

international standards and certificates.

10.06.2021

chemia i 

kosmetyki/chemicz

na



BOES20200528

001

Hiszpańska firma świadczy od ponad 20 lat usługi w zakresie komunikacji 

cyfrowej. Bazując na własnym doświadczeniu wypracowała metodologię 

ukierunkowaną na rozpowszechnianie i przekazywanie innowacyjnych 

produktów i usług. Strategie te są stosowane w celu informowania 

interesariuszy o innowacjach, jak i wprowadzania ich na rynek. Firma 

oferuje swoje usługi w ramach outsourcingu lub podwykonawstwa.

A Spanish company (SME) delivers since more than 20 years ago services 

on digital communication. Due to that experience they have applied a 

methodology specifically oriented to disseminate and communicate 

innovative products and services. These dissemination strategies are 

deployed both to communicate innovations to stakeholders and to 

introduce them into the market. These services are offered under 

outsourcing or subcontracting agreement.

08.06.2021 komputery i IT

BOIL20200603

002

Firma z Izraela jest wiodącym projektantem i producentem wag 

elektronicznych, zaawansowanych systemów ważących i aplikacji do 

pomiaru siły. Firma posiada ponad 45-letnie doświadczenie w tej 

dziedzinie, jak również wcześniejsze doświadczenia ze współpracy 

międzynarodowej. Obecnie firma  poszukuje nowych dystrybutorów 

swoich produktów.

The Israel based company is a leading designer and producer of electronic 

scales, advanced weighing systems and force measurements applications. 

The company has more than 45 years of experience in the field, as well as 

a previous experience with international co-operations.The company now 

wishes to further expand the international side of the business and is 

therefore looking for distributors under distribution services agreements.

30.06.2021
sprzęt elektroniczny 

i elektryczny

BOUA2020051

9001

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji zdrowych (bez cukru, bez 

dodatków, bez alergenów), ekologicznych, naturalnych przekąsek 

owocowych i warzywnych poszukuje nowych partnerów za granicą w 

ramach umowy dystrybucyjnej.

A Ukrainian company specialized in the production of healthy (no-sugar, 

no-additives, allergen-free) organic natural fruit and vegetable snacks is 

looking for new partners abroad under the distribution agreement.

10.06.2021 spożywcza

BOES20200611

001

Hiszpańska firma z branży chemicznej, specjalizująca się w rozwoju 

produktów chemicznych do konserwacji obiektów przemysłowych, 

urządzeń i maszyn, poszukuje międzynarodowych dystrybutorów, którzy 

chcieliby współpracować w ramach umowy dystrybucyjnej. Oferta firmy 

obejmuje: produkty czyszczące i odtłuszczające, smary i środki 

antykorozyjne, mydła, obróbka metali, obróbka szkła i uzdatnianie wody.  

A Spanish SME from the chemical sector, specialised in the development 

of chemical products for the maintenance of industrial facilities, 

equipment and machinery, is looking for international distributors willing 

to collaborate under distribution agreement. Among its product groups 

are: cleaning and degreasing products, lubricants and anti-corrosives, 

soaps, metal machining, glass machining and water treatment.  

30.06.2021

chemia i 

kosmetyki/chemicz

na

BONL2020052

8001

Młody holenderski producent ekologicznej czekolady do smarowania (bez 

dodatku cukru) szybko rozwija się na rynku krajowym. Obecnie firma 

sprzedaje produkty w Holandii za pośrednictwem ponad 300 

ekologicznych supermarketów. Firma jest zainteresowana wejściem na 

nowe rynki UE w ramach umowy dystrybucyjnej.

A young Dutch producer of organic chocolate spread with no added sugar 

is growing fast in the home market. Currently, the company is selling in the 

Netherlands through more than 300 organic supermarkets. The SME is 

interested in reaching new EU markets in the framework of a distribution 

services agreement.

11.06.2021 spożywcza

BOES20200612

002

Hiszpańska gorzelnia rzemieślnicza, zlokalizowana w północnej Hiszpanii, 

specjalizujące się w opracowywaniu ręcznie wytwarzanego ultra-premium 

londyńskiego ginu, wódki z mleka i wermutu bez dodatku cukru. Firma 

eksportuje produkty do ponad 20 krajów i poszukuje dystrybutorów na 

całym świecie aby rozszerzyć swoją międzynarodową obecność.

This company is a Spanish craft distillery, located in Northern Spain, 

specialized in the elaboration of handcrafted ultra-premium London dry 

gin, vodka made from milk and vermouth without added sugar. Although 

the company exports in more than 20 countries, it wants to extend its 

international presence and it is looking for distributors worldwide. 

18.06.2021 spożywcza



 

BORU2020

0526001

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji olejów przemysłowych. 

Specjalne oleje poprawiają techniczne działanie mechanizmów i urządzeń, 

a także mają właściwości przeciwutleniające i antykorozyjne. Firma szuka 

partnerów do zawarcia umowy o usługi dystrybucyjne.

A Russian company specializes in the production of industrial oils. Special 

oils improve the technical operation of mechanisms and equipment and 

also have antioxidant and anticorrosive properties. The company is looking 

for partners to conclude a distribution services agreement.

 03/06/2021

pojazdy i 

maszyny/maszynow

a

BORU2020060

3001

Rosyjska firma produkcyjna świadczy usługi obróbki blachy: cięcie 

laserowe, sztancowanie, spawanie i montaż. Usługi te są najczęściej 

wykorzystywane w inżynierii, budownictwie i metalurgii. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem wiarygodnych partnerów do zawarcia 

umowy podwykonawczej.

 

A Russian manufacturing company provides sheet metal processing 

services: laser cutting, die-cutting, welding, and assembly. These services 

are most often used in engineering, construction, and metallurgy. The 

company is interested in finding reliable partners to conclude a 

subcontracting agreement. 

19/06/2021 metalowa

BOSI20200528

001

Firma ze Słowenii specjalizuje się w prototypowaniu, drukowaniu 3D, 

formowaniu wtryskowym i obróbce końcowej. Dzięki swoim usługom 

produkcyjnym i doradczym pomagają w określeniu i finalizacji produktu 

pod względem właściwości technicznych i odpowiedniego doboru 

materiałów, biorąc pod uwagę ostateczne zastosowanie. W ramach 

umowy produkcyjnej oferują swoje usługi firmom, które wymagają 

szczególnie niskiej produkcji i produkcji różnorodnych, geometrycznie 

złożonych produktów z tworzyw sztucznych.

A company from Slovenia is specialised in prototyping, 3D printing, 

injection moulding and post-processing. With their manufacturing and 

consultancy services they assist in defining and finalising the product in 

regard of technical properties and appropriate material selection, 

considering the final use. Under manufacturing agreement, they are 

offering their services to companies, that require especially low volume 

production and production of diverse, geometrically complex plastic 

products.

10/06/2021 różne inne produkty

BOAM2020050

8001

Firma z siedzibą w Armenii pracuje w branży tekstylnej. W szczególności 

firma ta produkuje odzież z dzianiny i szydełkowania, w tym swetry, 

pulowery i czapki.

Firma szuka umowy o usługi dystrybucyjne i umowy produkcyjnej.

 

A company based in Armenia is working in the sphere of textile 

manufacturing. In particular, this company produces knitted and 

crocheted clothing, including sweaters, pullovers, and caps. 

The company is looking for a distribution services agreement and 

manufacturing agreement.

09/06/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOBG2020060

5001

Producent z Bułgarii specjalizujący się w hakach do pomidorów, 

akcesoriach do szklarni, jest zainteresowany wejściem na nowe rynki na 

całym świecie poprzez zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji. 

Obecnie firma dystrybuuje produkty na rynku lokalnym oraz w Korei 

Południowej.

Producer from Bulgaria specialized in tomato roller hooks, an accessory for 

greenhouses, is interested in entering new markets worldwide through 

establishing distribution service agreements. Currently the company 

distributes the product on the local market and in South Korea.

 03/06/2021 metalowa

 

BORU2020052

7002

Rosyjska firma zajmuje się produkcją sprzętu i komponentów do instalacji 

systemów energooszczędnych. Systemy wentylacyjne wykonane są z 

różnych stali (ocynkowana, czarna, nierdzewna). Rosyjska firma szuka 

zagranicznych partnerów do zawarcia umowy dystrybucyjnej.

 

A Russian company is engaged in the production of equipment and 

components for the installation of energy-saving systems. Ventilation 

systems are made of various steel (galvanized, black, stainless). A Russian 

company is looking for foreign partners to conclude a distribution 

agreement.

 03/06/2021 metalowa



 

BOHR2020

0521001

Chorwacki start-up opracował nowe inteligentne prysznice zewnętrzne i 

leżaki. Produkty mają nowoczesny design, są unikalne i można je 

personalizować. Firma szuka dystrybutora w całej Europie, który 

współpracuje z konstruktorami basenów, architektami i dostawcami, 

którzy dostarczają inteligentne produkty miejskie.

Firma jest gotowa nawiązać długoterminową współpracę na podstawie 

umowy o usługi dystrybucyjne i umowy agencyjnej.

 

Croatian startup has developed new smart outdoor showers and sun 

loungers. The products are modern in design, unique and can be 

personalized. The company is looking for distributor all over Europe who 

work with pool constructors, architects and suppliers that provide smart 

city products.

The company is ready to establish long-term cooperation on the basis of a 

distribution services agreement and commercial agency agreement.

 27/06/2021 różne inne produkty

 

BORU2020052

8001

Rosyjska firma zajmuje się rozwojem robotów przemysłowych, które są w 

stanie wykonywać wszelkie rutynowe prace produkcyjne bez ludzi. Roboty 

są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu: motoryzacyjnym, 

lotniczym, metalurgicznym itp. Rosyjska firma szuka wiarygodnych 

partnerów do zawarcia umowy o usługi dystrybucyjne.

A Russian company is engaged in the development of industrial robots 

that are able to perform any routine work in production without people. 

Robots are used in various fields of industry: automotive, aviation, 

metallurgy, etc. The Russian company is looking for reliable partners to 

conclude a distribution services agreement. 

23.06.2021

pojazdy i 

maszyny/maszynow

a

BODE2020052

6004

Dzięki zespołowi wizjonerów i doświadczonych inżynierów producent 

renomowanej niemieckiej marki zintegrowanych systemów 

monitorowania i alarmów do silnika i sterowania pracą statku wprowadził 

na rynek całkowicie zmieniony system automatyzacji statku. Obejmuje 

wydajne struktury IT, zdalne prowadzenie za pośrednictwem rozszerzonej 

rzeczywistości oraz intuicyjną wizualizację sterowaną przez operatora. 

Firma oferuje umowy agencyjne partnerom handlowym mającym dobre 

kontakty ze stoczniami i firmami spedycyjnymi.

With a team of visionary and experienced engineers, the manufacturer of 

a renowned German brand of integrated monitoring and alarm systems 

for vessel’s engine and ship operation control now introduced a 

completely revised ship automation system to market. It includes efficient 

IT structures, remote guidance via augmented reality and intuitive, on 

board operator-led visualization. Commercial agency agreements are 

offered to sales partners with good contacts to shipyards and shipping 

companies.

11/06/2021 komputery i IT

BOIE20200417

001

Irlandzkie MŚP koncentruje się na planowaniu, budowaniu, projektowaniu 

i wdrażaniu rozwiązań handlu elektronicznego dla platform w wielu 

sektorach. Obecnie firma specjalizuje się w dostarczaniu usług dla 

kluczowych sektorów farmaceutycznego, spożywczego i napojów, 

budowlanego, inżynieryjnego, detalicznego i rządowego i stara się 

współpracować z firmami na podstawie umów agencyjnych w Europie i 

poza nią.

 

An Irish SME is focussed on planning, building, designing and 

implementing e-commerce solutions for content platforms across a 

number of sectors. The company is currently specialising in delivering 

services to key sectors pharmaceutical, food & beverage, construction, 

engineering, retail and government and is seeking to partner with 

companies under agency agreements in Europe and beyond.

 13/06/2021 komputery i IT

BOIT20200518

001

Włoski producent całkowicie ręcznie słodzonych likierów kremowych i 

tradycyjnych likierów z siedzibą w Mesynie (Sycylia) poszukuje 

dystrybutorów promujących włoską i międzynarodową tradycję likierów 

rzemieślniczych. Firma jest zainteresowana partnerami działającymi w 

wysokiej klasy sektorze HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie / catering).

An Italian producer of artisanal and entirely handmade sweetened creams 

liqueurs and traditional liqueurs, based in Messina (Sicily) seeks 

distributors to promote the Italian and international tradition of artisanal 

liqueurs.  The company is interested in partners operating in the high-end 

HoReCa (Hotels, Restaurant, Café/Catering) sector.

 06/06/2021 spożywcza

BOIT20200527

003

Włoska firma z siedzibą w Patti, niedaleko Messyny na Sycylii, produkująca 

ceramikę artystyczną, ręcznie malowane płytki podłogowe i ścienne do 

łazienek i kuchni, pokrycia schodów i blaty z kamienia wulkanicznego do 

kuchni i łazienek szuka nowego dystrybutora.

Italian company, located in Patti, near Messina, in Sicily, producing artistic 

ceramics, hand painted floor and wall tiles for bathrooms and kitchens, 

stair coverings and lava stone tops for kitchens and bathrooms looks for a 

new distributor.

 06/06/2021
materiały i usługi 

budowlane



 

BOIT20200603

001

Włoska firma działająca w badaniach eksperymentalnych i innowacyjnych 

technologiach wytwarzania dodatków opracowała niedawno innowacyjny 

sprzęt ochrony osobistej (PPE), który stara się poradzić sobie z aktualnymi 

ogólnoświatowymi problemami dotyczącymi ochrony osobistej, oferując 

osłonę twarzy. W oparciu o ogromne zapotrzebowanie na środki ochrony 

indywidualnej i mając doskonałą możliwość ich dostarczenia, firma szuka 

dystrybutora i przedstawiciela handlowego w UE i poza nią.

Italy based company operating in experimental research and innovative 

additive manufacturing technologies recently has developed an innovative 

Personal Protective Equipment (PPE) seeking to deal with current 

worldwide issues around personal protection, offering a facial shield. 

Based on a huge demand for PPE and having a perfect  possibility to supply 

it, the company is looking for a distributor and a commercial agent inside 

and outside of EU.

08/06/2021 komputery i IT

BOHR2020052

6001

Chorwacka firma poszukuje agentów i dystrybutorów zajmujących się 

sprzedażą detaliczną, HoReCa (Hotellerie-Restaurant-Café), z sektora usług 

gastronomicznych, w celu ekspansji na nowe rynki. Firma chciałaby 

dystrybuować swoją autentyczną markę palonych ziaren kawy, kawy 

mielonej, kapsułek i herbat poprzez umowę o dystrybucji lub umowę 

agencyjną.

A Croatian company is looking for agents and distributors involved in the 

retail, HoReCa (Hotellerie-Restaurant-Café), food services sector in order 

to expand on new markets. The company would like to distribute their 

authentic brand of roasted coffee beans, ground coffee, capsules and teas 

through distribution services agreement or commercial agency 

agreement.

 23/06/2021 spożywcza

 

BORO2020051

2002

Firma z Transylwanii, z 7-letnim doświadczeniem w przetwarzaniu i 

konserwowaniu owoców i warzyw, przygotowuje i sprzedaje tradycyjną, 

rumuńską, pieczoną, warzywną żywność o nazwie „zacusca”, który składa 

się wyłącznie z naturalnych składników (bez konserwantów, bez 

sztucznych aromatów, bez sztucznych barwników) ). MŚP poszukuje 

zagranicznych agentów lub dystrybutorów, aby promować i sprzedawać 

swój autentyczny rumuński produkt za granicą.

A Transylvanian SME, with 7 years of experience in processing and 

preserving fruits and vegetables, is cooking and selling a Romanian 

traditional roasted vegetable spread called “zacusca”, which is made only 

of natural ingredients (no preservatives, no artificial flavours, no artificial 

colours). The SME is looking for foreign agents or distributors so as to 

promote and sell its authentic Romanian product abroad.

13/06/2021 spożywcza

BOUK2020042

8001

Wiodący brytyjski dostawca oprogramowania do personalizacji i handlu 

fotograficznego, umożliwia firmom na całym świecie sprzedawanie 

fotoksiążek, kalendarzy, prezentów fotograficznych i spersonalizowanych 

prezentów na dowolnym urządzeniu za pośrednictwem aplikacji 

internetowych i stacjonarnych. Firma chciałaby współpracować z firmami 

na całym świecie, które sprzedają fotoksiążki, kalendarze, prezenty 

fotograficzne i spersonalizowane prezenty na podstawie licencji lub umów 

agencyjnych.

 

A leading UK provider of white label personalisation and photo commerce 

software enabling businesses worldwide to sell photobooks, calendars, 

photo gifts and personalised gifts on any device via web and desktop 

applications. The company would like to partner with businesses 

worldwide who are selling photobooks, calendars, photo gifts and 

personalised gifts via license or commercial agency agreements. 

 10/06/2021 różne inne produkty

BOTR20200421

001

Turecki producent chemii budowlanej z 35-letnim doświadczeniem na 

rynku znany z wysokiej jakości produktów zgrupowanych w siedmiu 

różnych pozycjach, takich jak epoksydowe i poliuretanowe powłoki 

podłogowe, specjalne farby i powłoki ochronne itp. Szuka dystrybutorów, 

przedstawicieli handlowych i oferuje produkcję oraz umowy produkcyjne 

marek własnych.

 

A Turkish construction chemicals producer with 35 years of experience in 

the market known for its high quality products grouped in seven different 

headings such as epoxy and polyurethane based floor coatings, special 

paint and protective coating products etc looks for distributors, 

commercial agents and offers manufacturing and private label 

manufacturing agreements. 

12/06/2021
materiały i usługi 

budowlane



BORU2020053

0002

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji wbudowanych miedziano-

aluminiowych konwektorów grzewczych. Konwektory przeznaczone są do 

ogrzewania pomieszczeń o dużych powierzchniach oszklenia, basenów, 

szklarni, centrów handlowych, salonów samochodowych, a także lokali 

mieszkalnych. Firma szuka partnerów do zawarcia umowy o usługi 

dystrybucyjne.

A Russian company specializes in the manufacturing of embeddable 

copper-aluminum heating convectors. Convectors are designed for heating 

rooms with large glazing surfaces, swimming pools, greenhouses, 

shopping centers, car dealerships as well as residential premises. The 

company is looking for partners to conclude a distribution services 

agreement.

12/06/2021
materiały i usługi 

budowlane

BORU2020061

1002

Rosyjska firma zajmuje się produkcją produktu biologicznego do 

przetwarzania odpadów zawierających keratynę w białko paszowe, które 

jest wykorzystywane w przemyśle rolniczym. Firma szuka wiarygodnych 

partnerów do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company is engaged in the production of a biological product for 

processing keratin-containing waste into feed protein, which is used in the 

agricultural industry. The company is looking for reliable partners to 

conclude a distribution service agreement.

25/06/2021 rolnictwo

BOIT20200511

002

Ta rodzinna posiadłość, położona na wzgórzach Langhe, w dzielnicy 

winiarskiej Barbaresco w północno-zachodnich Włoszech, jest uprawiana 

metodami ekologicznymi od 1982 r. Skupiając się wyłącznie na lokalnych 

winogronach, produkuje wino czerwone i białe (Barbaresco, Barbera, 

Dolcetto, Arneis) . Wszystkie wina posiadają certyfikaty ekologiczne i są 

przyjazne dla wegan. Wytwórnia win poszukuje dystrybutorów 

specjalizujących się w produktach wysokiej jakości do sklepów HoReCa i 

sklepów z winami na rynku UE i rynkach zagranicznych.

Settled in Langhe hills, inside the Barbaresco winegrowing district in North-

West of Italy, this family estate is organically grown since the year 1982. 

Focusing on local grapes only, the winery produces red and white wine 

(Barbaresco, Barbera, Dolcetto, Arneis). All wines are organic certified and 

vegan friendly. The winery is looking for distributors specialised in fine and 

premium products for HoReCa and wine shops in EU and foreign markets.

11/06/2021 spożywcza

BOUA2020043

0002

Firma prowadzi działalność w zakresie internetowych usług 

programistycznych - tworzy i konfiguruje strony internetowe i sklepy 

internetowe zlokalizowane na Ukrainie. Koncentruje się głównie na 

projektowaniu i konfiguracji witryn prezentacyjnych i sklepów 

internetowych e-commerce. Firma jest zainteresowana oferowaniem 

swoich usług w ramach umowy outsourcingowej w celu wykonania usługi.

The company is active in the field of software web development online 

services – creates and configures websites and online stores, being located 

in Ukraine. It mainly focuses on the design and configuration of 

presentation websites and e-commerce online stores. The company is 

interested in offering its services through an outsourcing agreement to 

perform a service.

12/06/2021 komputery i IT

BORO2020043

0002

Rumuńska firma działa w następujących obszarach: przemysł 

motoryzacyjny, energetyka, petrochemia, przemysł morski, ciężkie 

konstrukcje stalowe i dźwigi mostowe. Aby umocnić swoją obecność na 

poziomie międzynarodowym, firma szuka partnera zainteresowanego 

umową o podwykonawstwo lub produkcję.

Romanian company operates in the following areas: automotive industry, 

power industry, petrochemical industry, marine industry, heavy steel 

constructions and bridge cranes. In order to consolidate its presence on 

international level, the company is looking for a partner interested in a 

subcontracting or manufacturing agreement.

04/06/2021
sektor morski, 

lotniczy

BOFR20200518

004

Francuski start-up oferuje innowacyjne inteligentne rozwiązanie, które 

zapewnia dobrą jakość powietrza w budynkach przez cały dzień. System 

przewiduje szczyty zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu i 

zapobiega im poprzez inteligentną kontrolę wentylacji przy jednoczesnym 

zachowaniu charakterystyki energetycznej budynku. To rozwiązanie jest 

dostępne od początku 2020 roku na rynku francuskim. Firma szuka 

dystrybutorów, takich jak firmy usługowe czy zarządcy obiektów.

A French start-up offers an innovative smart solution that ensure good air 

quality in buildings all day long. The system predicts indoor air pollution 

peaks and prevents them by intelligently controlling the ventilation while 

maintaining the building energy performance. This solution is available 

since early 2020 on the french market. The company is looking for 

distributors such as energy service companies, facility managers or 

property service companies.

10/06/2021 różne inne produkty



BOIT20200514

001

Włoska firma specjalizuje się w produkcji marmuru rzemieślniczego, w 

szczególności w realizacji wewnętrznych i zewnętrznych podłóg, ścian i 

pokryć. Firma poszukuje dystrybutorów, studiów projektowych i firm 

działających w branży budowlanej do umów o usługi dystrybucyjne i 

umów produkcyjnych.

The Italian company is specialized in handcraft marble production, in 

particular in the realization of internal and external floors, walls and 

coverings. The company is searching for distributors, design studios and 

companies operating in the construction sector for distribution services 

agreements and manufacturing agreements.

06/06/2021
materiały i usługi 

budowlane

BOUK2020061

0001

Ugruntowana brytyjska firma, specjalizująca się w wysokiej jakości 

specjalistycznych ekologicznych herbatach ziołowych o funkcjonalnych 

korzyściach zdrowotnych, poszukuje środków i dystrybutorów, aby 

rozszerzyć swoje rynki zagraniczne. Produkty firmy obejmują tisan, 

naturalne suplementy, olejki do masażu i aromaterapii, więc potencjalni 

partnerzy muszą mieć wiedzę na temat tego rodzaju produktów oraz 

dostęp do wyspecjalizowanych sprzedawców detalicznych oraz studio jogi i 

fitness.

An established UK company specialising in high end specialty organic 

herbal teas with functional health benefit is looking for agents and 

distributors to extend their overseas markets. The company's products 

include tisane, natural supplements, massage and aromatherapy oils, so 

potential partners must have an understanding of this type of product and 

access to specialist retailers and yoga and fitness studios. 

23/06/2021 spożywcza

BOFI20200612

001

Fińska firma oferuje kompaktowe, wszechstronne, wielomodowe czytniki 

płytek absorpcyjnych do diagnostyki. Firma, która ma już znaczącą 

międzynarodową sprzedaż, opracowała czytniki płytek i komponenty 

detektorów zarówno do badań, jak i IVD (diagnostyka in vitro). Zgodnie ze 

strategią rozwoju, firma poszukuje teraz partnerów handlowych, tj. 

partnerów z własnym zapleczem produkcyjnym lub dystrybutorów pod 

własną marką firmy lub dystrybutora.

A Finnish company offers their compact, versatile, multimode absorbance 

plate readers for the diagnostic area. The company, which already has 

substantial international sales, has developed plate readers and detector 

components for both research and IVD (In Vitro Diagnostics) use. In line 

with company's growth strategy, it is now looking for sales partners i.e. 

OEM (own equipment manufacturers) partners or distributors under the 

company’s or distributor's own brand. 

24/06/2021
sprzęt elektroniczny 

i elektryczny

BOCZ20200605

002

Czeska firma opracowuje, produkuje i sprzedaje produkty do jazdy na 

rowerze. Jedną z innowacji firmy jest opatentowany system zwalniania 

pedałów rowerowych, który umożliwia wygodne wpinanie i wypinanie 

stopy z pedału. Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych na podstawie 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Czech company develops, manufactures and sells products for cycling. 

One of the company’s innovations is patented release system on cycling 

pedals that allows comfortable pedal entry and exit. The company is 

looking for distribution partners on the basis of distribution services 

agreement.

17/06/2021 różne inne produkty

BOIT20200528

001

Włoska rodzinna posiadłość winiarska, specjalizująca się w produkcji wina 

wysokiej jakości,  jak również może zaoferować dobrą jakość turystyki 

spożywczej i restaurację z produktami prosto z ogródka (zero-milegae). 

Firma posiada 4 hektary gruntów prywatnych plus 5 hektarów pod 

zarządzaniem z umową na dostawy. W szczególności firma ma winnice z 

rodzimymi winogronami, takimi jak „Piedirosso”, „Coda di Volpe”, 

„Falanghina” i „Aglianico”. Winnica jest w trzeciej generacji i teraz szuka 

dystrybutorów / agentów.

The Italian family wine estate, specialized in the production of high quality 

wine, can also offer a good quality of food tourism and a restaurant with 

zero-mileage products. The company has 4 hectares of private land plus 5 

hectares under management with supply contract. In the specific the 

company has vineyards with native grapes like “Piedirosso”, “Coda di 

Volpe”, “Falanghina” e “Aglianico”. The winery estate is at the third 

generation and it is now looking for distributors/agents.

25/06/2021 spożywcza



BOES20200506

002

Doświadczona hiszpańska firma, specjalizująca się w sektorze 

motoryzacyjnym, chciałaby rozszerzyć i zdywersyfikować swoją 

działalność. Rozważana jest współpraca na podstawie umowy agencyjnej 

lub umowy produkcyjnej z firmami w krajach europejskich. Firma 

zapewnia wysoce wydajną i sekwencyjną obsługę zgodnie z potrzebami 

klientów z ciągłymi i nieprzerwanymi przepływami. Ich praca koncentruje 

się na cięciu, wierceniu, kalibrowaniu, formowaniu, mono-rozszerzaniu i 

gięciu rur.

An experienced Spanish company, specialized in the automotive sector, 

would like to expand and diversify its activities.The cooperation on the 

base of commercial agency agreement or manufacturing agreement with 

companies in European countries, is considered.The company provides a 

highly efficient and sequenced service according to the needs of its 

customers with continuous and uninterrupted flows. Its work is focused on 

cutting, drilling, calibrating, forming, mono-expanding and bending pipes.

08/06/2021

pojazdy i 

maszyny/maszynow

a

BOUA2020052

8002

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji obrusów i ubrań 

pracowniczych. Firma poszukuje agentów, dystrybutorów, hurtowników 

wyrobów włókienniczych do usług dystrybucji, umów handlowych lub 

umów produkcyjnych, aby sprzedawać swoje produkty na szerszych 

rynkach.

The Ukrainian company is specializing in the manufacture of table linen 

and staff uniforms. The company is looking for agents, distributors, 

wholesalers of textile products for distribution service, commercial agency 

or manufacturing agreements to sell its products to wider markets.

16/06/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BORO2020052

6001

Rumuńska firma, jeden z wiodących europejskich producentów drutów i 

lin stalowych, zarówno jasnych, jak i ocynkowanych, o wysokiej i niskiej 

zawartości węgla, poszukuje międzynarodowych partnerów do zawierania 

umów dystrybucyjnych i umów agencyjnych, a także umów 

produkcyjnych.

A Romanian company, one of the leading manufacturers in Europe of steel 

wires and ropes, both bright and galvanized, high and low carbon, is 

looking for international partners for concluding distribution services and 

commercial agency agreements as well as manufacturing agreements. 

10/06/2021 metalowa

BOFR20200526

001

Francuska firma produkująca i sprzedająca bagietki do przygotowania w 

domu w formie zestawu, szuka nowych partnerów biznesowych w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A France-based company manufacturing and selling baguettes to be 

cooked at home in a kit form,  is looking for new business partners under 

distribution services agreement.

03/06/2021 spożywcza

BOIL20200602

002

Ta izraelska firma opracowała oparte na IoT urządzenie do monitorowania 

poziomu kontenera, które służy jako jednostka końcowa w ramach 

rozwiązania do monitorowania chmury. System generuje dane w czasie 

rzeczywistym, raporty i alerty. Może być stosowany w celu optymalizacji 

tras zbiórki odpadów, dróg uzupełniania nawozów (w rolnictwie) lub dróg 

uzupełniania żywności (hodowla zwierząt). Optymalizując trasy, system 

oszczędza koszty. Firma dąży do rozszerzenia swojej działalności 

międzynarodowej i dlatego poszukuje dystrybutorów.

This Israeli company has developed an IoT based container level 

monitoring device that serves as an end unit within a cloud monitoring 

solution. The system generates real time data, reports and alerts. It can be 

used in order to optimise waste collection routes, fertilisers refill routes (in 

agriculture) or food refill routes ( animal farming). By optimising the 

routes, the system saves costs. The company is seeking to expand its its 

international activity and is therefore seeking distributors.

18/06/2021
sprzęt elektroniczny 

i elektryczny

BOCZ20200511

001

Czeska firma produkuje swoje wyjątkowe maleńkie urządzenie, które 

potrafi identyfikować emocje odpowiedzialne za wzorce zachowań ludzi 

wraz z ich wiekiem i płcią (i innymi parametrami) nawet w zatłoczonych 

miejscach. Dane są przetwarzane bezpośrednio w urządzeniu, dzięki 

czemu są w pełni anonimowe, a zatem zgodne z RODO. Urządzenie jest 

obiecujące, szczególnie w zakresie działań marketingowych w handlu 

detalicznym (żywność / non-food) i zarządzaniu nieruchomościami. Firma 

poszukuje agentów do komercjalizacji na swoich rynkach.

A Czech company manufactures its very special tiny device that is capable 

to identify emotions resp. behavioral patterns of people altogether with 

their age and gender (and other parameters) even in crowded places. The 

data are processed right in the device so they are fully anonymized and 

thus GDPR compliant. The device is promising namely for marketing 

activities in retail (food/non-food) and property management businesses. 

Company seeks agents for commercialization on their markets. 

12/06/2021
sprzęt elektroniczny 

i elektryczny



BORO2020052

4001

Rumuńska firma produkuje automatyczny system dezynfekcji i sterylizacji 

wnętrza pojazdów osobowych, mający na celu odkażenie wszystkich 

dostępnych powierzchni: siedzeń, drążków, podłóg. System może być 

bezpiecznie używany przez kierowcę w codziennym użytkowaniu 

transportu publicznego podczas pandemii Covid-19. Poszukiwana 

współpraca to umowa produkcyjna z firmami transportowymi 

zlokalizowanymi w dowolnym kraju EEN.

The Romanian company produces an automatic system for disinfection 

and sterilization of the inside of passenger vehicles, aiming at 

decontaminating all the accessible surfaces: seats, holding bars, floors. The 

system can be safely used by the driver, in the daily development of public 

transportation during the Covid-19 pandemic. The targeted cooperation is 

a manufacturing agreement with transport companies located in any EEN 

country.

03/06/2021

chemia i 

kosmetyki/chemicz

na
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