Data
(dd/mm/yyyy)

Kategoria

Brytyjska firma programistyczna o ugruntowanej pozycji na rynku
An established UK based company's software provides sustainability
oferuje tworzenie raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju i
and responsibility reporting. Combining satellite-derived earth data
odpowiedzialności. Firma łączy dane ze zdjęć satelitarnych z danymi z
with other data sources and developing strategic, digital, geoinnych źródeł, tworząc strategiczne, cyfrowe, geo-analityczne raporty,
analytical insights, used by businesses and governments worldwide. It
wykorzystywane przez przedsiębiorstwa i rządy na całym świecie.
is looking for environmental monitoring consultancies as value added
Firma poszukuje firm konsultingowych w Europie Wschodniej reseller agents in Eastern Europe including the Baltic States, Poland,
państwach bałtyckich, Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji,
Hungary, Czech Republic and Slovakia. Commercial agency or
zainteresowanych działaniem w charakterze agentów handlowych lub
Licensing agreements desired.
licencjobiorców.

29/07/2021

komputery i IT

BOLV20200707001

Łotewska agencja rekrutacyjna współpracuje z klientami z różnych
branż - metalurgicznej, obróbki drewna, budowlanej, spożywczej, IT,
rolniczej, tekstylnej, rolnej, logistycznej. Firma oferuje usługi
podwykonawstwa i outsourcingu innym agencjom rekrutacyjnym i
firmom.

Latvian recruitment agency recruits employees for clients in different
sectors - metallurgy, woodworking, construction, food production, IT,
agriculture, textile manufacturing, logistics. The company is looking
for cooperation with companies and recruitment agencies under
outsourcing and subcontracting agreements

29/07/2021

doradztwo i konsultacje

BOSG20200417002

Singapurska firma produkująca urządzenia medyczne z zakresu
diagnostyki chce dostarczać zaawansowane rozwiązania dla każdego.
Firma opracowuje, produkuje i sprzedaje dokładne, szybkie i tanie
platformy diagnostyczne do stosowania przy łóżku pacjenta. Firma
poszukuje dystrybutorów w Europie.

The company is a Singapore headquartered medical diagnostics
company aiming to provide affordable advanced medical technology
for all. The company develops, manufactures, and commercializes an
accurate, rapid and affordable molecular diagnostic platform at the
point-of-care. The company is seeking European partners via a
distribution service agreement.

03/07/2021

medycyna

BODE20200511001

A German developer and manufacturer of intelligent antenna systems
Niemiecka firma projektująca i produkująca inteligentne systemy
is looking for distribution partners in all member states of the EU. The
antenowe poszukuje dystrybutorów w krajach UE. Systemy są
antenna systems are developed for the automotive industry, for
opracowywane dla przemysłu samochodowego, przemysłu 4.0,
Industry 4.0, for secured government radio communication and for
szyfrowanej komunikacji rządowej oraz stosowane do
smart metering applications in the energy sector. In order to expand
przeprowadzania inteligentnych pomiarów w sektorze energetycznym. its export activities, the enterprise is looking for distributors in all
member states of the EU.

22/07/2021

komputery i IT

A Bulgarian printing and advertising company with 26 years of
experience is interested to find distributors willing to offer their
products and services at their local markets or companies in need of
different advertising materials to be produced under manufacturing
agreements. The company covers the entire spectrum of printing and
advertising services, starting from concept and design, through
production and finishing.

16/07/2021

reklamowa, filmowa

Nr oferty

BOUK20200520001

BOBG20200617001

Summary PL

Bułgarska drukarnia i firma reklamowa z 26-letnim doświadczeniem
poszukuje dystrybutorów, którzy chcieliby zaoferować klientom na
lokalnych rynkach możliwość produkcji materiałów reklamowych.
Firma oferuje całą gamę usług drukarskich i reklamowych, od
pomysłu i projektu, poprzez produkcję i wykończenie.

Summary ENG

BOJP20200714001

A Japanese company specialized in producing ergonomic shoes for
the elderly containing a slot for GPS tracking devices is looking for
Japońska firma specjalizująca się w produkcji ergonomicznych butów
partners in the EU. The company is trying to improve the situation of
wyposażonych w urządzenie śledzące oparte na systemie GPS,
dementia patients, who are often restricted in their freedom due to
przeznaczonych dla osób starszych, których wolność ograniczana jest
concerns of them wandering away and getting lost. The shoes provide
często z powodu możliwości zgubienia się. Firma poszukuje agentów
a solution. The company is looking for distributors and agents to
handlowych i dystrybutorów w krajach UE.
collaborate with, that will help them introduce their products to the
EU market.

15/07/2021

komputery i IT

BODE20200703001

A German company with over 60 years of experience is one of
Niemiecka firma z ponad 60-letnim doświadczeniem w produkcji
Europe's leading manufacturers of single-use hygiene products such
jednorazowych produktów higienicznych, takich jak mokre chusteczki,
as wet wipes, sachets and stand-up pouches for cosmetics and
saszetki czy stojące torebki na kosmetyki i środki czystości. Jej
cleaning agents. Their modern production facilities supply high quality
nowoczesna fabryka dostarcza wysokiej jakości produkty dostępne w
products, available in large quantities, and at reasonable prices. They
dużych ilościach oraz rozsądnych cenach. Firma poszukuje
are searching sales partners in Eastern Europe, the Balkans and Russia
dystrybutorów w Europie Wschodniej, na Bałkanach i w Rosji.
under a distribution services agreement.

08/07/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BOLT20200702001

Litewski producent wyrobów opartych na diodach LED (węże,
moduły, lampy liniowe) z ponad 10-letnim doświadczeniem,
poszukuje partnerów. Firma oferuje usługi produkcyjne oraz
outsourcing'u, a także poszukuje agentów handlowych i
dystrybutorów.

A manufacturer of light-emitting diode (LED) lighting products
(flexible strips, modules, linear led luminaires, etc.) from Lithuania,
which has more than 10-years of experience in the lighting sphere, is
looking for partners. The company is offering its manufacturing or
outsourcing services and is looking for trade partners to work under
distribution services agreement and commercial agency agreement.

14/07/2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

BOJP20200708001

Japońska firma specjalizująca się w produkcji wygodnych klapków
poszukuje dystrybutorów, partnerów produkcyjnych oraz agentów
handlowych w krajach UE. Jest to jedyna japońska firma, w której
proces produkcji odbywa się w kraju. Firma szczyci się również
kunsztem rzemieślniczym, dzięki któremu powstają ergonomiczne
produkty, oferowane w rożnych odmianach i mogące być
dostosowane do wymagań partnera.

A Japanese company specialized in the manufacture of comfortable
flip-flops is looking for distributors, manufacturing partners, and
agents in the EU. They are the only remaining flip-flop manufacturer
that does all production domestically, and pride themselves on their
craftsmanship which results in ergonomically superior products. The
products are offered in a large number of variations and can be
custom-produced depending on the partners’ request.

16/07/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

09/07/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUK20200707001

Brytyjska firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i
dystrybucji wyposażenia i umundurowania dla jednostek policji i
służby więziennej na całym świecie. Firma oferuje hełmy, tarcze,
pałki, dodatki do mundurów i obuwie. Firma poszukuje
dystrybutorów w Europie i USA.

This UK company specialises in the design, manufacture and supply of
public order equipment and clothing to police forces and prison
services all over the world. Its product range includes riot helmets
and shields, police batons, uniform accessories and boots (amongst
others).
The company wishes to extend its network of distributors and is
therefore seeking new partners in the USA and in the rest of Europe.

A German company is specialized in trading with apparel supply from
Bangladesh covering all age groups and gender in a broad range of
apparel design, as well as manufacturing, import and distributions.
They are looking for apparel importers, wholesalers, B2B power
sellers and retailers in Europe and the USA to cooperate under a
commercial agency or distribution services agreement.

17/07/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

The Ukrainian producer of paint and varnish materials seeks
Ukraiński producent farb i lakierów poszukuje dystrybutorów. Firma distributors. The Ukrainian company offers to potential wholesalers a
oferuje szeroką gamę produktów - szkliwo, farby na bazie wody, farby wide range of products, such as enamels, water-based paints, paints
w spray'u, kit, podkłady, kleje itp.. Firma poszukuje dystrybutorów i
in aerosol cans, putties, primers, glues. The company is looking for
oferuje usługi produkcyjne.
new partners to conclude distribution services or manufacturing
agreements.

21/07/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BODE20200110001

Mała, niemiecka firma projektowa oferuje usługi projektowania i
produkcji mebli z używanych beczek po winie, co powoduje, że są
przyjazne dla środowiska. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów
oraz możliwości zawiązania spółki joint venture.

A small German designer company, located in the south-west, designs
and crafts extraordinary and stylish furniture which is made of used
barrique wine barrels. The new design concept is environmentally
friendly and sustainable. The company is looking for agents or
distributors who are interested in distribution services, commercial
agency or joint venture agreements.

09/07/2021

produkty drewniane,
meble

BOPT20200706001

This Portuguese based company with over 20 years’ experience in the
Portugalska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w obróbce
field of surface treatment of fastening solutions for industry and small
powierzchni rozwiązań łącznikowych dla przemysłu i małych urządzeń
devices is offering its capabilities to partners. It is envisaged that the
oferuje swoje usługi agentom handlowych, dystrybutorom i w formie
partnership will take the form of a commercial agency, distribution or
umowy produkcyjnej.
manufacturing agreement.

25/07/2021

materiały i usługi
budowlane

BOBA20200609001

The company from Bosnia and Herzegovina is a primary and final
Firma z Bośni i Hercegowiny zajmuje się obróbką drewna. Firma
wood processing company. It has state-of-the-art technology and has
stosuje najnowsze technologie oraz oferuje szeroką gamę produktów a wide range of products from passive houses for homes, cottage
domy pasywne, altany, chatki, meble ogrodowe, panele drewniane,
houses, garden houses and garden furniture, massive solid wood
konstrukcje z laminatów i inne. Firma poszukuje możliwości
panels, laminated construction and other products. They are
długotrwałej współpracy w formie spółki joint venture.
interested in long-term cooperation under a joint-venture agreement.

18/07/2021

produkty drewniane,
meble

Italian producer offers a wide range of high-quality coffee products which includes but not limiteds to coffee beans, ground coffee, coffee
capsules and pods 100% compostables – and is looking for retailers
and/or distributors, mainly - but not exclusively - in the hotel,
restaurant and catering (HoReCa) sector.

16/07/2021

spożywcza

BODE20200629001

BOUA20200604002

BOIT20200622001

Niemiecka firma specjalizująca się w handlu ubraniami
produkowanymi w Bangladeszu, dostarcza wyroby dla wszystkich
grup wiekowych i płci w szerokiej gamie modeli. Firma poszukuje
importerów, hurtowników, firm handlujących w formacie B2B oraz
sprzedawców detalicznych w Europie i USA, zainteresowanych
współpracą

Włoski producent kawy oferuje szeroką gamę produktów - ziarna
kawy, kawę mieloną, kapsułki z kawą oraz rozkładające się saszetki.
Firma poszukuje dystrybutorów mających klientów wśród firm z
sektora HoReCa.

Armeńska firma programistyczna specjalizuje się w tworzeniu aplikacji The Armenian software development company is specialized in web
sieciowych i mobilnych, inżynierii oprogramowania, SI, uczeniu
and mobile application development, software engineering, AI
BOAM20200612001
maszynowym, tworzeniu grafik i stron. Firma oferuje usługi
(artificial intelligence), machine learning, graphic and web design, etc.
outsourcing'u.
The company is looking for an outsourcing agreement.

21/07/2021

komputery i IT

BOCZ20200610002

The Czech company, established in 2013, specialized in the
metalworking industry, specifically computer numerical control (CNC)
Czeska firma, założona w 2013 roku, specjalizuje się w obróbce metali
machining: CNC turning and milling, offers free capacity for
przy użyciu maszyn CNC - frezowaniu i toczeniu. Firma oferuje wolne engineering and mainly manufacturing parts of tech products on their
moce produkcyjne w ramach usług podwykonawstwa i outsourcing'u.
modern CNC machines. The company is looking for European
partners in order to conclude subcontracting or manufacturing
agreements.

16/07/2021

metalowa

BOGR20200619001

Grecka firma tworząca gry oraz cyfrowe, interaktywne
oprogramowanie poszukuje do współpracy partnerów z sektora B&R,
uniwersytetów i firm MSP z sektora zdrowia psychicznego w celu
zaoferowania swojego oprogramowania opartego na technologii
wirtualnej rzeczywistości, służącego do wykrywania lekkich
upośledzeń poznawczych w formie licencji.

Greek game development and digital interactive software company
seeks market-oriented collaborations with R&D institutions,
Universities or SMEs active in the mental healthcare market in order
to bring its VR (virtual reality) application for detecting mild cognitive
impairment to hospitals and healthcare professionals all over the
world through a licensing agreement.

09/07/2021

medycyna

BOBE20200618002

Belgijska firma, będąca liderem na rynku systemów oprogramowania A Belgian market leader in MES and WMS integrated software for the
MES i WMS, służących do optymalizacji procesów produkcyjnych i
optimization of production and logistics operations looks for
logistycznych poszukuje dystrybutorów spoza krajów Beneluksu. Jej distributors for a joint goto-market outside the Benelux. The software
rozwiązania służą do zarządzania i jako interfejs operatora pomiędzy solutions serve for the management and operator interface between
systemami ERP oraz szeroką gamą urządzeń produkcyjnych, tworząc
state-of-the-art ERP systems and a broad variety of production
rozwiązania "gate-to-gate", pozwalające na poprawę jakości produkcji
machinery, creating a gate-to-gate solution for mastering
oraz przejrzystości systemów, zwiększenia wydajności operacyjnej
manufacturing and system transparency, improving operational
oraz zwiększających zyski.
efficiencies and increasing corporate profitability.

17/07/2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOPT20200603001

Portugalska firma specjalizująca się w precyzyjnej obróbce metali,
projektach mechanicznych, projektowaniu i produkcji osadzarek oraz
urządzeń do pozycjonowania części, stosowanych w procesach
kontroli produkcji. Firma stosuje nowoczesne urządzenia oraz
precyzyjne technologie. Firma oferuje usługi podwykonawstwa oraz
poszukuje agentów handlowych z sektorów inżynierii,
samochodowego, spożywczego, energetycznego i energii atomowej.

A Portuguese company is specialized in precision machining,
mechanical project, development and manufacturing of control jigs,
robot tools and part positioning apparatus for the control of
productive processes. The SME uses innovative equipment, high and
fast precision technology. The SME is looking for subcontracting or
manufacturing agreement and is also looking for commercial agency
agreement with partners with knowledge in mechanical engineering,
automotive, food, power and nuclear industry.

21/07/2021

narzędzia i części

BORO20200722001

Romanian company with 27 years of experience in the gardening
Rumuńska firma z 27-letnim doświadczeniem w produkcji narzędzi
machinery industry offers products such as tillers, brushcutters, lawn
ogrodowych oferuje takie produkty jak pługi, wykaszarki, kosiarki, piły
mowers, chainsaws, water pumps, heaters, snow throwers. The
łańcuchowe, pompy, nagrzewnice, odśnieżarki. Firma poszukuje
company is looking for long-term cooperation with foreign
dystrybutorów.
distributors on the basis of distribution services agreement.

28/07/2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOIL20200701004

Izraelska firma z sektora MSP projektuje i rozwija rozwiązania z
An Israeli SME designs and develops recording and monitoring
zakresu nagrywania i monitorowania. Jej produkty to
solutions. They offer a state of the art software system to record and
najnowocześniejsze systemy komputerowe do nagrywania i
synchronize phone calls and computer screens. Advantages include
synchronizacji rozmów telefonicznych oraz ekranów komputerowych.
effective, modern and fast cloud based technology, compatible with
Ich zalety to efektywne i szybkie systemy zapisu w chmurze,
all solutions in the telephony sector and comes with competitive
kompatybilne ze wszystkim rozwiązaniami dostępnymi na rynku,
price. They seek commercial agents: integrators who provide their
oferowane w konkurencyjnej cenie. Firma poszukuje agentów
clients with telephonic means/service or recording systems installers.
handlowych - instalatorów i integratorów systemów telefonicznych.

31/07/2021

komputery i IT

BOIT20200525001

Włoska firma, od trzech pokoleń zajmuje się produkcją kawy w stylu
neapolitańskim. Firma produkuje kawę ziarnistą, kapsułki i saszetki z
kawą oraz profesjonalne ekspresy do kawy. Firma poszukuje
dystrybutorów z sektora HoReCa, kawiarni, restauracji, sklepów i
innych w celu znalezienia dystrybutorów swoich produktów.

Third generation Italian company that produces coffee, has enabled
the fragrancy of coffee in order to emphasize its Neapolitan smell and
taste. Their production not only includes different types of coffee
(coffee beans, pods and capsules) but also professional machineries
for coffee.
They would like to find distributors for the HO.RE.CA sector, cafes,
restaurants, retail shops and more in foreign markets. Targeted types
of cooperations are distribution services agreements.

25/07/2021

spożywcza

BOUA20200702001

The Ukrainian company specializes in sewing of light and medium
textile materials, to manufacture any type of clothes: uniform clothes,
Ukraińska firma specjalizuje się w szyciu lekkich i średnich tkanin,
work clothes, army sewed equipment, etc. The company is searching
stosowanych do produkcji różnych typów ubrań - mundurów,
for partners, who will order сutting and sewing services - by client
roboczych, wojskowych itp. Firma oferuje usługi podwykonawstwa z
samples. The company manufactures complete products or partial
zakresu ciecia i zszywania.
products, depending on client needs. The company wants to
cooperate under subcontracting.

25/07/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BORO20200701001

A Romanian company specialised in production of hard dough biscuits
Rumuńska firma z 27-letnim doświadczeniem w produkcji narzędzi
is interested in finding distributors in EU countries and beyond. The
ogrodowych oferuje takie produkty jak pługi, wykaszarki, kosiarki, piły
company would like to expand its distribution network abroad and to
łańcuchowe, pompy, nagrzewnice, odśnieżarki. Firma poszukuje
meet new customers at new markets under a distribution services
dystrybutorów.
agreement.

18/07/2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

A Russian company is engaged in the development of information
systems (geographic information systems), which are used in urban
planning, looking for partners abroad for cooperation under a license
agreement.

08/07/2021

różne inne produkty

BORU20200619001

Rosyjska firma zajmuje się opracowywaniem systemów informacji
geograficznej (GIS), służących do planowania zabudowy. Firma
oferuje licencję na swój produkt.

BOGR20200528001

BOES20200702001

Grecka firma z Krety od 2012 roku zajmuje się produkcją
innowacyjnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, ciała i włosów przy
użyciu naturalnych, innowacyjnych składników poprzez połączenie
tradycji kreteńskich ze światowymi trendami kosmetologicznymi.
Firma poszukuje dystrybutorów i oferuje możliwość zawiązania spółki
joint venture.

Hiszpańska firma, posiadająca ogromne doświadczenie w produkcji
roślin strączkowych, oferuje ciecierzycę, soczewicę oraz fasolę. Firma
współpracuje z rolnikami, którzy przestrzegają wszystkich przepisów
sanitarnych. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie i Azji.

The company is based on the island of Crete in Greece.
Since 2012, they produce innovative body/skin/hair care products
using meticulously selected natural, innovative ingredients, and
achieving the highest quality by combining the Cretan tradition with
the contemporary global cosmetology trends.
They seek wholesale importers and distributors or partners to work
under a Joint Venture Agreement in Europe and beyond.
The Spanish company has a great tradition in the world of pulses, it is
located in a region of Spain with greater production and wide variety
of chickpeas, lentils and beans. They have partnership with farmers
who comply with all sanitary regulations so they can offer large
distribution capacity.

14/07/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

25/07/2021

spożywcza

The company is looking for distributors into European markets
introduced in food industry. It also has interest in others areas of the
world like Asian markets.

BOES20200602001

Hiszpańska firma produkująca kawę, założona w 1871 roku, oferuje
szeroką gamę rodzajów kawy ziarnistej (naturalną, espresso,
bezkofeinową), sprzedawanych pod własną marką. Firma poszukuje
partnerów z sektorów HoReCa i detalicznego - dystrybutorów i
agentów handlowych.

A Spanish coffee company, established in 1871, that produces coffee
and offers a broad whole bean coffee range (natural, special espresso
and decaffeinated), is looking for international cooperation. All the
products are packed under its own brand.
The company is specialized in HoReCa and retail channels, so is
looking for a company that deals with those channels. The company is
interested in commercial agency and distribution services agreements.

29/07/2021

spożywcza

BOMD20200427002

Mołdawski producent szerokiej gamy naturalnych, nietoksycznych
aromatów (waniliowych i innych) oraz ręcznie zdobionych świec,
malowanych przez profesjonalistów przy użyciu nietoksycznych farb
na bazie wody, używanych do oświetlania, dekorowania oraz
aromaterapii, z których wosk podczas palenia się skapuje do środka,
poszukuje zagranicznych partnerów.

A Moldavian manufacturer of a wide range of unique, non toxic,
scented (vanilla & other scent as of the client request) and
individually painted candles is seeking to expand on external market.
The candles are painted by professionals on individual patterns with
non toxic and water dis-solvent colors, and while burning the wax
drips inside, these make their use extended – lightening, decoration,
and aromatherapy. The candles are presented in a large variety of
forms, colors, scents and pictures.

22/07/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BOSI20200708001

Słoweńska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji
zaawansowanych maszyn do obróbki drewna. Firma poszukuje
agentów handlowych i dystrybutorów, a także oferuje usługi
podwykonawstwa i produkcyjne.

The Slovenian company is specialized in engineering and production
of high-tech professional woodworking machinery. The company is
looking for agents and distributors to expand the sales of its products.
The company is also offering its services in form of manufacturing
agreement and subcontracting. The company is interested in
establishing long-term business partnerships with foreign companies.

30/07/2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BORS20200630002

Serbska firma IT, zatrudniająca ponad 100 pracowników i posiadająca
7-letnie doświadczenie na rynku oferuje rozwiązania z zakresu
sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego ze szczególnym
uwzględnieniem na przetwarzanie języka naturalnego oraz
rozpoznawanie obrazów. Firma oferuje usługi outsourcing'u.

A Serbian IT company with 100+ employees and 7 years of industry
experience is offering services in the field of artificial intelligence and
machine learning, with the focus on natural language processing
(NLP) and image recognition. The company is looking for partners
through outsourcing agreement.

18/07/2021

komputery i IT

BOTR20200623001

A leading Turkish company in elevator sector has overspeed
Wiodąca turecka firma z sektora produkcji wind oferuje ograniczniki
governors, tension pulleys, sheaves, safety gears, flexible cable flats,
prędkości, rolki napinające, rolki, środki bezpieczeństwa, giętkie
lubricators, compensation chain and accessories, cabin locking
korytka kablowe, smarownice, łańcuchy kompensacyjne, mechanizmy
mechanisms etc., in its product range. In order to expand its market,
zamykania kabin itp. Firma poszukuje dystrybutorów, agentów
the company offers distribution services, commercial agency,
handlowych oraz oferuje możliwość przejęcia części firmy.
manufacturing and acquisition agreements.

24/07/2021

narzędzia i części

BORO20200622002

Rumuńska firma z ponad 15-letnim doświadczeniem w produkcji
dzianin dla kobiet, oferuje usługi produkcyjne partnerom z zagranicy.
Firma posiada wszystkie niezbędne zasoby (techniczne i ludzkie) do
realizacji dużych zamówień w konkurencyjnych cenach.

A Romanian company with over 15 years’ experience in the
production of knitwear for women seeks international business
partners who wish to outsource their manufacturing process based
on manufacturing agreements. The Romanian company possesses all
necessary resources (human and technological) to fulfil high volume
orders, at excellent price-quality rates.

31/07/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOES20200702001

Hiszpańska firma posiadająca wiloletnią tradycję w świecie roślin
strączkowych, znajduje się w regionie Hiszpanii o dużej wielkości
produkcji i szerokiej gamie ciecierzycy, soczewicy i fasoli. Firma
spółpracuje z rolnikami, którzy przestrzegają wszystkich przepisów
sanitarnych, dzięki czemu mogą oferować duże zdolności
dystrybucyjne. Firma poszukuje dystrybutorów na rynki europejskie,
którzy pracuję w branży spożywczej. Przedsiębiorstwo jest
zainteresowane również innymi obszarami świata, takimi jak rynki
azjatyckie.

The Spanish company has a great tradition in the world of pulses, it is
located in a region of Spain with greater production and wide variety
of chickpeas, lentils and beans. They have partnership with farmers
who comply with all sanitary regulations so they can offer large
distribution capacity.
The company is looking for distributors into European markets
introduced in food industry. It also has interest in others areas of the
world like Asian markets.

25/07/2021

spożywcza

BOES20200618001

BOUA20200624002

BOIL20200616002

Hiszpańskie oprogramowanie do zarządzania turystyką oferuje
Spanish tourism management software specialised SME offers a
specjalistyczne oferty dla MŚP- platformę, która ułatwia kontrolę
platform that facilitates the control of all the areas of the hotel such
wszystkich obszarów hotelu, takich jak sprzedaż online, mechanizm
as online sales, booking engine, PMS (property management system),
rezerwacji, PMS (system zarządzania nieruchomościami), zarządzanie
financial management, POS (point of sale), purchases, rooms and
finansami, POS (punkt sprzedaży), zakupy, pokoje i wydarzenia, spa i
events, spas, and more. The cooperation type envisaged is
nie tylko. Przewidywany rodzaj współpracy to podwykonawstwo.
subcontracting.
Firma proponuje produkt, który służy do łatwego przygotowania
zdrowej i smacznej żywności w domu. Firma sprzedaje swoje
produkty lokalnie do wiodących detalicznych sieci spożywczych i
chciałaby rozszerzyć swoją działalność i eksportować do podobnych
sieci za granicą w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

The company propose a product that is used for easy making healthy
and tasty food at home. The company markets its products locally to
the leading retail food chains and would like to expand its activity and
export to similar chains abroad under a distribution services
agreement.

Ta izraelska firma, która powstała w 2017 roku, produkuje wyjątkowe
This Israel based company, which was established in 2017,
elektryczne pojazdy czterokołowe, które mogą mieć różnorodne
manufactures unique electric 4-wheel vehicles which could have
zastosowania, w tym dla osób niepełnosprawnych, turystyki, wojska i
diverse uses, including disabled people, tourism, military and security
firm ochroniarskich. Firma poszukuje dystrybutorów w ramach umów
companies.
o świadczenie usług dystrybucyjnych.

22/07/2021

turystyka

16.07.2021

spożywcza

09/07/2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

16/07/2021

spożywcza

The company is looking for distributors under distribution services
agreements.

BOES20200505001

Hiszpańska wytwórnia miodu założona w 1879 roku z dużym
międzynarodowym doświadczeniem i wiodącą marką w katalońskich Spanish honey manufacture founded in 1879 with vast international
supermarketach poszukuje dystrybutorów w USA, UE, Chinach,
experience, and a leading brand in catalan supermarkets is looking for
Japonii, Korei Południowej. Oprócz zwykłych produktów, takich jak distributors in USA, EU, China, Japan, South Korea. Apart from regular
miód butelkowy i pakowany luzem, firma wprowadza innowacje,
products such as bottled and bulk honey, the company innovates with
wprowadzając nowe smaki, a także inne produkty, takie jak orzechy
new flavors and also with other products such as gourmet nuts,
dla smakoszy, cukierki miodowe itp. MŚP jest również otwarte na
honey candies etc. The SME is also open to manufacturing
umowy produkcyjne, jeśli partner biznesowy wymaga opakowań i
agreements if the business partner requires packaging and marketing
marketingu pod własną marką.
with its own brand.

BOBG20200715001

BOSI20200703002

BOUK20200703001

Aktywna bułgarska firma zajmująca się tworzeniem aplikacji
internetowych, utrzymaniem stron internetowych, optymalizacją
An active Bulgarian company, providing web applications
wyszukiwarek
development, website maintenance, search engine optimization
(SEO), rozwiązania mobilne, marketing cyfrowy, branding itp. Jest
(SEO), mobile solutions, digital marketing, branding etc, is interested
zainteresowana współpracą na zasadzie podwykonawstwa umowy.
in cooperation on the basis of subcontracting
Firma poszukuje partnerów - firm prywatnych i instytucji publicznych agreements. The company looks for partners - private companies and
z całego świata.
public institutions - from all over the world.
Słoweński producent naturalnych suplementów diety poszukuje
dystrybutorów swoich produktów, takich jak witaminy i minerały
liposomalne, kolagen wegański, prebiotyki, produkty odchudzające,
produkty sportowe.

A Slovenian manufacturer of natural nutritional supplements is
looking for distributors for its products, such as liposomal vitamins
and minerals, vegan collagen, prebiotics and probiotics, weight loss
products, athletic products.

Brytyjska firma zajmująca się diagnostyką molekularną i chorobami
zakaźnymi, diagnostyką raka i medycyną spersonalizowaną,
A UK molecular diagnostics company working in the fields of
opracowała czuły test PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) na Covid- infectious disease, cancer diagnostics and personalised medicine has
19 (koronawirus). Zestaw do wykrywania COVID 19 ma oznaczenie CE- developed a sensitive PCR (polymerase chain reaction) test for CovidIVD (dyrektywa dotycząca urządzeń diagnostycznych in vitro) i jest
19 (coronavirus). The COVID 19 detection kit is CE-IVD (In-Vitro
przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Poszukują
Diagnostic Devices Directive) marked and is for professional use only.
dystrybutorów zestawu, który jest już rozprowadzany we Francji i
The are seeking distributors for the kit, which is already being
Czechach, od przemysłu i rządu na podstawie umowy dystrybucyjnej.
distributed in France & the Czech Republic, from industry and
government via distribution agreement.

BOSI20200617001

Słoweńska mała firma z regionu Primorska, producent elementów
metalowych do produktów high-tech (samobieżne roboty, maszyny
rolnicze i do zagospodarowania odpadów) oferuje współpracę
zagranicznym firmom produkcyjnym z branży transport / logistyka,
maszyny rolnicze, utylizacja odpadów maszyn i czystej energii. Firma
oferuje prototypowanie i produkcję seryjną wyrobów lub elementów
metalowych w ramach umowy o produkcję lub podwykonawstwo.

Slovenian small company from Primorska region, manufacturer of
metal components for high-tech products (self-propelled robotic
vehicles, agricultural and waste-management machines) offers
cooperation to foreign manufacturing companies from the sectors of
transport/logistics, agricultural machinery, waste-processing
machines and clean energy. The company offers prototyping and
serial production of metal products or components under
manufacturing or subcontracting agreement.

BOUK20200710001

Brytyjska firma z siedzibą we wschodniej Anglii opracowała
UK company based in the East of England has developed a radar
technologię radarową do automatycznego wykrywania incydentów na technology for automatic incident detection on smart highways which
inteligentnych autostradach, która szybko wykrywa zatrzymane
rapidly detects stopped vehicles to prevent collisions. It is looking to
pojazdy, aby zapobiec kolizjom. Chce stworzyć sieć dystrybutorów i
establish a network of distributors and resellers to support its
sprzedawców, aby wspierać swoich klientów za granicą.
customers overseas.

31/07/2021

31/07/2021

komputery i IT

medycyna

14/07/2021

medycyna

25/07/2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

18/07/2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOIT20200515002

Włoska firma z siedzibą na Sycylii specjalizująca się w produkcji
wysokiej jakości oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwy
cytrynowej, octu winnego i soli morskiej poszukuje dystrybutorów
swoich produktów w wielu krajach Europy (Belgia, Holandia,
Finlandia, Szwecja, Polska) oraz w Szwajcarii, Singapurze i Chinach.
Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia pochodzi z
lokalnych odmian regionalnych z zachodniego wybrzeża Morza
Śródziemnego i występuje w różnych rozmiarach i opakowaniach.

BOBG20200709006

Bułgarski producent biodegradowalnych detergentów z roślin do
użytku przemysłowego i domowego oferuje produkty przyjazne dla
środowiska i w 100% nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt. Firma
produkuje środki do czyszczenia kuchni, proszki do prania, środki do
pielęgnacji samochodu, środki do czyszczenia wycieków oleju itp.
Poszukują dystrybutorów z krajów Unii Europejskiej i krajów
sąsiadujących z Bułgarią.

BORO20200629003

Rumuńskie przedsiębiorstwo ma doświadczenie w projektowaniu i
produkcji ręcznie robionej ceramiki domowej, w tym misek na owoce,
talerzy, świeczników, wazonów i różnych dekoracji wnętrz. Produkty
są wykonywane i malowane ręcznie w niepowtarzalne i oryginalne
wzory. Rumuńskie MŚP z niecierpliwością czekają na zwiększenie
swojego portfolio z międzynarodowymi przedsiębiorstwami i
nawiązanie długoterminowej współpracy w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

BORO20200331001

BOUA20200706001

Italian company, located in Sicily and specialized in the production of
high quality extra virgin olive oil, lemon olive oil, wine vinegar and sea
salt is looking for distributors for their products in many European
countries (Belgium, Holland, Finland, Sweden, Poland), in Switzerland,
Singapore and China. The extra virgin olive produced is of native
regional varieties of the western Mediterranean coast and comes in
different sizes and packages.

A Bulgarian manufacturer of biodegradable detergents from plants
for industrial and household use is offering products which are ecofriendly and 100% harmless to humans and animals.
The company produces kitchen cleaners, washing powder, car care
products, detergents for oil spills, etc.
They are looking for distributors from within the European Union and
neighbouring countries to Bulgaria.

The Romanian enterprise has expertise in designing and
manufacturing handmade domestic ceramics including fruit bowls,
plates, candle holders, vases and various interior decorations.
Products are handmade and are painted manually in unique and
original designs.
The Romanian SME is now looking forward to increase its portfolio
with international enterprises and to establish a long-term
collaboration under distribution services agreement.

Rumuńska firma zlokalizowana na północy Transylwanii, działająca w Romanian company, located in the North of Transylvania, operating in
nowych mediach i branżach kreatywnych - produkująca filmy,
the new media and creative industries – producing films,
reklamy, filmy dokumentalne, treści wideo online i filmy modowe - commercials, documentaries, online video content and fashion films –
poszukuje nowych partnerów za granicą w celu zawarcia umów
is looking for new partners abroad in order to establish outsourcing or
outsourcingowych lub podwykonawczych związanych z filmem i
subcontracting agreements related to film and media production.
produkcją medialna.
Ukraińska szwalnia oferuje usługi krawieckie odzieży męskiej i
damskiej, takiej jak płaszcze, kurtki outdoorowe, płaszcze
przeciwdeszczowe, marynarki / marynarki do garniturów, spodnie,
sukienki, spódnice. Firma oferuje pracę na podstawie umowy
produkcyjnej.

The Ukrainian sewing factory offers tailoring services for men's and
women’s clothing such as coats, outdoor jackets, raincoats, suit
jackets/jackets, trousers, dresses, skirts. The company is offering to
work under a manufacturing agreement.
.

03/07/2021

spożywcza

26 Jan 2021

środowisko/energia/ochr
ona środowiska
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różne inne produkty

25/07/2021

komputery i IT

31/07/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOES20200604001

BOCZ20200624001

BOMD20200723001

BOSG20200508001

Odlewnia jest obsługiwana przez hiszpańską rodzinną
międzynarodową grupę przemysłową założoną w 1956 roku i
zlokalizowaną na północy Hiszpanii. Części odlewnicze do urządzeń
opalanych drewnem, urządzeń grzewczych na biomasę, urządzeń
kuchennych, domowych naczyń kuchennych, mebli miejskich itp.
Wszystko związane z estetycznym żeliwem laminarnym w kolorze
szarym, wszelkie wymagane wykończenia (surowe, obrobione,
obrobione maszynowo, malowane, emalia porcelanowa,
zmontowane itp.) Poszukuje umów outsourcingowych,
podwykonawczych lub produkcyjnych.

The foundry is operated by a Spanish family owned multinational
industrial group established in 1956 and located in the North of Spain.
The foundry cast parts for wood-gas burning appliances, biomass
heating appliances, cooking devices, home cookware, urban
furniture... Everything related to aesthetic grey laminar iron,
whatever finishing required (raw, dressed, machined, painted,
porcelain enamel, assembled…) is looking for outsourcing,
subcontracting or manufacturing agreements.

Czeski ręcznie robiony producent designerskich mebli poszukuje
pośredników handlowych (dystrybutorów / agentów / przedstawicieli
A Czech handmade manufacturer of design furniture is looking for
/ sklepów e-commerce) do reprezentowania lub oferowania swoich
trade intermediaries (distributors/agents/representatives/ e
produktów lub usług na swoich rynkach. Firma rodzinna produkuje
–commerce shops) to represent or offer its products or services on
designerskie meble z czeskiego drewna pod ścisłą kontrolą.
their markets. Family company produces design furniture from czech
Specjalizacja firmy: projektowanie łóżek dziecięcych. Firma produkuje
wood under the strict control. Specialization of the company: design
naturalne meble dla rodzin z dziećmi oraz dla miłośników aranżacji
children house beds. Company makes natural furniture for families
wnętrz.
with children and for lovers of interior design.

Mołdawska firma specjalizująca się w wysokiej jakości suszach
A Moldovan company which has been specialized in high quality dried
owocowych, suszonych warzywach i bakaliach glazurowanych
fruits, dried vegetables and dried fruits glazed with chocolate is
czekoladą poszukuje nowych partnerów, którzy pomogą jej rozszerzyć
looking for new partners to help them to extend their business
działalność i wprowadzić produkty na rynki międzynarodowe w
activities and place their products on international markets, based on
oparciu o umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
distribution services agreements.

Singapurska firma jest dostawcą suszonych produktów spożywczych i
napojów, które są dostarczane klientom z Singapuru i Azji.
Dostępnych jest wiele różnych asortymentów. Singapurska firma
poszukuje europejskich partnerów na podstawie umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Singapore company is a supplier of dried food and beverage
products that are supplied to Singaporean and Asian clients. Many
different ranges of products are available. The Singapore company is
seeking European partners via a distribution service agreement.

07/07/2021

różne inne produkty

16/07/2021

różne inne produkty

28.07.2021

spożywcza

02.07.2021

spożywcza

BODE20200702001

Niemieckie MŚP opracowało opatentowany system lekkich butelek na
napoje do rowerów. System pozwala na łatwe picie podczas jazdy na
rowerze i może zwiększyć uwagę rowerzystów na ruch uliczny i
aktywność sportową. System jest opcjonalnie dostępny z
wielofunkcyjną skrzynką narzędziową (zestaw do naprawy opon i mini
pompka rowerowa), która jest przechowywana w uchwycie na
butelkę. Firma poszukuje licencji, umów o świadczenie usług
produkcyjnych i dystrybucyjnych.

The German SME has developed a patented lightweight beverage
bottle system for bicycles. The system allows easy drinking while
cycling and can increase the attention of the cyclists to traffic and
sporting activity. The system is optionally available with a
multifunctional toolbox (tyre repair kit and a mini bicycle pump)
which is stored in the bottle holder. The company seeks license,
manufacturing and distribution services agreements.

18.07.2021

różne inne produkty

BOFR20200619001

Francuska firma opracowała innowacyjne elektryczne wiosło do
pływania na stojąco, łatwe w obsłudze urządzenie rekreacyjne jest
A French company has developed an innovative electric stand up
idealne do zwiedzania wybrzeża i nie wymaga umiejętności fizycznych paddle.This recreational equipment easy to use is ideal to explore the
ani technicznych. Firma poszukuje dystrybutorów zdolnych do
coasts and does not require physical or technical skills.
współpracy z branżą turystyczną (wypożyczalnie, nadmorskie kurorty, The company is looking for distributors able to work with the tourism
centra sportów wodnych) szczególnie we Włoszech, Grecji, Hiszpanii,
sector (rental companies, seaside resorts, watersports centers)
Turcji, ale także w Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie.
particularly in Italy, Greece, Spain,Turkey, but also in the United
Firma podpisze umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z
States and the Middle East.The company will sign distribution services
partnerami.
agreements with the partners.

11.07.2021

różne inne produkty

BOUK20200611001

MŚP z Midlands w Wielkiej Brytanii specjalizujące się w odżywianiu
upraw obejmującym pełną gamę produktów poszukuje umów
Midlands UK SME specialising in crop nutrition covering a full range of
dystrybucyjnych z doświadczonymi partnerami posiadającymi wiedzę
products is seeking distribution agreements with experienced
techniczną na temat żywienia, aby dopasować je do wymagań
partners with technical knowledge of nutrition to match requirements
lokalnego rynku. Ich produkty są dobrze promowane i rozpoznawane
for their local market. Their products are well promoted and
w głównych sektorach uprawnych Wielkiej Brytanii. Chcieliby
recognised in the major arable sectors of the UK. They would like to
poszerzyć swoją ofertę poprzez umowy o świadczenie usług
expand their offering via a distribution services agreements and are
dystrybucyjnych, a także są otwarci na partnerstwa joint venture.
also open to joint venture partnerships.

09/07/2021

środowisko/energia/ochr
ona środowiska

BORO20200430003

Rumuńska firma specjalizująca się w drukowaniu worków
bawełnianych, worków termoizolacyjnych, worków nietkanych, toreb A Romanian company specialized in printing of cotton bags, cooler
garniturowych i odzieżowych, toreb reklamowych zgodnie z
bags, non-woven bags, suit and garment bags, promotional bags
wymaganiami klienta, poszukuje pracy dla partnerów w ramach
according to the client requirements, is looking to work for partners
umowy outsourcingu i / lub podwykonawstwa w celu rozszerzenia through an outsourcing and/or subcontracting agreement, in order to
działalność na innych rynkach zagranicznych
expand their business on other foreign markets

24.07.2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUA20200624003

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji oleju słonecznikowego,
keczupu, majonezu, dressingów, koncentratu pomidorowego, soków
Ukrainian company specialized in the production of sunflower oil,
itp. Poszukuje dystrybutorów swoich produktów na rynkach
ketchup, mayonnaise, dressings, tomato paste, juices, etc. is looking
międzynarodowych. Firmowy olej słonecznikowy to najwyższej jakości
distributors for their products in international markets. The
olej o ukraińskim aromacie, wytwarzany wyłącznie z najlepszych
company's sunflower oil is a premium oil with Ukrainian flavor, made
ukraińskich odmian słonecznika. Asortyment składa się z
only from the best Ukrainian varieties of sunflower. The range
rafinowanego oleju słonecznikowego i nierafinowanego o
consists of refined sunflower oil and unrefined with the traditional
tradycyjnym smaku prażonych nasion.
taste of roasted seeds.

28/07/2021

spożywcza

BOES20200617002

Hiszpański producent pełnego asortymentu farb wodorozcieńczalnych
Spanish producer of complete product range of water-based paints
do zastosowań profesjonalnych, ale także do zastosowań „zrób to
for professional applications but also for “do-it-yourself” uses is
sam” poszukuje umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Firma
looking for distribution services agreements. The company is oriented
jest zorientowana na rozwój innowacyjnych produktów, koncentrując
to develop innovative products, keeping the focus on the
się na aspekcie środowiskowym i oferuje pełną gamę rozwiązań do
environmental aspect and is offering a full range of solutions for
podłóg, elewacji, drewna, metalu, hydroizolacji itp. Obecnie firma jest
floors, facades, wood, metal, waterproofing, etc. Nowadays the
obecna w ponad 45 krajach na całym świecie. .
company is present in more than 45 countries around the world.

07.07.2021

różne inne produkty
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różne inne produkty

14/07/2021
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BOSI20200727001

BOAM20200527003

Słoweński producent wielofunkcyjnych produktów do grillowania
opracował unikalny grill, który jest teraz dostępny do sprzedaży i
szerszej dystrybucji w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych. Główne zalety tego produktu to: dostępność
różnych rozmiarów i wzorów; działa na różnych paliwach, takich jak
drewno, węgiel drzewny lub gaz; mogą być wykonane z różnych
materiałów.

A Slovenian producer of multifunctional grill product has developed
unique grill which is now available for sales and wider distribution
under a distribution service agreement. The main benefits of this
product are: different sizes and designs availability; operating on
various of fuels, such as wood, charcoal or gas; can be made of
different materials.

Ormiańska firma produkuje kompoty owocowe, soki, napoje
alkoholowe, dżemy, marmolady oraz szeroką gamę konserwowanych
warzyw, marynat z naturalnych, ekologicznych owoców, jagód i
warzyw uprawianych w słonecznej Armenii. Firma w swoich
produktach nie stosuje barwników, konserwantów, stabilizatorów.
Firma poszukuje usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej.

An Armenian company produces fruit compotes, juices, alcoholic
drinks, jams, marmalade and a wide range of preserved vegetables,
marinades made of natural, organic fruits, berries, and vegetables
grown in sunny Armenia. The company doesn't use any dyes,
preservatives, stabilizers in its products.
This company is looking for distribution services or commercial
agency agreement.

BOBA20200709007

BOIE20200507001

Firma z Bośni i Hercegowiny, zajmująca się obróbką drewna, obecnie
produkuje drewniane i metalowe nogi do mebli (łóżka, sofy i stoły).
Poszukują umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych dla swoich
produktów w Europie, ale są również otwarci na umowę produkcyjną
z umową finansową na inne rodzaje produktów drewnianych, takich
jak krzesła, łóżka, stoły i zabawki.

Irlandzkie MŚP opracowało dwuczęściowy system oprogramowania i
sprzętu dla firm zajmujących się dystrybucją paliw. Jest to
kompleksowy system zarządzania zapasami, flotą i zamówieniami,
który umożliwia dystrybutorom paliw przejęcie kontroli nad
operacjami floty. System śledzenia przedstawia zbiorczą analizę
stanów magazynowych i aktywności pojazdów, a aplikacja na
smartfony zapewnia również migawkę aktywności biznesowej. Firma
poszukuje partnerów do umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOIT20200521001

Włoska firma założona w 1998 roku i należąca do sektora mody,
specjalizuje się w produkcji i handlu zegarkami na rękę. Firma szuka
dystrybutorów w innych krajach.

BODE20200708001

Niemiecka firma, która tworzy, produkuje, instaluje oraz utrzymuje
sprzęt do produkcji farmaceutycznych drobnych chemikaliów oraz dla
przemysłu life science, takiego jak powłoczki postaci
farmaceutycznych oraz farmaceutyczne środki czystości, poszukuje
partnerów z szeroką wiedzą i siecią kontaktów w przemyślę
farmaceutycznym. Współpraca może sie opierać o umowę
komercyjną lub dystrybucyjną.

BOGR20200403001

Grecka firma w ciągłej fazie wzrostu, zajmująca się przemysłowo i
komercyjnie rolnictwem i będąca bardzo aktywną w zakresie
pestycydów i nawozów od 1977 roku, oferuje kompleksowe
rozwiązania dla nawożenia i ochrony roślin. Firma obecnie poszukuje
współpracy z dystrybutorami biostymulatorów, pestycydów oraz
nawozów na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

A company from Bosnia and Herzegovina,active in wood processing,
currently produces wooden and metal legs for furniture (beds, sofas
and tables). They are looking for a distribution service agreement for
their products in Europe, but are also open to a manufacturing
agreement with a financial agreement for other types of wooden
products such as chairs, beds, tables and toys.

An Irish SME has developed a two-part software and hardware
system for fuel distribution companies. It is a comprehensive stock,
fleet, order management system that allows fuel distribution
companies to take control of their fleet operations.

29/07/2021

różne inne produkty

18/07/2021

komputery i IT

03/07/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

29/07/2021

medycyna

18/07/2021

rolnictwo

The tracking system presents collated analysis of stock and vehicle
activity and a smartphone application also provides a snapshot of
business activity. The company is seeking partners for distribution
services agreement.

Italian company, established in 1998 and belonging to fashion sector,
is specialized in the production and the trade of wristwatches. It is
looking for distributors in other countries.

A German company which engineers, manufactures, installs and
maintains production equipment for the pharmaceutical fine
chemical and life science industry, such as solid oral dosage
production and pharmaceutical cleaning is looking for partners, who
have a deep knowledge and network within the pharmaceutical
industry. Cooperation can be arranged in the frame of a commercial
agency agreement or a distribution services agreement.

A constantly growing Greek industrial and commercial agricultural
supplies company, which is highly active in the field of pesticides and
fertilizers since 1977, offers comprehensive solutions for plant
protection and nutrition. The company is currently looking for
cooperation with distributors of bio-stimulants, pesticides and plant
nutrition products under distribution services agreement.

BOIL20200625001

Firma z Izraela specjalizuje się w produkcji wewnętrzynych urządzeń
This Israeli company specializes in indoor air filtration and disinfection
do filtracji i dezynfekcji powietrza i rozwinęła platformę, która
and has developed a smart platform that monitors the air quality in
monitoruje w czasie rzeczywistym jakość powietrza, dopasowując się
real time, adapting itself to the user and targets and disinfecting 99.9
do preferencji użytkownika. Dezynfekuje 99,9% wirusów, bakterii i
% of viruses, bacteria, mold. It removes gases and captures 99.9 % of
pleśni. Usuwa gazy i wyłapuje 99,9 % pyłów o wielkości 0,3 mikrona,
airborne particles as small as 0.3 microns, including allergens. The
włączając w to alergeny. Firma poszukuje partnerów do umowy
company is looking for partners under distribution services
dystrybucyjnej.
agreements.

BONL20200512001

Holenderski technolog i dostawca szerokiej gamy zamków i oraz
systemów dostępowych na urządzenia mobilne, które są
uaktualnianie przez punkt dostępowy (drzwi, sejfy, gabinety itp.)
szuka partnerów takich jak integratorzy systemów kontroli i
dystrybutorów do współpracy w ramach umowy komercyjnej i
dystrybucyjnej w Europie.

BOHR20200707001

Chorwacka firma specjalizuje się w projektowaniu i rozwoju
oprogramowania i szuka partnerów zagranicą do zawarcia umowy
komercyjnej. Kraje docelowe to USA i Kanada. Firma posiada
doświadczenie w projektach z zakresu e-handlu, doradztwa IT,
rozwoju stron i aplikacji mobilnych, systemów rezerwacyjnych itp.

BOCZ20200709001

Ta czeska firma jest producentem naturalnych kosmetyków dla
mężczyzn, włączając w to produkty do pielęgnacji zarostu, golenia,
pielęgnacji skóry czy stylizacji włosów. Firma poszukuje nowych
partnerów biznesowych, którzy będą sprzedawać jej produkty na
zasadzie umowy komercyjnej lub dystrybucyjnej.

BORO20200707005

A Dutch technology developer and provider with a wide variety of
smart locks and access management systems with mobile credentials,
that are suitable and upgradable for any access point (doors, safes,
cabinets, etc.) is looking for partners like access control integrators
and distributors to cooperate in the framework of a commercial
agency agreement or a distribution services agreement for Europe.
A Croatian company, specialized in design and software development,
is looking for partners abroad under a commercial agency agreement.
Targeted countries are USA and Canada.
The company has experience in e-commerce projects, information
technologies consulting, web and mobile applications development,
booking systems etc.

This Czech company is a manufacturer of natural men's cosmetics
including products for beard care, shaving, skin care or hair styling.
The company is looking for new business partners who will sell the
products under commercial agency agreement or distribution services
agreement.

Rumuńska firma działająca w przemyśle drzewnym poszukuje kupców A Romanian company operating in the wood industry is looking for a
dla tartaku oraz fabryki obróbki drewna zlokalizowanej w zachodniej buyer for a sawmill and timber manufacturing plant, which is located
cześci Rumunii. Firma produkuje wysokiej jakości tarcicę z solidnego in the western area of Romania. The company produces high-quality
drewna. Poszukiwany jest partner do umowy przejęcia.
timber from solid wood. The type of partnership sought is an
acquisition agreement.

31/07/2021

środowisko/energia/ochr
ona środowiska

09/07/2021

różne inne produkty

29/07/2021

komputery i IT

31/07/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

16/07/2021

produkty drewniane,
meble

BOSG20200504005

BODK20200702001

Firma z Singapuru założona w 1980 roku, jest dobrze znanym
producentem produktów z tofu. Produkty są robione w Singapurze i
dostarczane do supermarketów w Singapurze oraz do sklepów w
całym kraju. Firma szuka partnerów w Europie na zasadzie umowy
dystrybucyjnej.

The Singapore company, which is established in the 1980s, is a wellknown manufacturer of tofu products. The products are made in
Singapore and it is supplied to Singapore supermarkets and retail
stores across the country. The company is looking for European
partners via a distribution service agreement.

Młoda duńska firma wygrała wiele nagród za swój innowacyjny, nowy
A young Danish company has won numerous prizes for its innovative
system do pasteryzacji na zimno przy użyciu nietermicznego światła
new cold pasteurisation system, using non-thermal ultraviolet light
ultrafioletowego, który podnosi jakość mleka przy redukcji czasu i
treatment, which increases milk quality, while reducing production
kosztów. Firma chce dokonać ekspansji na nowe rynki za pomocą
time and costs. The company wishes to expand into new markets via
umowy komercyjnej.
commercial agency agreements.

BOUK20200724001

Firma z UK opracowała we współpracy z lekarzami nowy rodzaj
"gniazda" dla wcześniaków oraz noworodków wymagających
specjalnej opieki. Firma szuka możliwości wejścia na rynki ze swoim
produktem oraz z gamą produktów dla noworodków. Firma szuka
agentów i dystrybutorów z wiedzą i powiązaniami z oddziałami
położnictwa i noworodkowymi. Poszukiwana jest współpraca na
zasadzie umowy komercyjnej lub dystrybucyjnej.

BOBA20200706004

Wynalazca z Republiki Serbskiej, Bośni i Hercegowiny szuka
partnerów/wynalazców do zapewnienia wymaganego finansowania
oraz wsparcia organizacyjnego za pomocą umowy finansowej,
licencyjnej lub produkcyjnej w celu rozpoczęcia masowej produkcji
ogranicznika przepięciowego na rynki międzynarodowe.

BORO20200622003

Rumuńska firma specjalizuje się w tworzeniu contentu, tworzeniu
stron internetowych, projektowaniu stron oraz projektowaniu marek i
szuka partnerów do umowy zlecenia lub podwykonastwa w celu
wejścia na nowe rynki i rozszerzenia swojego portfolio.

A UK-based SME has developed a novel 'nest' for premature babies
and newborns with special care needs designed with input from
clinicians. They are looking to enter new markets with this product
and their neonatal range of products. They are looking for agents and
distributors with knowledge and connections in the obstetrics and
neonatal departments to achieve this. It is envisaged that the
partnership will take the form of a commercial agency agreement or a
distribution services agreement.

An inventor from Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina is
looking for partners/investors who will provide the necessary financial
and organizational support by entering a financial, license or
manufacturing agreement, in order to start mass production of a
surge protector device for the international market.
Romanian company specialized in online content creation, web
development, web design and brand design is looking for partners
under outsourcing or subcontracting agreements, in order to enter
new markets and to expand its client portfolio.

22/07/2021

spożywcza

07/07/2021

spożywcza

31/07/2021

medycyna

25/07/2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

31/07/2021

komputery i IT

BOUA20200603002

A Ukrainian company specialized in producing groats, pulses, pea and
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji kaszy, nasion roślin
wheat flour, legumes and mixed feed is interested in searching of new
strączkowych, groszku oraz białej mąki, warzyw oraz mieszanek pasz
partners for cooperation.
jest zainteresowana poszukiwaniem nowych partnerów do
Assortment of goods consists of 31 articles.
współpracy. Asortyment produktów liczy 31 artykułów. Firma jest
The enterprise is interested in partners from EU, the Middle East and
zainteresowana partnerami z UE, Bliskiego Wschodu oraz Azji, którzy
Asia that are engaged in import business of agro and food
są zaangażowani w import artykułów spożywczych i rolnych. Firma
commodities. It is looking for international business partners to
szuka partnerów międzynarodowych do współracy w ramach umowy
collaborate under the manufacturing or commercial agency
produkcyjnej lub komercyjnej.
agreements.

10/07/2021

rolnictwo

BORO20200609001

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji galanterii skórzanej takiej
jak rękawiczki, torby, portfele oraz krawaty. Wszystkie produkty mogą
być wykonane na zamówienie w zakresie koloru, rozmiaru, projektu,
graweru zgodnie z zamówieniem klienta. Firma jest zainteresowana
rozwojem swojego portfolio poprzez identyfikacje nowych rynków i
międzynarodowych partnerów do zawarcia umowy dystrybucyjnej.

08/07/2021

różne inne produkty

BOIT20200706001

75 letnia włoska firma zlokalizowana w Torino specjalizuje się w
An Italian 75 years old firm located in Torino area is specialized in
typowej oraz chronionej certyfikatem produkcji serów i oferuje
typical and D.O.P. (protected designation of origin) cheese and offers
szeroką gamę produktów. Glówną gałęzią biznesu jest biały
a wide range of products. The core business is white ripened skin
dojrzewający ser, sery kremowe oraz gotowe do przyrządzenia
cheeses, creamy cheeses and ready to cook Tomini. This range of
Tomini. Ta gama produktów otrzymała dobrą odpowiedź z włoskich products obtained a very good response from main Italian chains such
sieci takich jak Esselunga, Coop, Carrefour, Pam, Conad. Firma szuka
as Esselunga, Coop, Carrefour, Pam, Conad. The SME is looking for
agentów komercyjnych lub umowy komercyjnej ze sprzedawcami,
commercial agents or distribution agreements with retailers,
hurtownikami oraz importerami sera.
wholesalers, cheese importers.

25/07/2021

spożywcza

A Romanian company specialises in manufacturing leather
accessories including gloves, bags, wallets, and ties. All products can
be customised in terms of colour, size, design or engraved according
to clients’ requirements. The company is interested in expanding its
current client portfolio by identifying new international business
partners to conclude distribution agreements.

BOSI20200603001

Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji komponentów do
systemów ogrzewania takich jak urządzenie uruchamiające oraz
zawory. Firma jest zainteresowana zwiększeniem sprzedaży i szuka
partnerów do długoterminowej współpracy na zasadzie umowy
dystrybucyjnej oraz produkcyjnej.

Slovenian company is specialized in manufacturing of components for
heating systems such as actuators and valves. The company is
interested in enlarging its sales and is looking for partners for longterm cooperation under a distribution services agreement or
manufacturing agreement.

16/07/2021

różne inne produkty

BOIL20200625004

Izraelski producent w zakresie zapachów oraz nieprzyjemnych
zapachów oferuje swoje innowacyjne materiały do zwalczania
przykrych zapachów na rynek przemysłowy i instytucjonalny.
Przewaga produktów nad tymi dostępnymi na rynku polega na
całkowitym usuwaniu przykrego zapachu w krótkim czasie i następnie
rozpyleniu przyjemnej woni. Poszukiwani partnerzy to doświadczeni
dystrybutorzy w zakresie zapachów/przykrych zapachów. Firma
poszukuje umowy dystrybucyjnej.

An Israeli manufacturer in the field of fragrances and treatment of
harsh odors is offering innovative materials in harsh odor treatment
for industrial and institutional market. Advantages over those on the
market include full removal of widely spread harsh odors, in very
short time, followed by spreading good smell. The targeted partners
are distributors experienced in the field of fragrances / harsh smells.
The company is looking for distribution services agreement

24/07/2021

różne inne produkty

BOBG20200721002

Bułgarska firma produkująca wysokiej jakości produkty kosmetyczne z A Bulgarian company, producing high-quality cosmetic products with
naturalnymi składnikami szuka dystrybutorów do aptek, drogerii oraz
natural ingredients is looking for distributors to pharmacies, drug
sklepów kosmetycznych na całym świecie. Składniki produktu są
stores and shops for cosmetics all around the world. The products'
starannie wyselekcjonowane, włączając w to olejki - prawie 98%
ingredients are carefully selected, including only essential oils- almot
naturalnych składników. Produkty firmy zawierają kosmetyki do
98% natural ingredients. The products of the company includes
włosów, pielęgnacji skóry, higieny osobistej oraz do ciała.
cosmetics for hair care, skin care, personal hygine and body care.

29/07/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BOSI20200629001

Słoweński spin-out oferuje syntetyczny, bioaktywny cement z bazą
silikatową wysokiej czystości, pudrowy uszczelniający korzenie
używany w stomatologii do leczenia endodonicznego do wypełniania
kanałowego. Firma szuka dystrybutorów na zasadzie umowy
dystrybucyjnej.

17/07/2021

medycyna

BOHU20190805001

Węgierska firma działa w sektorze IT i oferuje naprawdę specjalny i
The Hungarian company is active in the IT sector and offers a truly
osobisty sposób przechowywania wspomnień o ukochanych
special and personal way to keep the memories of deceased loved
zmarłych. Urządzenie kompatybilne ze smarthphonem
ones alive. The smartphone readable device that can be attached to
przytwierdzane jest do nagrodbka i pomaga ludziom zmierzyć się ze
the tombstones helps people to cope with grief by uploading pictures,
smutkiem poprzez wyświetlanie zdjęć, wierszy, zapalanie wirtualnych
poems, lighting virtual candles on the online memorial site. The
zniczy na stronie pamiątkowej online. Firma szuka agentów i
company is looking for agents and franchise partners to sell the
partnerów do franczyzy w celu sprzedaży tego specjalnego produktu
special funerary product.
pogrzebowego.

31/07/2021

komputery i IT

BONL20200720001

Holenderska firma jest agencją projektową i innowacyjną, która
The Dutch company is a design and innovation agency specialized in
specjalizuje się w rozwoju produktów dla konsumentów oraz sektora
developing consumer and B2B products. They seek Startups, SMEs
B2B. Firma poszukuje startupów, firm sektora MŚP oraz spółek do
and Corporate Ventures to support them to design and engineer their
wsparcia ich w projektowaniu oraz inżynierii ich inteligentnych
intelligent products. They are also looking for companies that want to
produktów. Szuka również firm, które chcą skalować swoją masową
scale-up for mass production and need assistance. Potential partners
produkcję i potrzebują wsparcia. Potencjalnym partnerom oferuje się
are offered a collaboration in the framework of a manufacturing - or
współpracę w ramach umowy produkcyjnej lub podwykonastwa.
outsourcing services agreement.

29/07/2021

inne usługi

The Slovenian spin-out company is offering a synthetic, bioactive
calcium silicate-based cement of high purity, a powder-like dental
root sealer used in dentistry for endodontic treatment for a clinically
effective dental root canal filling.
The company is looking for distributors under a distribution services
agreement.

BOME20200616001

Firma z Czarnogóry z ogromnym doświadczeniem w zakresie
produkcji i sprzedaży wędzonych i marynowanych produktów szuka
A Montenegrin company with an extended experience in the
dystrybutorów z Austrii, Belgii, Chorwacji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, production and selling of smoked and cured products is looking for for
Holandii i Słowenii. Firma jest zainteresowana współpracą w zakresie
distributors from Austria,Belgium,Croatia, Germany, Italy, Spain,
dystrybucji wysokiej jakości produktów takich jak: czarnogórska
Nederlands and Slovenia. The company is interested in collaboration
wędzona i marynowana szynka oraz innych produktów z zimnego
for distributing quality products like: Montenegrin smoked and cured
mięsa. Poszukiwana jest umowa dystrybucyjna w związku z nowością ham and other cold meats products. Looking for distribution services
tych produktów na rynku.
agreement as this will be new product to those markets.

19/07/2021

spożywcza

BOCZ20200603001

Czeska firma biotechnologiczna opracowała biologiczny preparat
oparty na mikroorganizmie, który redukuje więcej niż 40 zakażeń
A Czech biotech company developed biological preparation based on
grzybiczych skóry i paznokci. Mikroorganizm, po zredukowaniu
microorganism that reduces more than 40 mycotic fungi affecting skin
grzyba, znika bez pozostawiania efektów ubocznych. Firma używa go
or nails. The microorganism, after reducing a fungi, it disappears
do opracowania zestawu kosmoceutyków przeznaczonych na różne
without side-effects. The company utilized it in development of the
części ciała. Firma poszukuje dystrybutorów dostarczających do
set of cosmeceuticals, designed for various parts of the body. They
przemysłu medycznego i kosmetycznego w celu podpisania umowy
seek distributors supplying to medicine and cosmetic industries to
dystrybucyjnej.
sign distribution services agreements.

14/07/2021

medycyna

BOBG20200727004

Bułgarska firma jest producentem zarejestrowanych i
certyfikowanych naturalnych produktów kosmetycznych takich jak
kremy i balsamy do twarzy i ciała, maski, scruby itp. Firma wykonała
własne badania i rozwój i produkuje unikalne produkty z naturalnych
składników. Firma oferuje umowę dystrybucyjną.

25/01/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

15/07/2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

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

BOUK20200629002

Firma zlokalizowana w UK posiada doświadczenie w przemyśle
This UK based company has a wealth of experience in the electrical
inżynierii elektrycznej. Znana jest ze swojego kompleksowego
engineering industry. They are known for their comprehensive design,
projektowania, rozwiązywania problemów oraz dostawy. Klient jest
problem solving and delivery. The client is industry leading and
liderem w branży i dostarcza rozwiązania szyte na miarę. Z usługami
delivers solutions tailored to their client’s needs. With services from
od konsultacji do dostarczania usług, firma jest zdolna produkować
consultation through to delivery they have been able to produce
innowacyjne rozwiązania dla swoich klientów i chciałaby zaoferować
innovative solutions for clients and would like to offer their services
swoje usługi na rynku międzynarodowym poprzez umowę
internationally through a commercial agency agreement.
komercyjną.

BORO20200626001

Zlokalizowana w Transylwanii rumuńska firma specjalizuje się w
obróbce metali (stali, stali nierdewnej, aluminium) i oferuje
podwykonastwo dla firm międzynarodowych (MŚP oraz dużych). Z 8
letnim doświadczeniem w zakresie usług obróbki metali, rumuńska
firma oferuje cięcie laserowe (max 3000 x 1500 mm), gięcie Abkant
(max szerokość 4000 mm), spawanie MIG-MAG, spawanie TIG,
toczenie, frezowanie itp. na zasadach umowy podwykonastwa.

BOIT20200615001

Włoska firma wspierana przez partnerów z wiodącego uniwersytetu,
opracowała i przetestowała game nowych fotoluminescencyjnych
produktów do projektowania. Wszystkie produkty, oprócz
oryginalnego waloru estetycznego, posiadają właściwości
energoooszczędne. Firma chciałaby zawrzeć umowę z agentami i
dystrybutorami na zasadach komercyjnych lub dystrybucyjnych w
celu dotarcia do sprzedawców i firm budowlanych, morskich oraz
projektantów.

Located in Transylvania, a Romanian company specialised in the field
of metal processing (steel, stainless steel, aluminum) is offering to
become a subcontractor for international companies (SMEs and large
companies).
With 8 years of experience in metal processing services, the
Romanian company offers laser cutting (max. 3000 x 1500 mm),
Abkant bending (max. width: 4000 mm), MIG-MAG welding, TIG
welding, turning, milling etc. on the basis of subcontracting
agreements.

31/07/2021

metalowa

09/07/2021

różne inne produkty

BOUA20200604001

Ukraińska firma specjalizuje się w modułowej budowie fabryk w
A Ukrainian off-site modular construction factory specializes in
technologii która pozwala organizować produkcję w trzech wymiarach
technology that allows organizing the production of three(modułach) w kontrolowanych warunkach fabrycznych. Firma
dimensional parts (modules) under controlled factory conditions. The
poszukuje partnerów w UE do współpracy na zasadzie umowy
company is looking for partners in the EU under manufacturing or
produkcyjnej lub podwykonastwa.
subcontracting agreements.

11/07/2021

materiały i usługi
budowlane

BOTR20200623001

Wiodąca turecka firma z sektora produkcji wind posiada w swoim
A leading Turkish company in elevator sector has overspeed
asortymencie regulatory nadmiernej prędkości, napinacze, pęki,
governors, tension pulleys, sheaves, safety gears, flexible cable flats,
dźwignie bezpieczeństwa, elastyczne przewody, smarowidła, łańcuchy
lubricators, compensation chain and accessories, cabin locking
kompensacyjne, mechanizmy zamykania kabiny itp. W celu ekspansji
mechanisms etc., in its product range. In order to expand its market,
na nowych rynkach, firma oferuje usługi dystrybucyjne, umowę
the company offers distribution services, commercial agency,
komercyjną, produkcyjną lub przejęcia.
manufacturing and acquisition agreements.

24/07/2021

różne inne produkty

BORS20200728001

Serbska firma informatyczna specjalizująca się w tworzeniu
(niestandardowego) oprogramowania, zapewnianiu jakości (QA) i
wyspecjalizowanym rozwoju dla firm dowolnej wielkości i z różnych
branż, poszukuje start-upów, MŚP, organizacji i instytucji
zainteresowanych outsourcingiem oprogramowania i / lub usługi
rozwoju sprzętowego.

The Italian company supported by leading university partners, has
developed and tested a range of new photoluminescent products for
design purposes. All these products, in addition to their original
aesthetic pleasing effects, have a strong energy saving capacity. The
company would like to establish relationships with agents and
distributors, via commercial agency or distributoin agreements, to
reach retailers and companies in the building, nautical and design
sectors.

A Serbian IT company specialized in (custom) software development,
quality assurance (QA), and specialized development for companies
of any size and within different industry verticals, is looking for startups, SMEs, organizations and institutions interested in outsourcing
software and/or hardware development services.

30/07/2021

komputery i IT

BOES20200703001

BOUK20200609002

BOBA20200526001

Hiszpańska firma technologiczna z dużym doświadczeniem w
Spanish technological engineering company with wide experience in
integracji czujników, akwizycji danych, automatyzacji procesów i wizji
sensor integrations, data acquisition, process automation and
maszynowej, oferuje swoje rozwiązania termograficzne i aplikacje do machine vision, offers their thermographic solutions and applications
ciągłego monitorowania krytycznych urządzeń i procesów
for continuous monitoring of industrial critical equipment and
przemysłowych. Firma poszukuje partnerów handlowych do
processes. The company is looking for commercial partners willing to
współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych
collaborate under distribution services agreement or commercial
lub umowy agencyjnej.
agency agreement.
Producent z siedzibą w Wielkiej Brytanii poszukuje europejskich
dystrybutorów wyrobów medycznych lub materiałów
eksploatacyjnych do swoich innowacyjnych tac na strzykawki
oznaczonych kolorami. Tace są przeznaczone do użytku w salach
operacyjnych przez anestezjologów obsługujących system
znakowania kolorami AAGBI i RCoA w celu zapewnienia bezpiecznego
środowiska do transportu, dostarczania i podawania leków
znieczulających. Poszukują europejskich umów dystrybucyjnych.

Firma z Republiki Serbskiej specjalizująca się w produkcji konstrukcji
metalowych, schodów przeciwpożarowych, ogrodzeń oraz
wykonywania elementów z blachy, poszukuje zagranicznych
kontrahentów do podpisania umowy o świadczenie usług
produkcyjnych lub dystrybucyjnych.

A manufacturer based in the UK is looking for European distributors
of medical devices or consumables for their innovative colour coded
syringe trays. The trays are for use in operating theatres by
anaesthetists supporting the AAGBI & RCoA colour coded labelling
system to deliver a safe environment for the transportation, delivery
and administration of anaesthetic drugs. They are seeking European
distribution agreements.

The company from the Republic of Srpska specialized in producing
metal structures, fire stairs, fences, and making elements of sheet
metal, seeks foreign business partners to sign manufacturing or
distribution services agreement.

BOSG20200603003

Singapurska firma utworzona w 1995 roku specjalizuje się w produkcji The Singapore company, which was established in 1995, is a company
azjatyckich wyrobów mięsnych. Firma kieruje swoją ofertę do krajów i
that specializes in producing Asian meat products. The company
miast o dużej populacji azjatyckiej. Firma poszukuje europejskich
targets countries and cities with a large Asian population. The
partnerów na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. company is looking for European partners via a distribution service
agreement.

BOUA20200703001

Firma powstała w 2006 roku i specjalizuje się w projektowaniu,
produkcji i dystrybucji sukien ślubnych. Producent posiada fabrykę w
Europie Wschodniej na Ukrainie z doświadczonymi projektantami i
wykwalifikowanymi mistrzami krawieckimi. Firma poszukuje
długoterminowych relacji w ramach pośrednictwa handlowego lub
umów o świadczenie usług dystrybucyjnych w celu poszerzenia rynku
swoich produktów.

The company was founded in 2006 and specialized in design,
manufacturing and distribution of wedding dresses. The
manufacturer became a sizeable factory in Eastern Europe, Ukraine
with experienced designers and skilled master tailors. The company
is looking for a long-term relationship under commercial agency or
distribution services agreements for expanding the market of its
products.
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The Ukrainian company that provides quality pharmaceutical logistics
including customs clearance, importation, GDP (good distribution
practices) storage, bonded warehousing and delivery of
pharmaceuticals is looking for outsourcing agreement for logistics
services.

BOUA20200702002

Ukraińska firma, która zapewnia wysokiej jakości logistykę
farmaceutyczną, w tym odprawy celne, import, magazynowanie, GDP
(dobre praktyki dystrybucyjne), skład celny i dostawę leków,
poszukuje umowy outsourcingowej w zakresie usług logistycznych.

BOQA20200531001

Ta katarska firma programistyczna założona w 2014 roku specjalizuje This Qatari based software company founded in 2014 is specialized in
się w tworzeniu interaktywnego i angażującego oprogramowania na the development of interactive and engaging software for events. The
potrzeby wydarzeń. Firma opracowała platformę SaaS używaną do
company has developed a SaaS platform used to engage with the
angażowania publiki podczas wydarzeń.
crowd during events.
Firma szuka agencji i / lub licencjobiorców swojej platformy SaaS na
The company is looking for agencies and/ or licensees for its SaaS
potrzeby wydarzeń.
platform for events.

BOIL20200616001

BOUA20200718001

Ta izraelska firma ma około 8-letnie doświadczenie w branży
This Israel based company has about 8 years of experience in the
opakowań elastycznych. Firma współpracuje z wiodącymi markami
flexible packaging sector. The company is working with leading local
lokalnymi i międzynarodowymi. W ofercie znajdują się opakowania do
and international brands. The products on offer include beverage
napojów, żywności, płynów, do zastosowań próżniowych, do użytku
packaging, food packaging, liquid packaging, packaging for vacuum
domowego i pielęgnacyjnego oraz woreczki. Firma poszukuje
applications, personal home and care packaging and pouches. The
dystrybutorów w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
company is looking for distributors under distribution services
agreements.
Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy wyrobów A Ukrainian company specializes in the production of a wide range of
odlewanych i kutych z obróbką wstępną. W celu zwiększenia udziału cast and forged products with primary machining. In order to increase
w rynku spółka chce nawiązać długoterminowe relacje biznesowe
its market share, the company wants to establish long-term business
poprzez umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz umowę
relationships via distribution services agreement and commercial
agencyjną.
agency agreement.

BOUK20200609001

Brytyjski producent opracował szereg innowacyjnych myjek
ciśnieniowych zasilanych bateryjnie (bowserów). Te samodzielne,
przenośne urządzenia są zasilane bateriami litowo-jonowymi
połączonymi z silnikiem prądu stałego, który zapewnia do 90 minut
ciągłego czyszczenia przed koniecznością ponownego naładowania.
Brytyjska firma poszukuje dystrybutorów, którzy wprowadzą swoje
produkty na rynki międzynarodowe.

UK manufacturer has developed a range of innovative battery
powered pressure washers (bowsers). These self-contained portable
units are powered by lithium-ion batteries coupled to a DC motor
which provides up to 90 minutes of continuous cleaning before
recharging is required.
The UK company is looking for distributors to take their products to
international markets.

BOSI20200703001

Słoweńska firma jest doświadczonym deweloperem i integratorem
zaawansowanych rozwiązań telematycznych. Oferują innowacyjne i
niezawodne rozwiązania do śledzenia i zarządzania flotą dla branży
transportowej. Firma chce zwiększyć swój potencjał sprzedażowy.
Poszukują długoterminowej współpracy z doświadczonymi i
rzetelnymi partnerami w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

A Slovenian company is an experienced advanced telematics solutions
developer and integrator. They offer innovative and reliable tracking
and fleet management solutions for transport industry. The company
wants to expand its sales potential. They are looking for long term
cooperation with experienced and reliable partners under a
distribution services agreement.
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BORU20200615002

Rosyjska firma zajmuje się produkcją naturalnych, natychmiastowych,
wzbogaconych witaminami kisielów i napojów, które są produkowane
bez dodatku chemikaliów i barwników. Firma poszukuje
sprawdzonych partnerów zagranicznych z branży spożywczej do
zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company is engaged in the production of natural, instant,
vitamin-enriched kissels, drinks that are produced without the
addition of chemicals and dyes. The company is looking for reliable
foreign partners from the food industry to conclude a distribution
services agreement.

BOBA20200706006

Firma z Bośni i Hercegowiny działająca w branży tekstylnej poszukuje The company from Bosnia and Herzegovina operating in the field of
partnerów, którym oferuje usługi szycia/ pikowania jako
textile manufacturing is seeking partners to whom it offers to provide
podwykonawca lub produkcję kołder dla innych producentów na
quilt-stitching services as a subcontractor or to produce quilts for
podstawie umów produkcyjnych.
other producers under manufacturing agreements.

BOSK20200612001

Słowacka firma jest bardzo aktywna na arenie międzynarodowej i
współpracuje z wieloma klientami zagranicznymi. Firma rozwiązuje
złożone problemy techniczne swoich klientów i pracuje nad
technicznie wymagającymi projektami we wszystkich sektorach
przemysłu. Firma oferuje system do zdalnego monitorowania i
sterowania urządzeniami, który może służyć m.in. w procesach
produkcyjnych. Firma poszukuje partnerów biznesowych do
współpracy w ramach umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych.

The Slovak company is very active internationally and cooperates with
many foreign clients. The company solves complex technical
problems of their clients and works on technically challenging projects
across all the industry sectors. The company offers a system for
remote monitoring and control devices, which could be used e.g. in
production processes. The company is looking for business partners
to cooperate with via commercial agency agreement or distribution
services agreement.

BOLV20200706001

Firma z Łotwy zajmująca się rolnictwem poszukuje bezpośrednich
In Latvia based company that is working in agricultural business is
inwestycji w budowę pionowo zintegrowanego gospodarstwa rolnego
looking for direct investment to build a vertically integrated
na Ukrainie. Typami pożądanej współpracy są umowy finansowe lub agricultural holding in Ukraine. The types of desired collaboration are
umowy joint venture.
financial or joint venture agreements.

BOSI20200703003

Słoweński producent w 100% naturalnych kremów do opalania
A Slovenian manufacturer of 100 % natural sun creams is looking for
poszukuje dystrybutorów. Firma jest zorientowana na ekologię i
distributors. The company is ecologically oriented and is committed
stawia na wysokiej jakości produkty kosmetyczne wykonane w 100% z
to quality cosmetic products made from 100 % natural organic
naturalnych składników organicznych, przyjaznych dla człowieka i
ingredients that are friendly to people and nature. The company has
przyrody. Firma działa z powodzeniem od 12 lat i nieustannie
been operating successfully for 12 years and constantly invests in the
inwestuje w rozwój i poprawę jakości swoich produktów.
development and improvement of the quality of its products.
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BOUA20200605001

Ukraińska firma prywatna to spółka z branży nieruchomości, której
The Ukrainian private company is a real estate company whose core
podstawową działalnością są jednostki przemysłowe, biura i grunty
business is in industrial units, offices, and lands for building. The
pod budowę. Firma poszukuje inwestorów chcących założyć lokalną company is looking for investors willing to establish a local production
produkcję lub nawiązać współpracę w zakresie inwestycji
or establish a partnership in production investments, real estate
produkcyjnych, nieruchomości, punktów sprzedaży, itp.
companies, outlets, large retail sector, etc.
Przestrzeń przemysłowa składa się z trzech głównych obszarów:
The industrial space has three main areas: production, storage, and
produkcyjnego, magazynowego i biurowo-socjalnego. Poszukiwane są offices/social area. Financial agreements or joint venture agreements
umowy finansowe lub umowy joint venture.
are sought.

BOCZ20200622002

The Czech designer and inventor offers a newly designed fountain
Czeski projektant i wynalazca oferuje nowo zaprojektowane pióro
pen with a unique construction and appearance. The production
wieczne o unikalnej konstrukcji i wyglądzie. Prawa do produkcji są
rights are offered to a manufacturer for serial production on the basis
oferowane producentowi do produkcji seryjnej na podstawie umowy
of a license agreement.
licencyjnej. Innowacyjność pióra polega na połączeniu kilku funkcji.
Prosta konstrukcja sprawia, że pióro jest łatwe w produkcji.
The innovation of the pen is in a combination of several features.
Doświadczenie użytkownika i ergonomia są na wysokim poziomie
Simple design makes the pen easy to manufacture. The user
dzięki znikającej końcówce i magnetycznemu otwieraniu / zamykaniu. experience and ergonomics are at high level thanks to vanishing nib
and magnetic opening/closing.

BOFR20200629002

The French SME based in the North of France was established in
Francuskie MŚP z siedzibą na północy Francji powstało w 1947 roku.
1947. They are specialized in industrial subcontracting. Faced with
Specjalizują się w podwykonawstwie przemysłowym. W obliczu
the COVID-19 crisis, they developed an innovative accessory to
kryzysu związanego z COVID-19 opracowali innowacyjny dodatek
prevent the appearance of mist on the glasses when wearing a mask.
zapobiegający pojawianiu się mgły na okularach podczas noszenia
The company aims to expand internationally worldwide with local
maski. Firma dąży do międzynarodowej ekspansji na całym świecie z
partners to distribute this accessory. The company is also interested
lokalnymi partnerami w celu dystrybucji tego akcesorium. Firma jest
by a commercial agency agreement, licensing and manufacturing
również zainteresowana umową agencyjną, licencyjną i produkcyjną.
agreement.

BOSG20200603002

Singapurska firma, która ma ponad 60-letnie doświadczenie w
produkcji sosów, jest dobrze znaną marką w Singapurze. Firma
produkuje ponad 15 rodzajów sosów na potrzeby klientów w
Singapurze i regionie Azji Południowo-Wschodniej. Firma poszukuje
europejskich partnerów na podstawie umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

The Singapore company, which has over 60 years of experience in
making sauces is a well known brand in Singapore. The company
produces over 15 kinds of sauces to supply to customers in Singapore
and the South East Asia region. The company is looking for European
partners via distribution service agreement.
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BOCZ20200622001

BOSI20200612001

BOES20200727002

Czeska firma, która działa w kilku branżach, takich jak produkcja
The Czech company that has several branches, such as wood
drewna, ochrona i usługi handlowe, rozwinęła zupełnie nową branżę,
production, security and trading services, has developed a brand new
skoncentrowaną na firmach produkujących stal. Firma oferuje szeroki
branch, focused on steel production companies. The company offers
wachlarz usług i obszarów zastosowań w zakresie obróbki metali.
a wide range of services and application areas in field of
Wśród oferowanych usług znajduje się cięcie laserem, piły taśmowe,
metalworking. Among the services offered are laser cutting, band
cięcie, gięcie, wiercenie, szlifowanie, spawanie, malowanie
saws, cutting, bending, drilling, grinding, welding, painting of various
różnorodnych wyrobów skomplikowanych, itp. Wszystkie te usługi są
complex products etc. All those services are offered under
oferowane w ramach umowy podwykonawczej lub dystrybucyjnej.
subcontracting or distribution services agreement.

Mała, słoweńska firma rodzinna z regionu Primorska jest
producentem wysokiej jakości sprzętu do produkcji wina ze stali
A Slovenian small family company, from Primorska region, is a
nierdzewnej (np. zbiorniki, urządzenia do wina, zbiorniki
manufacturer of quality made stainless steel wine-making equipment
transportowe, płyty chłodzące). Firma oferuje produkcję seryjnych lub
(eg tanks, wineficators, transportation tanks, cooling plates). The
niestandardowych produktów końcowych na podstawie umowy
company offers production of serial or custom made end products via
produkcyjnej i poszukuje przedstawicieli handlowych do
manufacturing agreement and is looking for commercial agents to
wprowadzania na rynek i sprzedaży swoich produktów za
market and sell their products via commercial agency agreement.
pośrednictwem umowy agencyjnej.

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji, komercjalizacji i
Spanish company, specialized in the production, commercialisation
ocenie systemów nawadniających dla sektora rolnego poszukuje
and assessment of irrigation systems for the agricultural sector, is
umów dystrybucyjnych i partnerów do nawiązania długoterminowych looking for a distribution agreements, seeking partners to establish a
relacji, które pozwolą na stabilny i wzajemny rozwój. Firma oferuje
long-term relationship that allows a stable and mutual growth. The
szereg wysoce specjalistycznych i specyficznych produktów, które
company offers a range of highly specialised and specific products
zaspokajają szczególne potrzeby klientów w zakresie utrzymania
that covers the particular needs of clients in relation to the
stawów i systemów nawadniających.
maintenance of ponds and irrigation systems.

BORO20200629001

Rumuński klub sportów wyczynowych, specjalizujący się w
trenowaniu piłki nożnej i tenisa, jest zainteresowany współpracą z
firmami europejskimi w ramach umowy podwykonawczej.

A Romanian competitive sports club, specialised in football and tennis
coaching activities, is interested in cooperating with European
companies under a subcontracting agreement.

BOSG20200603005

Singapurska firma, założona w 1986 roku, jest producentem wyrobów
z klopsików. Produkty można znaleźć w supermarketach, a także w
restauracjach w Singapurze. Firma poszukuje europejskich partnerów
na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Singapore company, established in 1986 is a manufacturer of
meatball products. The products can be found in supermarkets as
well as being supplied to restaurants in Singapore. The company is
seeking European partners via a distribution services agreement.
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BODE20200609001

BOKR20200719001

Przedsiębiorstwo rodzinne z północnych Niemiec oferuje wieże
dezynfekcyjne odpowiednie do obiektów o dużym natężeniu ruchu
publicznego. Urządzenia są dostarczane z płynem dezynfekujący
Lerasept odpowiednim do ochrony przed COVID 19. Klienci cieszą się
łatwą obsługą, trwałą użytecznością, łatwym uzupełnianiem, a także
dostarczaniem i konserwacją przez samą firmę. Dystrybutorzy
docelowi powinni być w stanie pozyskiwać informacje od organów
administracji publicznej, służby zdrowia i branż o dużej liczbie
pracowników.

A Northern German family-owned enterprise offers disinfection
towers suitable for facilities with high public traffic. The devices come
with who recommended Lerasept disinfection liquid suitable for
COVID 19 protection. Customers enjoy easy handling, enduring
usability, easy refill as well as deliverance and maintenance by the
company itself. Targeted distributors should be capable of canvassing
for public administrations, health services and highly staffed
industries.

Dzięki wyjątkowej wiedzy i doświadczeniu w zakresie technologii PCR
koreańskie MŚP zajmujące się inżynierią biotechnologiczną od kilku lat
With outstanding know-how and expertise in PCR technology, a
opracowuje i produkuje ultraszybkie platformy do diagnostyki
Korean biotech engineering SME has been developing and
molekularnej oraz zestawy do diagnostyki in vitro. Firma poszukuje
manufacturing ultra-fast molecular diagnosis platforms and in-vitro
współpracy z partnerami w Europie, którzy mogą dystrybuować
diagnostic kits for several years. The company is seeking collaboration
oparty na technologii PCR w czasie rzeczywistym łatwy w użyciu
with partners in Europe who can distribute the real-time PCR
zestaw do diagnostyki COVID-19, który radykalnie skraca czas
technology based easy-to-use COVID-19 diagnosis kit that
testowania do 45 minut.
dramatically reduces the testing time to 45 minutes.

BOBG20200615001

Bułgarska firma produkuje kosmetyki ziołowe i dodatki do żywności w
A Bulgarian company manufactures herbal cosmetics and herbal food
oparciu o własne badania i rozwój. Wśród oferowanych produktów
additives on the basis of own research and development. Products
znajdują się płyny i żele na bóle mięśniowo-szkieletowe, kremy do
offered incude lotions and gels for musculoskeletal pains, face creams
twarzy z różanym koncentratem oraz unikalne wodne koncentraty
with rose concrete, and unique water herbal concentrates for various
ziołowe na różne schorzenia. Koncentrat różany to pomarańczowodiseases. Rose concrete is an orange-red waxy semi-solid material
czerwony woskowaty półstały materiał o świeżym zapachu róż. Firma
with a fresh rose fragrance. The company is offering distribution
oferuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
services agreements.

BOUA20200604003

Ukraińska firma poszukuje partnerów specjalizująca się w transporcie
Ukrainian company specialized in road freight transportation,
drogowym, odprawach celnych i innych usługach logistycznych. Firma
customs clearance, and other logistic services is looking for partners.
oferuje swoje usługi w ramach umowy podwykonawczej i
The company offers its services under subcontracting and outsourcing
outsourcingu.
agreement.

Armeńska firma informatyczna zajmuje się systemami automatyzacji
This Armenian IT company is involved in business process
procesów biznesowych. Opracowane przez firmę systemy znajdują
automation systems. The systems developed by the company can be
zastosowanie w wielu dziedzinach usług, takich jak restauracje, kluby
used in many fields of services such as restaurants, fitness clubs,
BOAM20200617001
fitness, gabinety stomatologiczne itp. Firma oferuje różne rozwiązania dental clinics etc. The company offers different automation system
w zakresie automatyki, zgodne ze wszystkimi międzynarodowymi
solutions in accordance with all international standards. The company
standardami. Firma poszukuje umowy agencyjnej.
is looking for a commercial agency agreement.

18/07/2021

30/07/2021

16/07/2021

12/07/2021

25/07/2021

inne usługi

medycyna

spożywcza

transport/logistyka

inne usługi

BOHR20200608002

Chorwacka firma zajmująca się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań
poprawiających jakość życia, opracowała nowoczesną i estetyczną
The Croatian company dedicated to the creation of innovative
butlę do pisuaru z wbudowanym nieinwazyjnym komponentem
solutions for improved life quality developed a modern and
fosforyzującym, który świeci w ciemności.
aesthetically appealing urinal bottle with an integrated non-invasive
MŚP poszukuje partnerstwa opartego o umowę świadczenia usług
phosphorescent component that lights in the dark.
handlowych lub dystrybucyjnych, rozważane są również prawa
The SME is looking for commercial or distribution service agreement,
wyłączne.
exclusive rights are also considered.

28.07.2021

materiały i usługi
budowlane

BORO20200609004

Rumuńska firma technologiczna oferuje produkty i usługi takie jak:
A Romanian technology company offers products and services
doradztwo IT, zarządzanie produktami, tworzenie aplikacji
engineering such as: IT consultancy, product management, web and
internetowych i mobilnych, walidacja oprogramowania i zapewnianie
mobile development, software validation and quality assurance, team
jakości, rozszerzenia zespołów. Rumuńska firma oferuje swoim
extensions. The Romanian company offers tailor made solutions and
partnerom rozwiązania szyte na miarę oraz usługi informatyczne,
IT related services to the partner that can be located in any country,
które mogą być wdrażane w dowolnym kraju na podstawie umowy
under an outsourcing agreement.
outsourcingowej.

08/07/ 2021

komputery i IT

BONL20200629001

Holenderska firma jest producentem ekskluzywnych produktów ze
This Dutch organization is manufacturer of exclusive violet glass
szkła fioletowego o wyjątkowych właściwościach, chroniących
products with unique properties to protect contents against the
zawartość przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, przy
harmful effects of sunlight, while preserving its intrinsic bio-energetic
jednoczesnym zachowaniu jej nieodłącznych wartości
values.
bioenergetycznych. Firma oferuje swoje unikalne produkty
The organization offers its unique products to producers of food
producentom artykułów spożywczych i/lub kosmetycznych w ramach
and/or cosmetics products under manufacturing agreement.
umowy produkcyjnej.
The organization is also interested in a distribution agreement with
Firma jest również zainteresowana współpracą opartą o umowę
potential resellers.
dystrybucyjną z potencjalnymi odsprzedawcami.

22.07.2021

opakowania, papier

BOES20200727001

Hiszpański start-up opracował hiperskalowalną platformę, która
integruje i organizuje kilkanaście różnych technologii, aby zapewnić
The Spanish start-up has developed a hyper-scalable platform that
możliwości rozwiązania problemu tworzenia się korków w ruchu
integrates and orchestrates over a dozen different technologies to
miejskim, emisji i kosztów. Firma oferuje rozwiązanie oparte na
provide a solution to address urban distribution congestion, emissions
kombinacji algorytmów do optymalizacji tras ciężarówek lub
and cost problems.The company offers a solution based on a
samochodów dostawczych podlegających prawnym, środowiskowym,
combination of algorithms to optimize routes trucks or vans with
emisyjnym i innym ograniczeniom specyficznym dla miasta lub strefy.
legal, environmental, emissions and other city or zone-specific
Startup szuka partnerstw bazujących na umowie finansowej.
restrictions. The start-up is looking for financial agreements.

29/07/2021

komputery i IT

BOUA20200702005

Ukraińska firma jest producentem wewnętrznych i zewnętrznych
listew wykonanych z poliuretanu (PU), włókna szklanego (FRP) i
The Ukrainian company is a manufacturer of polyurethane (PU),
polistyrenu powlekanego (PS, XPS). Firma w swoim portfolio ma
fibreglass (FRP) and coated polystyrene (PS, XPS) decorative
również ozdoby dekoracyjne, a także gzymsy do oświetlenia
mouldings for interior and exterior, including 3D panels, decorative
pośredniego LED. Firma jest obecna na rynkach zagranicznych i jest w ornaments, as well as cornices for LED indirect lighting. The company
stanie zaoferować europejską jakość produktów i poszukuje
has a presence in foreign markets and is able to offer European
partnerstw opartych o umowę dystrybucyjną.
quality of products under distribution agreements.

25/07/2021

materiały i usługi
budowlane

BOAM20200602002

Ormiańska fabryka zajmuje się produkcją puszkowanych owoców oraz
This Armenian cannery is engaged in the production of canned fruits
warzyw, a także dżemów i kompotów. Firma poszukuje partnerstw
and vegetables, jams, and compotes.
opartych o usługi dystrybucyjne, a także partnerów chętnych do
The company is looking for distribution services and commercial
zawarcia umów agencyjnych.
agency agreements.

spożywcza

30/07/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BOPT20200706003

Portugalski producent innowacyjnego środka czyszczącego do paneli
fotowoltaicznych jest zainteresowany poszerzeniem swojego rynku
poprzez nawiązanie długoterminowej współpracy z dystrybutorami i
przedstawicielami handlowymi na całym świecie.

BOIE20191213001

Irlandzka firma opracowała oprogramowanie służące do zmiany
An Irish company has developed software to turn an internet protocol
kamery internetowej (monitoringu, kamery przemysłowej) w kamerę
camera (closed-circuit television) into a time-lapse & project
poklatkową oraz relację streamingową na żywo, która
management camera specific for the construction industry. The timewykorzystywana jest w branży budowlanej. Filmy poklatkowe oraz
lapse videos and live streaming gathers data from an internet
transmisje na żywo gromadzą dane z kamery internetowej dla
protocol camera for various project management teams and building
różnych zespołów zarządzających projektami i modelujących
information modelling for the design team.
informacje dla zespołów projektowych. Firma poszukuje partnerów w
The company is looking for partners to establish a licensing
branży budowlanej do współpracy w ramach umowy licencyjnej.
agreement within the construction industry preferably.

04/07/2021

komputery i IT

BORO20200618001

Rumuńska firma ma ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji
A Romanian company has over 20 years’ experience in manufacturing
odzieży roboczej dla pracowników służby zdrowia (topów, spodni,
uniforms for healthcare professionals (tops, trousers, coats, caps
płaszczy, nakryć głowy, itd.). Firma jest zainteresowana współpracą z
etc.). The company is interested in cooperating with international
międzynarodowymi firmami, dla których produkować będzie odzież
firms for whom to manufacture healthcare uniforms. Cooperation
medyczną. Współpraca ze wskazanymi partnerami będzie oparta na
with the partners identified will be based on manufacturing
umowie produkcyjnej.
agreements.

25.07.2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

21/07/2021

reklamowa, filmowa

29/07/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BODE20200608001

BOBG20200722001

This Portuguese manufacturer of an innovative cleaning solution for
photovoltaic panels is interested in widening its market by forming
long-term partnerships with distributors and commercial agents
worldwide.

14/07/2021

Niemiecka agencja internetowa i reklamowa, świadcząca
A German internet and advertising agency, a full service provider of
kompleksowe usługi w zakresie niemieckiego i międzynarodowego German and international multi-channel sales and marketing support,
wielokanałowego wsparcia sprzedaży i marketingu, poszukuje i
is looking for and offering subcontracting activities and reciprocal
oferuje usługi podwykonawcze i wzajemną produkcję.
production.
Ponadto firma oferuje specjalistyczne usługi i wsparcie w Niemczech i Furthermore, the company offers expert-based services and support
na świecie.
in Germany and worldwide.
Firma koncentruje się na obszarach: komunikacji, kreacji i aplikacji.
The company focuses on the following areas: communication,
creation and application.
Bułgarska firma oferuje różne style i wzory skarpet męskich, damskich
A Bulgarian company offers different styles and designs of men’s,
i dziecięcych, skarpet codziennych, sportowych, skarpet z własnym
ladies’ and children’s socks,- casual socks, sport socks, trainers socks,
logo i wzorem klienta. Firma chciałaby poszerzyć swój zasięg poprzez
socks with customer own logo and design. The company would like to
partnerstwa oparte o umowy dystrybucyjne lub produkcyjne.
enlarge its market through distribution or manufacturing agreements.

BOTR20200626001

Turecka firma posiada doświadczenie w produkcji dysz
przędzalniczych do przędzenia ze stopu multifilamentów i włókien
A Turkish company, which is experienced in the production of
odcinkowych, woreczków przędzalniczych oraz dysz przędzalniczych spinnerets for melt spinning of multifilaments and staple fibres, spin
do przędzenia dwuskładnikowego, wykrojników do przędzenia
packs, complete spin packs and spinnerets for bi-component
metodą melt blown, spun-bond oraz dysz przędzalniczych
spinning, spin dies for melt blown, spun bond and spun laced nonnietkających. Firma planuje współpracę opartą o świadczenie usług wovens, would like to sign distribution services or commercial agency
dystrybucyjnych lub agencyjnych w celu sprzedaży swoich produktów
agreements to sell their products to wider markets.
na innych rynkach.

16/07/2021

narzędzia i części

BORU20200617001

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji i dostawach narzędzi
skrawających dowolnego przeznaczenia, łańcuchów, gwiazd i innych
części zamiennych do maszyn przeznaczonych do robót ziemnych.
Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

08/07/2021

narzędzia i części

BOUA20200624005

Ukraińska firma produkująca gry dla dzieci poszukuje partnerów w
krajach Unii Europejskiej. Firma swoją współpracę opierać chce na
umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych. Partnerami mogą być
dystrybutorzy zabawek, sieci handlowe, lokalni producenci zabawek
oraz sklepy.

17/07/2021

różne inne produkty

BOTR20200324001

Turecka firma powstała w 2019 roku w Kayseri. Firma świadczy
zewnętrzne usługi w zakresie modelowania 3D i projektowania
przemysłowego. Specjalizuje się w projektowaniu dla sektora opieki
zdrowotnej. Ponadto firma świadczy usługi doradcze przy realizacji
projektów uczelnianych. Firma poszukuje partnerstw opartych o
umowę outsourcingową.

17/07/2021

inne usługi

BOGR20200605001

Greckie MŚP posiadające wieloletnie doświadczenie w produkcji i
dystrybucji rękawic ochronnych i chirurgicznych, poszukuje
zagranicznych dystrybutorów. Ze względów na COVID-19 obserwuje
się rosnący i wysoki popyt na stan zapasów tych produktów. Firma
oferuje rękawice nitrylowe, lateksowe i winylowe, które
produkowane są zgodnie z normami europejskimi, a rozważanym
rodzajem partnerstwa jest współpraca oparta o umowę świadczenia
usług dystrybucyjnych.

07/07/2021

różne inne produkty

A Russian company specializes in the manufacture and supply of
cutting tools for any purpose, chains, stars, and other spare parts for
earthmoving machinery. The company is looking for partners to
market products under distribution services agreement.
The Ukrainian company that produces games for children looks for
partners in the countries of the European Union.
The company aims to sign up distribution services agreements with
appropriate partners.
These partners can be distributors of toys, retail chains, local toy
manufacturers, shops.
The Turkish company was established in 2019, Kayseri, Turkey. The
company provides 3D modeling and industrial design
services/consultancy externally. It is specialised in design for
healthcare sector. In addition, the company provides consultancy
services to university projects. The company is looking for outsourcing
agreements.
A Greek SME which has many years of experience in manufacturing
and distributing protective and surgical gloves is looking for
cooperation with distributors abroad. Due to Covid-19 there is an
increasing and high demand in stock levels of these products. The
company offers nitrile, latex and vinyl gloves, which conform with the
European Standards and the type of partnership considered is the
distribution services agreement.

BOAM20200703001

Ormiańska firma zajmuje się produkcją wszelkiego rodzaju tekstyliów This Armenian company is involved in production of all kinds of home
do użytku domowego oraz bielizny dla wszystkich członków rodziny.
textile, as well as underwear for all family members. The company
Firma posiada duże moce produkcyjne, które jest w stanie zwiększyć has a large production capacity which also can be increased in case of
w przypadku większych zamówień. Firma chce wejść na nowe rynki
larger orders. The company wants to enter into new markets abroad
zagraniczne w ramach usług dystrybucyjnych lub agencyjnych, a także
under distribution services, manufacturing, or commercial agency
produkcji.
agreements.

25/07/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

31/07/2021

narzędzia i części

25/07/2021

produkty drewniane,
meble

BOUK20200228001

Brytyjski dostawca części zamiennych do wyposażania zakładu,
takiego jak koparki, wywrotki i wózki widłowe, a także dodatkowe
części dla producentów oryginalnego sprzętu (OEM) i firm z rynku
wtórnego, stara się rozszerzyć swoją sieć dystrybucji.

BOIT20200422001

Włoska firma specjalizuje się w produkcji drzwi wewnętrznych oraz
elementów wyposażenia domu, sklepów, biur i hoteli. Produkowane
drzwi, zaprojektowane przez własnych projektantów wnętrz objęte są
międzynarodowym patentem i łączą w sobie funkcjonalność i piękno.
Firma chce zawrzeć umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOTR20200624001

Turecka firma produkuje jednorazowe torby papierowe, torby
A Turkish disposable paper bags, plastic bags, disposable cups,
plastikowe, kubki jednorazowe, pokrywki i słomki, rolki termiczne i
lids&straws, thermal rolls and takeout boxes manufacturing company
pudełka na wynos. Firma poszukuje partnerów do współpracy opartej
produces customized disposable products. The company would like to
na świadczeniu usług dystrybucyjnych oraz agencyjnych, a także
sign distribution services, commercial agency and manufacturing
produkcyjnych.
agreements to sell its products to wider markets.

22.07.2021

opakowania, papier

BOAM20200612002

Ormiańska firma produkująca organiczne ekstrakty herbaciane z
różnego rodzaju owoców jagodowych, a także oleje z nasion różnych
owoców jagodowych oraz innych. Produkty firmy są ekologiczne.
Firma poszukuje partnerów do współpracy opartej o umowę
świadczenia usług dystrybucyjnych.

The Armenian company produces organic tea extracts from different
berries, as well as oils from seeds of different berries and fruits. The
company's product is organic. The company is looking for distribution
services agreements.

17.07.2021

spożywcza

BOCZ20200611001

Czeskie MŚP zajmujące się technologiami zintegrowanymi
opracowało we współpracy z czeskim uniwersytetem system nadzoru
za pomocą kamer umożliwiający obserwację ptaków/zwierząt w
Internecie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. System ten
składa się z budki lęgowej, wbudowanej elektroniki, kabli, autorskiego
oprogramowania i wbudowanego łącza internetowego. Firma
poszukuje partnerów z przemysłu lub środowiska akademickiego
zainteresowanych współpracą opartą o umowę agencyjną.

A Czech SME dealing with embedded technologies has developed in
cooperation with a Czech university a camera surveillance system
enabling birds/animals observation online 24 hours a day, 7 days a
week. It consists of a nest box, embedded electronics, cables,
proprietary software and built-in internet connections. The SME is
looking for partners from industry or academia interested in
commercial agency agreement.

18/07/2021

różne inne produkty

The UK supplier of spare parts for plant equipment such as diggers,
dumper trucks and forklift trucks and additional parts for original
equipment manufacturers (OEM) and aftermarket companies seeks
to expand its distribution network.

The Italian company is specialized in the production of interior doors
and custom-made furnishings for home, shops, offices and hotels.
Their doors, designed by their interior designers and covered by
international patent, encompass both functionality and beauty. The
company is looking to conclude distribution services agreements.

BOES20200630001

BOUK20200602001

BOBG20200709005

BOBG20200604001

Hiszpańskie rodzinne przedsiębiorstwo ekologiczne związane jest z
morzem, walorami zdrowotnymi oraz ochroną środowiska. Firma
pozyskuje wodę morską z akwenu morskiego w uprzywilejowanych
miejscach ze względu na wysoką stabilność składu mineralnego.
Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w sektorze
związanym ze zdrowiem.

Brytyjska firma opracowała szereg szkoleń z zakresu położnictwa.
Dzięki zespołu wysoko wykwalifikowanych starszych położnych
oferowane są praktyczne i oparte na doświadczeniach szkolenia dla
pracowników służby zdrowia. Mając doświadczenie w prowadzeniu
kursów szkoleniowych w krajach hiszpańskojęzycznych, takich jak
Hiszpania, Chile i Argentyna, firma chce rozwijać swoją
międzynarodową sieć i oferuje swoje usługi partnerom na całym
świecie w ramach umów o podwykonawstwo oraz outsourcing.

Ibiza and Formentera Seawater company is a family eco enterprise
related to the sea, to the values of health and the protection to the
environment.
The company collects sea water in the sea at privileged sites due to its
high stability in the composition of minerals.

sektor morski, lotniczy

03/07/2021

doradztwo i konsultacje

26/07/2021

metalowa

04.07.2021

spożywcza

31/07/2021

spożywcza

The company is looking for distributors and commercial agents within
the health sector.
This company has designed a range of training courses in the field of
midwifery. Through a team of highly skilled senior midwifes, they
offer practical and evidence based training to health professionals.
With experience in delivering training courses in Spanish speaking
countries such as Spain, Chile and Argentina, they wish to grow their
international network and are offering their services under
subcontracting and outsourcing agreements to international partners
worldwide.

A Bulgarian company, with over 30 years of experience in metal
Bułgarska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w tkaniu i
spinning and engraving, is offering its services and free production
grawerowaniu metali oferuje swoje usługi i wolne moce produkcyjne
capacity for subcontracting.
w zakresie podwykonawstwa. Firma może produkować różnego
rodzaju plakietki, nagrody, sztućce dla przemysłu spożywczego, części
The company can produce different kinds of plaques, awards, cutlery
metalowe, oprawy oświetleniowe, pamiątki itp. Firma może przyjąć
for the food industry, metal parts, light fixtures, souvenirs, etc. It
zarówno małe, jak i duże zamówienia.
treats each order with attention and can take small and large quantity
orders.
Bułgarski producent doskonałej jujuby (nie mylić z jojoba) w postaci
świeżych i suszonych owoców oraz soków i likierów z jujuby,
poszukuje dystrybutorów na całym świecie. Firma oferuje współpracę
opartą o umowę świadczenia usług dystrybucyjnych.

25/07/2021

A Bulgarian producer of excellent jujube (not to be confused with
jojoba) products such as fresh jujube, dry jujube, jujube juice and
jujube liqueur is looking for distributors worldwide.
The company is offering a distribution service agreement.

BOES20200709001

Hiszpańska firma zajmuje się sprzedażą tradycyjnych i ekologicznych
produktów spożywczych opatrzonych znakiem ekologicznym. Firma
poszukuje dystrybutorów wyspecjalizowanych w małym i średnim
handlu w ramach umów dystrybucyjnych.

Spanish company commercializes traditional and gourmet organic
food products with eco stamp. The company is looking for distributors
specialized in small and medium commerce under distribution
agreements.

BOUA20200708003

BOIT20200527002

BOSG20200603001

Główną specjalizacją ukraińskiej firmy jest produkcja wyrobów
The main specialization of the Ukrainian company is the production of
rytualnych, budowlanych i dekoracyjnych z różnego rodzaju kamienia ritual, construction and decorative products from the different stone
pochodzenia ukraińskiego. Firma poszukuje partnerów do współpracy
of Ukrainian deposits. The company is looking for partners under
opartej na umowie podwykonawstwa, umowie świadczenia usług
subcontracting, distribution service and commercial agency
dystrybucyjnych lub pośrednictwa handlowego.
agreements.

24/07/2021

Włoska firma specjalizuje się w produkcji farb dla budownictwa i
renowacji, cementów hydroizolacyjnych i żywic do podłóg. Firma
szuka długoterminowych relacji partnerskich poprzez umowy
agencyjne.

An Italian company is specialized in the production of paints for the
building industry and restoration, waterproofing cements and resins
for floors. The company is looking to establish long-term partnerships
through agency agreements.

16.07.2021

Singapurska firma specjalizuje się w produkcji „bao”, czyli rodzaju
singapurskich bułeczek gotowanych na parze. Firma dostarcza bułki
do lokalnych punktów gastronomicznych i punktów handlowogastronomicznych, a także innych instytucji i punktów
gastronomicznych. Firma poszukuje europejskich partnerów na
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Singapore company is specialized in producing "pau" which is a
type of Singaporean steamed buns. The company supplies the bun
products to local food courts and hawker centers as well as other
institutions and food and beverage outlets. The company is looking
for European partners via a distribution service agreement.

22.07.2021

materiały i usługi
budowlane

materiały i usługi
budowlane

spożywcza

BOIL20200707001

Izraelska firma opracowała innowacyjne, oparte na technologii CNC
The Israeli company has developed innovative CNC (Cellulose Nano
(nanokryształy celulozy), trwałe powłoki barierowe, które chronią
Crystals) based sustainable barrier coating solutions that protects
przed tlenem, olejem i parą wodną dla przemysłu opakowaniowego.
from oxygen, oil and water vapor for the packaging industry. The
Rozwiązania w zakresie powłok barierowych stanowią zrównoważoną
barrier coating solutions serve as a sustainable alternative to
alternatywę dla aluminium i materiałów na bazie ropy naftowej.
aluminium and fossil oil-based materials. It seeks partners abroad for
Poszukuje partnerów za granicą do pośrednictwa handlowego w
commercial agency with connection to packaging companies which
powiązaniach z firmami opakowaniowymi, które chcą zastosować
are looking to incorporate sustainable barrier coatings in their
trwałe powłoki barierowe w swoich produktach opakowaniowych.
packaging products.

30.07.2021

opakowania, papier

BOSG20200504004

BOUA20200526004

Singapurska firma, która powstała w 2006 roku, to firma
dostarczająca mrożonki w Singapurze. Firma specjalizuje się w
dostarczaniu szerokiej gamy mrożonek do Singapuru oraz regionu Azji
Południowo-Wschodniej. Firma poszukuje europejskich partnerów na
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Ukraińska firma z północnej części kraju specjalizująca się w produkcji
drewnianych palet, chce zawierać usługi dystrybucyjne i umowy
agencyjne z partnerami handlowymi na całym świecie, aby promować
i sprzedawać swoje produkty na nowych rynkach lokalnych.

The Singapore Company, which was established in 2006, is a company
supplying frozen food ingredients in Singapore. The company
specializes in supplying a wide variety of frozen food products to
Singapore as well as the South East Asia region. The Singapore
Company is looking for European partners via a distribution service
agreement.

02.07.2021

The Ukrainian company from north part of country specialized in
production of wood pellets wants to conclude distribution services
and commercial agency agreements with trade partners all over the
world to promote and sell its products on new local markets.

03.07.2021

spożywcza

produkty drewniane,
meble

BOUK20200629001

Brytyjska firma produkuje blachy o wysokiej tolerancji i różnym
stopniu złożoności, przez wysoko wykwalifikowanych pracowników, z UK company producing sheet metalwork of fine tolerance and various
różnych materiałów, w tym aluminium, miedzi, stali miękkiej, stali
complexity, by a highly skilled workforce, from a variety of materials
nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Firma posiada szeroką gamę
including aluminium, copper, mild, stainless steels and plastics. The
nowoczesnych, wysokiej jakości maszyn i może produkować części dla company has a wide range of modern high-quality machinery and can
przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego i obronnego na podstawie
produce parts for aerospace, automotive, defence under customers’
unikalnych specyfikacji klientów. W zależności od potrzeb klienta
unique specifications. Depending on customer needs the company
firma może zaoferować umowę produkcyjną, outsourcingową lub
can offer a manufacturing, outsourcing or subcontracting agreement.
podwykonawczą.

22.07.2021

metalowa

BOFR20200616001

BOUA20200611001

BOSG20200328001

BOFR20200605002

Francuska firma specjalizuje się w produkcji mleka w proszku do
A French company is specialised in the production of milk powders for
żywienia młodych zwierząt (cieląt, prosiąt, jagniąt i koźląt). Jej główną
young animal feeding (calves, piglets, lambs and kids). Its main
działalnością jest pozyskiwanie najlepszych surowców, formułowanie i
activity is to source the best raw materials, formulate and mix
mieszanie produktów. Firma ma duże doświadczenie w sprzedaży
products. The company has a large experience in selling milk
preparatów mlekozastępczych do hodowli zwierząt w ponad 55
replacers for animal husbandry in more than 55 countries. It aims to
krajach. Ma na celu rozwój sprzedaży za granicą i dostarczanie
develop its sales abroad and provide bespoke products to partners for
partnerom produktów na zamówienie na nowe rynki. Poszukiwane są
new markets. Distribution services agreements are sought with
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z dystrybutorami na
distributors worldwide.
całym świecie.

08.07.2021

Firma z siedzibą w centrum zachodniej Ukrainy, zajmująca się
produkcją obiektów, skanowaniem obiektów, modelowaniem CAD i
integracją procesów 3D (trójwymiarowych) z produkcją i
projektowaniem poszukuje agencji handlowych, umów produkcyjnych
lub outsourcingowych.

The company that is based in the center of Western Ukraine,
manufactures object manufacturing, object scanning, cad modelling
and integration of 3d (the three dimensional) processes into
production and design is looking for commercial agency,
manufacturing or outsourcing agreements.

16.07.2021

Singapurska firma, która działa w branży od ponad 30 lat, jest
wiodącym producentem sosów w Singapurze. Firma produkuje
różnorodne sosy oraz pasty spożywcze. Firma poszukuje europejskich
partnerów poprzez umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Singapore company, which has been in the industry for more
than 30 years, is a leading sauce manufacturer in Singapore. The
company produces a variety of sauces as well as food paste. The
company is seeking European partners via distribution service
agreement.

22.07.2021

Francuski start-up opracowuje nowe produkty w oparciu o
The French start-up is developing new products based on a disruptive
przełomową technologię: czujniki mikroprzepływowe umożliwiające
technology : microfluidic sensors allowing electrochemical detection.
detekcję elektrochemiczną. Firma zaprojektowała i wyprodukowała
The company has designed and produced a first commercial version
pierwszą komercyjną wersję analizatora wody, przenośnego, łatwego
of a water analyser, portable, easy-to-use, able to detect very small
w obsłudze, zdolnego do wykrywania bardzo małych ilości
amounts of dangerous metals, such as arsenic and lead. The company
niebezpiecznych metali, takich jak arsen i ołów. Firma poszukuje
is looking for distributors in Europe.
dystrybutorów w Europie.

spożywcza

komputery i IT

spożywcza

09.07.2021
sprzęt elektroniczny i
elektryczny

BOTR20200629001

BOIE20200313001

Turecka firma z siedzibą w Izmirze, założona w 1996 roku, zajmuje się
A Turkish company, located in Izmir and established in 1996, is
produkcją modułowych kabin mieszkalnych i prowadzi działalność w
manufacturing modular living cabins and is active in related
zakresie powiązanych technologii produkcyjnych. Firma poszukuje
production technologies. The company is looking for distributors who
dystrybutorów, którzy będą mogli reprezentować produkty we
will be able to represent the products to its own region under a
własnym regionie na podstawie umowy dystrybucyjnej.
distribution agreement.

21.07.2021

Irlandzka firma opracowała oparty na chmurze produkt w postaci
An Irish company has developed a digital-forms cloud based product
cyfrowych formularzy z szeregiem funkcji, które pomagają
with a series of functions that help organisations push tasks to and
organizacjom przesyłać zadania do pracowników i przechwytywać
capture data from operatives in the field. The data can be used to
dane od pracowników w terenie. Dane mogą posłużyć do identyfikacji
identify trends, provide evidence of work done or prove adherence to
trendów, udokumentowania wykonanej pracy lub udowodnienia
regulations. The company are seeking distribution services
przestrzegania przepisów. Firma poszukuje umów o świadczenie usług
agreements with foreign partners to distribute it's product offering in
dystrybucyjnych z partnerami zagranicznymi w celu dystrybucji swojej
the areas of environment, information communication technology
oferty produktowej w obszarach ochrony środowiska, technologii
and intelligent energy.
teleinformatycznych i inteligentnej energii.

11.07.2021

różne inne produkty

komputery i IT

BOSG20200504002

BOBG20200610001

Singapurska firma specjalizuje się w dostarczaniu do punktów
gastronomicznych i do konsumentów składników żywności,
używanych na grillu i w parowniku, dla chińskiej metody gotowania
zupy zawierającej różne składniki żywności. Firma poszukuje
dystrybutorów w Europie.

A Singapore company is specialising in providing food ingredients
used in barbeque and steamboat, a Chinese cooking method
prepared with a simmering pot of soup containing different kinds of
food ingredients, to food and beverage outlets and consumers. The
company is looking for distributors in Europe.

Bułgarska firma powstała w sercu Bułgarskiej Doliny Róż. Jest
The Bulgarian company was established in the heart of the Bulgarian
głównym producentem i eksporterem wody różanej do picia Rose Valley. It is the main producer and exporter of rose water for
napojów naturalnych i gazowanych. Woda różana do picia nadaje się drinking - natural and carbonated drinks. The rose water for drinking
do codziennego spożycia. To wyjątkowy i innowacyjny produkt, który
is suitable for everyday consumption. It is a unique and innovative
łączy w sobie nowoczesne i tradycyjne metody, aby sprostać
product which combines modern and traditional methods to meet
potrzebom współczesnych ludzi. Firma chce promować swoje
the needs of contemporary people. The company wants to disttribute
produkty. Istnieje możliwość produkcji w ramach „marki własnej” i
its products. There is an option for manufacturing under “Private
joint venture.
label basis” and joint venture.

03.07.2021
spożywcza

02.07.2021

spożywcza

BOUA20200610001

The leading Ukrainian furniture manufacturer is looking for agents,
Wiodący ukraiński producent mebli poszukuje agentów, projektantów
interior designers, architects, wholesalers, investors, developers, real
wnętrz, architektów, hurtowników, inwestorów, deweloperów i
estate developers and house builders and other businesses, who
budowniczych domów oraz innych firm, które mogą być
might have an interest in the manufacturing of furniture. Cooperation
zainteresowane produkcją mebli. Współpraca będzie oparta na
will be based on commercial agency, distribution or/and
umowach agencyjnych, dystrybucyjnych i / lub produkcyjnych.
manufacturing agreements.

31.07.2021
produkty drewniane,
meble

BORO20200630003

Rumuńska firma z północnej Transylwanii specjalizuje się w produkcji
The Romanian company, based in Northern Transylvania, is
opakowań zintegrowanych z tektury, drewna, ekspandowanego PE
specialized in manufacturing integrated packaging from cardboard,
(polietylenu), tektury falistej, filcu, laminatu i innych. Ich oferta
wood, expanded PE (polyethylene), corrugated plastic, felt, laminated
obejmuje usługi powiązane, takie jak poszukiwanie, projektowanie,
composite and others. Their offer includes related services like
pobieranie próbek, uruchamianie produkcji i dostarczanie projektów
prospecting, design, sampling, production launch and delivery for
o dowolnej wielkości, przeznaczeniu i złożoności. Firma oferuje
projects of any size, purpose and complexity. The company offers to
produkcję różnorodnych produktów opakowaniowych w ramach
manufacture various packaging products under a manufacturing or an
umowy produkcyjnej lub outsourcingu.
outsourcing agreement.

29.07.2021

opakowania, papier

BOIN20200710002

BOUA20200622002

BOBG20200228001

Ta indyjska firma działa od kilkudziesięciu lat, obsługując różne
The Indian company has been in business for several decades catering
jednostki przemysłowe, takie jak przemysł chemiczny,
to various industrial units such as chemical, pharmaceutical, fertilizer,
farmaceutyczny, nawozowy i środowiskowy. Firma oferuje wysokiej
and environmental industries. The company offers high quality
jakości ceramiczne materiały opakowaniowe do wież przemysłowych,
ceramic tower packing materials to the industries, which is
które są stosowane w wieżach chłodniczych o dużej powierzchni.
extensively used for cooling towers providing high surface area. The
Firma poszukuje długoterminowej współpracy w ramach usług
company is looking for long-term collaborations under distribution
dystrybucyjnych i umów o świadczenie usług handlowych w całej Unii
services and commercial services agreements across European Union.
Europejskiej.

21.07.2021

Firma z Ukrainy produkująca urządzenia do malowania proszkowego i The company from Ukraine is manufacturing the equipment for the
systemów IR do podgrzewania, suszenia i polimeryzacji farb,
powder coating and IR systems for heating, drying and polymerization
poszukuje partnerów do nawiązania usług dystrybucyjnych lub
of paint is looking for the partners to establish distribution services or
umowy agencyjnej.
commercial agency agreement.

16.07.2021

Bułgarska firma oferuje wsparcie dla różnych wydarzeń kulturalnych,
A Bulgarian company offers support for different cultural events as
a także usługi zarządzania wydarzeniami w zakresie muzyki i sztuki well as event management services in music and interdisciplinary arts.
interdyscyplinarnej. Jest zainteresowana nawiązaniem współpracy
It is interested in establishing collaboration between Bulgarian and
między bułgarskimi i międzynarodowymi artystami z różnych dziedzin
international artists from different art areas in order to provide
sztuki w celu zapewnienia wsparcia dla różnych wydarzeń
support for different cultural events and services in the art sector. It
kulturalnych i usług w sektorze sztuki. Poszukuje współpracy w
seeks collaboration under commercial agency agreements or
ramach umów agencyjnych lub umów franczyzowych.
franchise agency agreements.

16.07.2021

materiały i usługi
budowlane

materiały i usługi
budowlane

inne usługi

BOUA20200605004

Ukraińska firma założona w 2011 roku zajmuje się rozwojem i
produkcją urządzeń do produkcji biodiesla w oparciu o nowe
procesory kawitacyjne. Firma poszukuje partnerów
międzynarodowych do zawarcia umowy agencyjnej lub umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

Ukrainian company, established in 2011, is engaged in the
development and production of equipment for biodiesel production
based on new cavitation processors. The company is looking for
international partners to conclude a commercial agency agreement or
distribution service agreement.

07.07.2021
pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOUA20200605005

BODE20200626002

BOQA20200518001

BOBG20200710001

BOUA20200615001

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji damskiej odzieży
wierzchniej poszukuje dystrybutorów i agentów. Firma posiada
szeroką gamę różnych modeli, system przedsprzedaży, szybką
realizację zamówień i terminową dostawę. Firma poszukuje
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych w celu zwiększenia
udziału w rynku zagranicznym. Oferuje również umowę produkcyjną
na wykonanie żądanych projektów przez partnerów.

A Ukrainian company specialised in the manufacture of women's
outerwear seeks distributors and agents. The company has a wide
range of different models, a pre-ordering system, fast order
processing and timely delivery. The company looks for distributors
and commercial agents in order to increase its market share abroad.
Also, it offers a manufacturing agreement to produce the requested
designs by the partners.

Niemiecka firma od ponad 25 lat świadczy swoje usługi dla znanych
Since more than 25 years the German company provides its services
dostawców I i II rzędu z niemieckiego, europejskiego i
for well-known 1st and 2nd Tier suppliers of the German, European
międzynarodowego przemysłu motoryzacyjnego. Chce poszerzyć bazę
and international automotive industry. It would like to extend its
swoich partnerów o umowy outsourcingowe. Oferuje swoje usługi,
partners' base by outsourcing agreements. It offers its services,
zwłaszcza inżynierom rezydentom, do kompleksowego i
especially resident engineers for comprehensive and intensive project
intensywnego zarządzania projektami innym dostawcom poziomu
management to other Tier 1/2 suppliers. Additionally, engineering
1/2. Dodatkowo oferowane są prace inżynieryjne i rozwojowe,
and development work, project management and project assistance
zarządzanie projektami i pomoc projektowa.
is offered as well.
Katarski producent unikalnych, nowoczesnych i orientalnych mebli i
akcesoriów, wykonanych z autentycznych, naturalnych materiałów,
takich jak lite drewno, masa perłowa, mosiądz, skóra itp. Wraz z
ekskluzywnymi tkaninami, poszukuje partnerów, którzy byliby
dystrybutorami w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych lub jako agenci handlowi na podstawie umowy
agencyjnej.

A Qatari manufacturer of unique modern and oriental furniture and
accessories, made of authentic natural materials such as solid wood,
mother of pearl, brass, leather etc along with exclusive fabrics, is
looking for partners who would act as distributors under a
distribution service agreement or as trade agents under a trade
agency agreement.

Bułgarski producent olejków eterycznych i naturalnych produktów
Bulgarian manufacturer of essential oils and natural cosmetic
kosmetycznych, posiadający własną markę, poszukuje dystrybutorów products, with its own brand, is looking for distributors of its products
swojego portfolio produktów na rynkach UE i poza UE. Przewiduje
portfolio in the EU and non-EU markets. It envisages to offer a
zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. MŚP uzyskało
distribution services agreement. The SME has gained Record
Record nr 1/1992 certyfikujący pierwszą partię olejku różanego
№1/1992 certifying the 1st batch of Rose oil manufactured by a
wyprodukowanego przez prywatnego przedsiębiorcę w Bułgarii.
private entrepreneur in Bulgaria. It grows own plantations of Rose oilUprawia własne plantacje kwiatów róży damasceńskiej z różą,
bearing Rosa Damascena flower, Lavender & other essential oil crops
lawendy i innych olejków eterycznych w żyznym regionie Płowdiwu.
in the fertile region of Plovdiv.

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji tekstyliów domowych i
tekstyliów dla HoReCa poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli
handlowych w krajach UE. Produkuje zasłony, obrusy, bieżniki,
serwetki i podkładki, poduszki ozdobne, drobne tekstylia kuchenne,
akcesoria do pościeli i narzuty. Firma poszukuje partnerów do
nawiązania usług dystrybucyjnych lub umów produkcyjnych.

A Ukrainian company specializing in production of hometextiles and
textiles for HoReCa is looking for distributors and commercial agents
in the EU countries. It produces curtains, tablecloths, table runners,
napkins and placemats, decorative cushions, small kitchen textiles,
bedding accessories and bed covers. The company is looking for
partners to establish distribution services or manufacturing
agreements.

24.07.2021
tekstylia, ubrania,
biżuteria

04.07.2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

10.07.2021
produkty drewniane,
meble

12.07.2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

18.07.2021
tekstylia, ubrania,
biżuteria

BODE20200626003

Niemiecki start-up opracował łatwe rozwiązanie, dzięki któremu
A German start-up developed an easy solution for everyone to get
każdy może zacząć korzystać z wirtualnej rzeczywistości (VR).
started with Virtual Reality (VR). The VR platform enables enterprises,
Platforma VR umożliwia przedsiębiorstwom, agencjom i twórcom
agencies and content creators to manage and distribute VR projects
treści samodzielne zarządzanie i dystrybucję projektów VR za
on their own via an easy workflow. This enables use cases ranging
pośrednictwem łatwego przepływu pracy. Umożliwia to użycie VR, od
from virtual tours and product visualization to training, marketing and
wirtualnych wycieczek i wizualizacji produktów po szkolenia,
sales. The company is looking for (white-label) distribution
marketing i sprzedaż. Firma poszukuje (białych) partnerstw
partnerships with agencies, consultancies and (telco) enterprises
dystrybucyjnych z agencjami, firmami konsultingowymi i
under a license agreement.
(telekomunikacyjnymi) na podstawie umowy licencyjnej.

31.07.2021

komputery i IT

BOIL20200625002

BOSI20200525001

BORU20200623001

BRNL20200703001

Ta izraelska firma specjalizująca się w identyfikacji osób na poziomie
This Israeli company specialized in room level person identification,
pomieszczenia, opracowała inteligentną platformę, która integruje się
has developed a smart platform that integrates with the smart home
z systemem inteligentnego domu i identyfikuje osobę wchodzącą do
system and identifies the person that enters the room and adapts the
pokoju oraz dostosowuje urządzenia w pokoju do osobistych
room devices to the personal preferences. The company is looking for
preferencji. Firma poszukuje dystrybutorów w ramach umów o
distributors under distribution services agreements.
świadczenie usług dystrybucyjnych.
Słoweńska firma jest doświadczonym deweloperem i integratorem
rozwiązań do zarządzania ruchem w tunelach. Oferują nadzór nad
zarządzaniem tunelem i system akwizycji danych (SCADA) oraz
integrację systemów. Firma chce zwiększyć swój potencjał
sprzedażowy. Poszukują długoterminowej współpracy z
doświadczonymi i rzetelnymi partnerami. Firma oferuje sprawdzone
systemy zarządzania ruchem w tunelach w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Slovenian company is an experienced tunnel traffic management
solution developer and integrator. They offer tunnel management
supervisory control and data acquisition (SCADA) system and system
integration. The company wants to expand its sales potential. They
are looking for long term cooperation with experienced and reliable
partners. The company is offering well-established tunnel traffic
management systems under a distribution services agreement.

komputery i IT

14.07.2021

transport/logistyka

Rosyjska firma informatyczna specjalizująca się w dostarczaniu
A Russian IT company specializes in providing solutions for human
rozwiązań do automatyzacji procesów kadrowych i oceny personelu, a
resource processes automation and staff appraisal, as well as the
także rozwoju produktów szkoleniowych e-learningowych o dowolnej
development of e-learning corporate training products of any
złożoności poszukuje zagranicznych partnerów na podstawie umowy
complexity, is looking for foreign partners under a license agreement.
licencyjnej.
Holenderska firma modowa o ugruntowanej marce z Amsterdamu
poszukuje sprawdzonych producentów rajstop. Potencjalny partner
miałby dostarczyć małe ilości w różnych rozmiarach. Współraca w
oparciu o umowę produkcyjną.

21.07.2021

The Dutch SME is a well-established designer in Amsterdam with her
own label. Dutch fashion company is looking for reliable producers of
panty hoses. The potential partner is willing to deliver small quantities
in different sizes. A manufacturing agreement may be provided.

17.07.2021
komputery i IT

11.07.2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BRNL20200713001

BRNL20200721001

BRDE20200715001

BRFR20200625001

BRCN20200722001

Holenderski sklep internetowy specjalizuje się w sprzedaży produktów
skórzanych, takich jak torby i buty. Na swoją platformę sprzedażową
A Dutch e-tailer is specialized in selling leather products like bags and
firma poszukuje nowych modnych marek toreb podróżnych ze skóry /
shoes. For their sales platform, the company is looking for new
sztucznej skóry oraz walizek dla segmentu niskiego i średniego. Firma
fashionable brands of leathers/ leatherette travelbags and suitcases
poszukuje marek z Włoch, Polski, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej
for the low and middle segment. They are looking for brands based in
Brytanii. Współpraca w oparciu o umowę przedstawicielstwa
Italy, Poland, Portugal, Spain and United Kingdom. A commercial
handlowego.
agency agreement may be provided.

16.07.2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

28.07.2021

turystyka

A German and globally active producer of modern agricultural
machinery looks for suppliers from the metal-working industry in
Central and Eastern Europe for manufacturing agreements. Task to be
performed is the manufacturing of specific machine parts (castings
and forgings) according to the German company's drawings.

22.07.2021

narzędzia i części

A French producer based in South West of France specialised in the
production of straw cases for the maturing and presentation of
cheeses and other food products is searching for suppliers of rye
straw under supplier agreement.

10.07.2021

spożywcza

24.07.2021

spożywcza

Holenderska firma produkuje, dystrybuuje i sprzedaje namioty
kempingowe wykonane ze specjalnego poliestru / nylonu blokującego
A Dutch camping tent company produces, distributes and sells tents
ciepło wewnątrz namiotu. Przedsiębiorstwo poszukuje europejskiego
made from a special heat-blocking Polyester/Nylon material to block
partnera do produkcji tych namiotów na podstawie umowy
the heat inside the tent. It seeks an European partner for production
produkcyjnej.
of these tents under a manufacturing agreement.

Niemiecki i działający na całym świecie producent nowoczesnych
maszyn rolniczych poszukuje dostawców z branży obróbki metali w
Europie Środkowo-Wschodniej do umów produkcyjnych. Zadaniem
do wykonania jest wykonanie określonych części maszyn (odlewy i
odkuwki) według rysunków niemieckiej firmy.

Francuski producent z południowo-zachodniej Francji, specjalizujący
się w produkcji skrzynek ze słomy do dojrzewania i prezentacji serów
oraz innych produktów spożywczych, poszukuje dostawców słomy
żytniej na podstawie umowy z dostawcą.

Chińska międzynarodowa firma handlowa poszukuje tanich i
opłacalnych piw w puszce z Europy. Potencjalna współpraca mogłaby A Chinese international trading company is looking for cheap and costodbywać się w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.
effective canned beer products from Europe. Potential cooperation
could be via a distribution services agreement.

BRDE20200630001

BRRO20191127001

BRTR20200612001

BRUK20200617001

BRDE20200723001

Młody startup z Niemiec działający w dziedzinie nauk przyrodniczych A young start-up from Germany and active in the field of life sciences
świadczy wiele usług z zakresu analizy danych genetycznych
provides multiple services in the field of genetic data analysis to
pacjentom, lekarzom i laboratoriom. Firma szuka długoterminowej
patients, physicians and laboratories. The company is looking for a
współpracy z firmami IT w celu opracowania serwera / infrastruktury
long-term partnership with IT companies to develop cloud server/
w chmurze do zarządzania procesami przedsiębiorstwa. Firma
Infrastructure to manage enterprise processes. The company is
poszukuje partnerów z silnym zapleczem rozwoju infrastruktury IT i
searching for partners with a strong IT infrastructure development
doświadczeniem w zakresie umów outsourcingowych.
background and experience under outsourcing agreement.
Rumuńska firma zajmująca się produkcją lodów ręcznie robionych jest
zainteresowana znalezieniem partnerów handlowych - dostawców i
producentów surowców i urządzeń za granicą do współpracy w
ramach umowy dostawcy i produkcji.

The Romanian company active in the production of handmade ice
cream is interested in finding trading partners - suppliers and
producers of raw material and equipment abroad for cooperation in
the framework of supplier and manufacturing agreement.

Turecka firma specjalizująca się w eksporcie produktów biobójczych
Turkish company specialized in exporting biocidal products(public
(preparatów do zwalczania szkodników) poszukuje dostawców i / lub
health pest control medicines) is looking for suppliers and/or partners
partnerów do importu materiałów technicznych do wykorzystania
to import technical materials to use as (pure)active ingredients for
jako (czyste) składniki aktywne w produktach biobójczych. Przewiduje
biocidal products. Supplier agreement is envisaged in the form of bulk
się zawarcie umowy z dostawcą w postaci hurtowej dostawy
delivery of the requested materials.
zamówionych materiałów.
Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje partnera produkcyjnego do
produkcji istniejącej gamy luksusowych szachów o tematyce miejskiej. A UK company is looking for a manufacturing partner for producing
Partner powinien mieć zdolność produkcyjną do produkcji średnich i an existing range of city-themed luxury chess sets. The partner should
dużych ilości jednostek produktu, musi mieć system zapewnienia
have the production capacity to manufacture medium to high
jakości i produkować elementy o wysokości od 115 mm do 230 mm. volumes of product units, it must have a quality assurance system and
Współpraca w oparciu o umowę produkcyjną ze specjalistą od
to produce pieces that range from 115mm to 230mm in height. A
odlewów precyzyjnych.
manufacturing agreement with a precision investment casting
specialist is sought.

Niemiecki producent urządzeń spa zero waste opracował nadające się
A German producer of zero waste spa amenities has developed
do recyklingu i kompostowalne wielofunkcyjne kapcie spa wykonane z recyclable and compostable multiuse spa slippers made from natural
włókien naturalnych. MŚP poszukuje partnera przemysłowego do
fibres. The SME is looking for an industrial partner for the
produkcji kapci hotelowych, który może zaoferować różne
manufacturing of the hotel slippers, which can offer different
technologie produkcji i dostosowania kapci dla klienta końcowego.
technologies to produce and customise the slippers for the final
Typ umowy partnerskiej może być umową dotyczącą produkcji lub
client. Type of partnership agreement could be a manufacturing or
podwykonawstwa.
subcontracting agreement.

08.07.2021

medycyna

08.07.2021

spożywcza

08.07.2021

medycyna

16.07.2021

narzędzia i części

29.07.2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BRDE20200604001

BRDK20200622001

BRGR20200619001

BRFR20200706001

Niemiecka firma specjalizująca się w automatycznych systemach do
zarządzania placami poszukuje wiarygodnych europejskich partnerów
A German company specialized in automated systems for yard
w podobnych lub sąsiednich dziedzinach, którzy mogą wdrożyć
management seeks reliable European partners in similar or adjacent
produkty niemieckiej firmy dla klientów w swoim kraju. Potencjalni
fields who can implement the German company’s products for clients
partnerzy wdrożą system zarządzania stocznią i będą świadczyć usługi
in their respective country. Potential partners will implement the yard
wsparcia w ramach umów podwykonawczych. Wielojęzyczne,
management system and provide support services under
modułowe systemy zarządzania stocznią niemieckiej firmy obejmują
subcontracting agreements. The German company’s multilingual
sprzęt (samodzielna odprawa, wezwanie ciężarówki, wagi itp.) oraz
modular yard management systems include the hardware (self-checkpakiety oprogramowania.
in, truck-call, scales etc.) and the software packages.

Założona w 1986 roku duńska firma jest jednym z największych
dystrybutorów IT w Unii Europejskiej z biurami sprzedaży w 26
krajach w całej Europie.
Dział marek własnych poszukuje firmy z UE, która chce nawiązać
strategiczne partnerstwo w ramach umowy produkcyjnej.
Duża grecka firma farmaceutyczna poszukuje producentów leków
generycznych Leuprorelin i Triptorelin. Firma chce zawrzeć umowę
dystrybucyjną w ramach licencjonowania leków zgodnych ze
standardami UE.

Firma z siedzibą na Martynice stworzyła własną markę produktów do
włosów specjalizujących się w pielęgnacji włosów kręconych /
puszących się i dredów. W celu rozwoju nowych produktów firma
pilnie poszukuje producenta / wytwórcy w 100% naturalnego
filtrowanego soku Nopal do współpracy w ramach umowy dostawcy,
produkcji lub outsourcingu. Partner powinien przestrzegać
standardów europejskich.

08.07.2021

inne usługi

Founded in 1986, the Danish company is one of the largest IT
distributors in the European Union with sales offices in 26 countries
across Europe.
The company's private label department is looking for an EU company
willing to enter into a strategic partnership under a manufacuring
agreement.

07.07.2021

różne inne produkty

A large Greek pharmaceutical company is looking for manufacturers
of the generic medications Leuprorelin and Triptorelin. The company
wishes to conclude distribution agreement under licensing for
medicines that conform with EU standards.

07.07.2021

medycyna

The company based in Martinique created their own brand of hair
products specializing in curly/frizzy hair and dreadlocks care. In order
to develop new products, the company is urgently looking for a
producer/manufacturer of 100% natural filtered Nopal juice to
partner with under a supplier, manufacturing or outsourcing
agreement. The partner should respect European standards.

31.07.2021

różne inne produkty

BRBE20200701001

Belgijska firma usprawnia procesy produkcyjne w branżach
energochłonnych. W celu przebudowy procesów produkcyjnych
swoich klientów firma poszukuje dostawców rezystancji elektrycznych
dużej mocy (> 100 kW) do konwersji mediów gazowych. Poszukuje
również elektrycznych nagrzewnic powietrza procesowego do
wilgotnego powietrza do energooszczędnej elektrycznej palarni ziaren
kawy w ramach umowy z dostawcą lub producentem.

The Belgian company makes production processes in the energyintensive industries more efficient. In order to rebuild the production
processes of their clients, the company is looking for providers of highpower (> 100 kW) electrical resistances to be used for converting gaspowered utilities. It is also looking for electrical process air heaters for
humid air for an energy-efficient electrical coffee bean roaster under
supplier or manufacturing agreement.

11.07.2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

BRDE20200713001

Niemiecka firma specjalizuje się w sprzedaży i dystrybucji elektroniki i
The German company is specialized in sales and distribution of
elementów elektrycznych. Poszukują producentów komponentów
electronics and electric components. They are looking for
elektronicznych na całym świecie, którzy zostaliby ich partnerem
manufacturers of electronic components worldwide to become their
handlowym w ramach umowy przedstawicielstwa handlowego lub
sales partner under a commercial agency or distribution services
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. W tych ramach oferują
agreement. In this framework they also offer their customers
również swoim klientom usługi produkcji elektronicznej na całym
electronic manufacturing services globally. They offer their services to
świecie. Oferują swoje usługi w celu zwiększenia sprzedaży swoich
increase their partners' sales in Europe, Middle East and Africa and
partnerów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz organizują
organize their global product distribution.
globalną dystrybucję produktów.

22.07.2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

BRES20200610001

Hiszpański inżynier przemysłowy z siedzibą w Barcelonie poszukuje
innowacyjnych rozwiązań, które oferują wymierną przewagę w
zakresie efektywności energetycznej lub ogólnie są zgodne z celami
zrównoważonego rozwoju ONZ (SGD). Rozwiązania mogą mieć
zastosowanie w sektorach wodnym / przemysłowym /
energetycznym. Interesuje się umową agencyjną lub dystrybucyjną.

Spanish industrial engineer based in Barcelona is looking for
innovative solutions that offer a measurable advantage in terms of
energy efficiency or in general with UN Sustainable Development
Goals (SGD). The solutions can be applicable to water / industrial /
energy sectors. He is interested in a commercial agency agreement or
a distribution agreement.

08.07.2021

środowisko/energia/ochr
ona środowiska

BRRU20200713001

Rosyjska firma z Moskwy poszukuje nowych rozwiązań
technologicznych w zakresie utylizacji różnego rodzaju szlamów
olejowych. Wymagana technologia musi jednocześnie i skutecznie
usuwać szlam stały i płynny. Firma poszukuje partnerów w ramach
umowy joint venture.

A Russian company from Moscow is looking for new technological
solutions for the disposal of various types of oil sludge. The requested
technology must simultaneously and efficiently dispose of solid and
liquid sludge. The company is looking for partners as part of a joint
venture agreement.

15.07.2021

różne inne produkty

Rumuńska firma poszukuje partnerów specjalizujących się w
A Romanian company seeks partners specialized in web development
tworzeniu i utrzymaniu stron internetowych, projektowaniu stron
and maintenance, web design, creative marketing, email marketing
internetowych, marketingu kreatywnym, kampaniach e-mail
campaigns, Facebook and LinkedIn advertising campaigns, social
marketingowych, kampaniach reklamowych na Facebooku i LinkedIn,
media marketing and search engine optimization in order to conclude
marketingu w mediach społecznościowych i optymalizacji pod kątem
outsourcing agreements.
wyszukiwarek w celu zawarcia umów outsourcingowych.

21.07.2021

inne usługi

BRRO20200617001

BRCN20200629001

Chińska firma inwestycyjna zajmująca się robotami, głównie
inwestycjami w przemysł robotyczny, fuzjami i przejęciami, budową
robotycznych centrów przemysłowych oraz platformami usług
innowacyjnych w zakresie inteligentnej produkcji, poszukuje
usługowych (lub specjalnych) robotów na rynku europejskim.
Potencjalna współpraca mogłaby odbywać się w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

This is a Chinese robot investment company mainly undertaking the
responsibility of robot industry investment, merger and acquisition,
construction of robot industrial centers and smart manufacturing
industry innovation service platforms.
09.07.2021

różne inne produkty

15.07.2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

07.07.2021

turystyka

02.07.2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

According to their business expansion strategy, they are looking for
service (or special) robot products from the European market.
Potential cooperation could be via a distribution service agreement.

BRNL20200625001

Holenderska międzynarodowa firma opracowała wodoodporne wózki Dutch international working company has developed XL waterproof
rowerowe XL i inne duże torby. Wózki rowerowe są sprzedawane na bike trolleys and other big bags. The bike trolleys are sold worldwide.
całym świecie. Firma planuje ponowne sprowadzenie produkcji z
The company is planning to re-shore the production back to Europe
powrotem do Europy i dlatego poszukuje europejskiego partnera
and therefore is looking for an European production partner. The
produkcyjnego. Partner produkcyjny powinien mieć doświadczenie w production partner is experienced in manufacturing waterproof bags
produkcji wodoodpornych toreb i uszczelniania tekstyliów. Przewiduje
and sealing of textiles. Cooperation in the frame of a long term
się współpracę w ramach wieloletniej umowy produkcyjnej.
manufacturing agreement is foreseen.

BRUK20200629003

Uznany producent sprzętu do pływania z siedzibą w Wielkiej Brytanii
(Szkocji) poszukuje europejskiego producenta, który ma wiedzę lub
doświadczenie w zakresie formowania wtryskowego, w szczególności
pianki EVA (etylen-octan winylu) lub podobnych materiałów. Firma
jest zainteresowana umową produkcyjną, outsourcingową lub
dostawczą z partnerami.

BRRO20200527002

Firma z Rumunii, z 6 letnim doświadczeniem na rynku w dystrybucji
akcesoriów GSM poszukuje do współpracy producentów ładowarek
telefonicznych, kabli do transmisji danych, ekranów ochronnych,
obudów telefonicznych itp. Poszukiwana jest współpraca w ramach
umów dystrybucyjnych. Firma jest zainteresowana umową
produkcyjną, outsourcingową lub dostawczą z partnerami.

An established UK (Scottish) based swimming aid producer is seeking
a European based manufacturer who has expertise or experience in
injection moulding, specifically EVA (Ethylene-vinyl acetate) foam or
similar materials.
The company is interested in a manufacturing, outsourcing or
supplier agreement with partners.

A company from NE Romania, with 6 years of experience on the GSM
accessories distribution market, is looking for manufacturers of
telephone chargers, data cables, protection screens, telephone cases,
etc to cooperate with under distribution agreements.

BORO20200511001

Rumuńska firma zlokalizowana na obszarze o długich tradycjach
ekologicznego rolnictwa produkuje suszone warzywa, owoce i
orzechy. Podstawowe produkty wykorzystywane w procesie produkcji
posiadają certyfikaty bio, pozyskiwane od lokalnych hodowców przy
zastosowaniu ekologicznych metod uprawy. Firma poszukuje
dystrybutorów na wybranych rynkach europejskich.

Romanian company located in an area with a great tradition in
ecological farming and agriculture, manufactures dehydrated
vegetables, fruits and nuts. The primary products used in the
production process are bio certified obtained from local growers
using ecological farming methods. The company is looking for
distributors in selected European markets.

31.07.2021

spożywcza

30.07.2021

różne inne produkty

17/07/2021

różne inne produkty

BOES20200624001

Hiszpańska firma koncentruje się na wytłaczaniu w trzech różnych
A Spanish company is focused on extrusion with 3 different lines:
liniach: niestandardowych profili, tub i zabezpieczeń opakowań oraz
custom made profiles, tubes and packaging protection and WPC
kompozytów WPC (Wood Plastic Composite). Firma działa na rzecz
(Wood Plastic Composite) composite. They work for companies in a
różnych branż, m.in.: druk 3D, meble, przemysł rolny, żywność i
range of sectors: 3D printing, furniture, agroindustry, food and
napoje, folia, farmacja, hodowla, opakowania transportowe, pokrycia,
beverage, film, pharmacy, breeding, transport packaging, decking,
MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor - reaktor z biofilmem z ruchomym
MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), etc. The company is looking for
złożem wykorzystywany w procesie czyszczania ścieków), itp. Firma
manufacturing or distribution agreements for the development of
poszukuje partnerów do umów produkcji lub dystrybucji. umów na
innovative pieces.
rozwój innowacyjnych elementów.

21/07/2021

różne inne produkty

BORU20200615001

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji rolnej (żurawina, borówka
A Russian company specializing in agricultural production (cranberry,
bagienna, róża, jarzębina, grzyby leśne, suszone warzywa) bez
bog bilberry, rose, rowan, wild mushrooms, dried vegetables) without
stosowania sztucznych dodatków. Dzięki temu produkty mają
adding artificial additives. This enables the products to have beneficial
korzystne właściwości i pozytywny wpływ na zdrowie konsumenta.
properties and to contribute in the health of the consumer. The
Firma poszukuje firm z branży spożywczej lub sklepów detalicznych,
company is looking for companies from the food industry or retail
sklepów spożywczych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług
stores, food stores for a distribution services agreement.
dystrybucyjnych.

11/07/2021

spożywcza

BOSK20200728001

BODE20200616001

Słowacki producent, wyłączny przedstawiciel i dystrybutor
The Slovak manufacturer, exclusive representative and distributor of
odświeżaczy powietrza do samochodów i gospodarstw domowych
air fresheners for cars and households is looking for international
poszukuje partnerów międzynarodowych, zwłaszcza z krajów
partners especially from neighbouring countries (Poland, Hungary,
sąsiednich (Polska, Węgry, Austria) oraz Francji, Szwajcarii i Niemiec w
Austria) and France, Switzerland and Germany under distribution
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
services agreement.
Niemiecka firma z doświadczeniem w automatyzacji procesów
technologicznych oferuje kompleksowe rozwiązania i usługi
automatyzacji dla różnych branż, takich jak uzdatnianie wody,
energetyka, gospodarka odpadami, żywność i napoje itp. Firma jest
zainteresowana umową outsourcingową.

A German company experienced in automation of technological
processes is offering full scale automation solutions and services for
various industries such as water treatment, energy industry, waste
management, food and beverage etc. The company is interested in an
outsourcing agreement.

BORO20200527001

Rumuńska firma świadczy kompetentne i kompleksowe usługi w
zakresie: obróbki skrawaniem, projektowania wspomaganego
komputerowo z wykorzystaniem oprogramowania CAD oraz
frezowania i toczenia z pomocą oprogramowania CAM.
Zainteresowani są kooperacją w ramach umów podwykonawczych,
produkcyjnych lub dystrybucyjnych. Firma posiada duże możliwości
produkcyjne dla szerokiej gamy produktów, nowoczesny sprzęt
sterowany numerycznie (CNC) zapewniający wysoką jakość i
efektywność oraz wykwalifikowany zespół.

The Romanian company provides competent and complete services in
the fields of: machining, computer aided design using CAD software
and milling and turning with the help of CAM software, therefore the
company is interested to work under subcontracting, manufacturing
or distribution agreements. The company owns modern computer
numerically controlled (CNC) equipment to ensure high quality and
productivity for a wide range of products and manufacturing
possibilities.

12/07/2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOUA20200622001

Ukraińska firma specjalizująca się we wprowadzaniu na rynek i
A Ukrainian company specialized in market entry and business
doradztwie w zakresie rozwoju biznesu oferuje swoje usługi klientom
development consultancy offers its services to foreign clients. It seeks
zagranicznym. Poszukują potencjalnych partnerów do współpracy w
potential partners under outsourcing or subcontracting agreement,
ramach długoterminowych umów outsourcingowych lub
preferably for long term cooperation.
podwykonawczych.

29/07/2021

doradztwo i konsultacje

BOTR20200706004

Turecka firma powstała w 2017 roku zajmuje się produkcją
oprogramowania do zarządzania wodą oraz systemami panelowymi
kompatybilnymi z oprogramowaniem. Działają tylko w ramach
systemów gospodarki wodnej. Firma szuka partnerów do umowy
handlowej.

The company, which was established in 2017, produces water
management software and software-compatible panel systems. They
only work on water management systems. The company is looking for
a trade agreement.

29/07/2021

komputery i IT

BORO20200515001

Rumuńskie MŚP, z doświadczeniem w projektowaniu i produkcji
tekstylnych masek na twarz oraz kombinezonów wielokrotnego
użytku, gotowe jest rozszerzyć swój zasięg działania o
międzynarodowe przedsiębiorstwa i nawiązać długoterminową
współpracę w ramach usług dystrybucyjnych i umów agencyjnych.

The Romanian enterprise has expertise mainly in designing and
manufacturing reusable textile face masks and coveralls.
The Romanian SME is now looking forward to increase its portfolio
with international enterprises and to establish a long-term
collaboration under distribution services and commercial agency
agreements.

28/07/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOPT20200617001

Portugalska firma zajmująca się świadczeniem usług w zakresie
outsourcingu komercyjnego, zarządzania projektami i księgowości
poszukuje długoterminowej współpracy z partnerami w Europie i
Ameryce Południowej, zainteresowanymi reprezentowaniem ich w
Portugalii lub Chile. Firma jest zainteresowana podpisaniem umów
outsourcingowych.

11/07/2021

doradztwo i konsultacje

Portuguese company, dedicated to provide services in the area of
commercial outsourcing, project management and accounting is
looking for long term cooperation with partners in Europe and South
America willing to be represented in Portugal or in Chile.
The Portuguese company is willing to sign outsourcing agreements.

BODE20200706002

A German mid-sized company offers customised aluminium or high
Średniej wielkości niemiecka firma oferuje wysokiej jakości
quality plastic special cases, boxes and transport solutions that are
niestandardowe aluminiowe lub plastikowe skrzynie, pudełka i
made in Germany. Applications are in all industries. The company has
rozwiązania do transportu wyprodukowane w Niemczech. Produkty
been in the business for 35 years and has accumulated excellent
mają zastosowanie we wszystkich branżach. Firma istnieje na rynku
market know-how. The company seeks partners with complementary
od 35 lat i dysponuje ogromną wiedzą rynkową. Poszukuje partnerów
products and consulting capacities for distribution services
w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Swoim
agreements. The German company will offer full support to the new
partnerom oferują pełne wsparcie doradcze.
partner.

09/07/2021

różne inne produkty

BOIT20200709001

Firma z siedzibą w północnych Włoszech opracowuje, projektuje i
The company, which is located in Northern Italy, develops, designs
produkuje własne produkty LED. Skupia się głównie na produktach
and manufactures its own LED products. It is mainly focused on niche
niszowych dla różnych dziedzin, takich jak rośliny wewnętrzne,
products in different fields such as interior plants, fishing, fire-fighting
rybołówstwo, pojazdy strażackie i oświetlenie pojazdów. Wszystkie
trucks and vehicles lightening. All the products are highly
produkty są wysoce konfigurowalne. Są zainteresowani partnerstwem customizable. It is interested in partnerships within the framework of
w ramach umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług
the commercial agency agreement or the distribution services
dystrybucyjnych.
agreement.

16/07/2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

A Ukrainian start-up has developed a brain training game-software
and digital education system which combines different ways of mind
improve in one program and provides personal training with tools for
computerization of education. The company is seeking for
international software distributors with a background in the digital
education systems and brain training games.

29/07/2021

komputery i IT

Hiszpańskie MŚP specjalizujące się w dziedzinie zrównoważonego
A Spanish SME specialized in the sustainability field has designed and
rozwoju zaprojektowało i opracowało nowy system naturalnego
developed a new system for natural swimming water depuration. The
oczyszczania wody basenowej. Produkt można w pełni dostosować do
product is totally adaptable to any pool dimension, and the biological
każdego rozmiaru basenu, a filtr biologiczny oparty jest na żywych
filter is based on living aquatic plants, so it does not need any them
roślinach wodnych, więc eliminuje zastosowanie innych produktów
http://ical product for water purifying. The company is searching for
do oczyszczania wody. Firma poszukuje międzynarodowych
international partners to distribute or commercialize its product
partnerów do dystrybucji lub komercjalizacji swojego produktu na
under a commercial or distribution agreement. License agreements
podstawie umowy handlowej lub dystrybucyjnej. Możliwe są również
are also possible.
umowy licencyjne.

09/07/2021

różne inne produkty

BOUA20200708001

BOES20200706001

Ukraiński start-up opracował oprogramowanie do treningu mózgu i
cyfrowy system edukacji, który łączy różne sposoby doskonalenia
umysłu w jednym programie i zapewnia szkolenia osobiste z
narzędziami do komputeryzacji edukacji. Firma poszukuje
międzynarodowych dystrybutorów oprogramowania z
doświadczeniem w cyfrowych systemach edukacji i grach
treningowych mózgu.

BOES20200629002

Hiszpański dostawca technologii regulacyjnych opracował system
zdalnej identyfikacji użytkownika za pośrednictwem transmisji
strumieniowej wideo. Opiera się na 30-sekundowym procesie
zdalnego wdrażania użytkowników poprzez identyfikację wideo i
walidację przy użyciu algorytmu sztucznej inteligencji. Firma, która
obecnie obsługuje blisko 120 europejskich klientów, poszukuje
pośrednictwa handlowego lub umów licencyjnych w sektorach
finansowym, telekomunikacyjnym, edukacyjnym, rządowym.

A Spanish regulatory technology provider has developed a remote
user identification system via streaming video. It is based on a 30
seconds process for users’ remote onboarding via video identification
and validation using an artificial intelligence algorithm. The company,
currently providing its services to almost 120 European clients, is
looking for commercial agency or license agreements in the financial,
telecommunications, education, government sectors.

24/07/2021

komputery i IT

BOIT20200608002

Włoska firma, założona w 1997 roku z siedzibą w Neapolu,
specjalizuje się w produkcji, przetwarzaniu i sprzedaży suszonych
owoców. Obszar wokół Wezuwiusza, gdzie firma ma swoją siedzibę,
jest ziemią wulkaniczną i sprawia, że każdy uprawiany produkt jest
bardzo bujny. Firma, lider na rynku krajowym, jest zainteresowana
umowami dystrybucyjnymi, aby zaistnieć na rynku innych krajów.

Italian company, founded in 1997 and based in Naples, is specialized
in the production, processing and marketing of dried fruits. The area
around the Vesuvio, where the company is established, is a volcanic
soil and it makes every product cultivated to be very lush. The
company, a leader in national market, is interested in distribution
agreements to be present in other countries market.

07/07/2021

spożywcza

The Ukrainian manufacturer of the raw materials in the bulk of all
kinds of colour cosmetics (foundation, concealer, powder, mascara,
eyeliner, pencils for lips and eyes, lipstick, lipgloss, lip balms), gel
polish, nail polish and nail care is looking for partners under
distribution services or/and manufacturing agreements.

09/07/2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

A company based in the northern part of Ukraine, specialised in the
production of natural ingredients and healthy (no-sugar, no-additives,
allergen-free) organic natural fruit and vegetable snacks is looking for
new partners abroad under manufacturing agreement.

22/07/2021

spożywcza

BODE20200630001

Start-up z Niemiec działający w dziedzinie nauk przyrodniczych
A start-up from Germany and active in the field of life sciences
oferuje różnorodne usługi analizy danych genetycznych. Firma oferuje
provides multiple genetic data analysis services. The company offers
usługi dla pacjentów, lekarzy i laboratoriów w zakresie
services to patients, physicians and laboratories in the field of genetic
sekwencjonowania genetycznego, które wcześniej skutkowały
sequencing that have previously resulted in negative findings for
niekorzystnymi rezultatami dla pacjentów. Firma poszukuje
patients. The company is looking for partners like clinical laboratories
partnerów, takich jak laboratoria kliniczne lub lekarze, którzy mogą
or physicians who can provide raw genetic data where no molecular
dostarczyć materiał do danych genetycznych w przypadku braku
findings obtained and willing to formulate partnership under
wyników badań molekularnych i chcą wejść w partnerstwo w ramach
outsourcing agreement.
umowy outsourcingowej.

18/07/2021

medycyna

BOHR20200703001

Chorwacka firma specjalizująca się w sprzedaży hurtowej i detalicznej, A Croatian business registered for wholesale and retail, currently with
a obecnie zajmująca się tekstyliami i dodatkami krawieckimi, szuka
textiles and sewing accessories, is looking for a partner who would
partnera, który przejmie spółkę w drodze umowy przejęcia.
take over the company through acquisition agreement.

25/07/2021

inne usługi

BOUA20200703002

BOUA20200701001

Ukraiński producent surowców do wszelkiego rodzaju kosmetyków
kolorowych (podkłady, korektory, pudery, tusze do rzęs, eyelinery,
kredki do ust i oczu, szminki, błyszczyki, balsamy do ust), lakierów
żelowych, lakierów do paznokci i do ich pielęgnacji, poszukuje
partnerów w ramach usług dystrybucyjnych i / lub umów
produkcyjnych.
Firma z północnej części Ukrainy, specjalizująca się w produkcji
naturalnych składników i zdrowych (bez cukru, bez dodatków, bez
alergenów) ekologicznych naturalnych przekąsek owocowowarzywnych, szuka za granicą nowych partnerów w ramach umowy
produkcyjnej.

BOLT20200529001

Litewska firma ma siedzibę 4 km od portu w Kłajpedzie i 25 km od
A Lithuanian company is based 4 km from Klaipeda seaport and 25
międzynarodowego lotniska w Połądze w Wolnej Strefie
km from International Palanga Airport in Free Economic Zone.The
Ekonomicznej. To centrum logistyczne oferuje swój magazyn,
logistics center is offering its warehouse, customs brokerage, complex
pośrednictwo celne, kompleksowe usługi logistyczne. Poszukiwani są
logistics services. The Lithuanian company is looking for foreign
zagraniczni partnerzy do pracy w ramach umowy outsourcingowej.
partners to work under an outsourcing agreement.

25/07/2021

sektor morski, lotniczy

BOSE20200604001

Szwedzkie MŚP zajmujące się technologią medyczną opracowało
pojemnik jednorazowego użytku do bezpłatnej terapii
podciśnieniowej ran (NPWT). Urządzenie i terapia to niezawodny i
zaawansowany opatrunek wspomagający gojenie, wymagający
minimalnych zmian i wygodny dla pacjenta. Zazwyczaj owrzodzenie
stopy cukrzycowej można wyleczyć w ciągu 5-6 tygodni leczenia. MŚP
poszukuje partnerów do umowy dystrybucyjnej dla swojego
urządzenia medycznego.

A Swedish medical technology SME has developed a single-use
canister for free negative pressure wound therapy (NPWT). The
device and therapy is a reliable and advanced dressing that promote
healing, require minimal changes and is comfortable to the patient.
Typically, a diabetic foot ulcer can be healed within 5-6 weeks of
treatment. The SME is seeking partners for a distribution agreement
for its medical device.

02/07/2021

medycyna

BOIT20200626001

Włoskie MŚP produkuje różne rodzaje uszczelek metalowych i
metalowo-gumowych dla sektorów naftowo-gazowego,
petrochemicznego, termoelektrycznego, termojądrowego,
rafineryjnego oraz oferuje zaawansowane usługi konserwacji
technicznej na miejscu. Firma chce rozszerzyć swoją działalność na
nowe rynki (zwłaszcza, ale nie tylko, USA, Europa Północna i Chiny)
oraz nowe sektory (zielona energia, biomasa, dystrybucja energii,
wody i gazu, farmacja i kosmetyki) w ramach usług dystrybucyjnych
lub umowy outsourcingowej.

The SME produces different types of metallic and metallic/rubber
gaskets for the Oil&Gas, petrochemical, thermoelectric,
thermonuclear, refining sectors and offers an advanced on-site
technical maintenance service. The company wants to expand its
business to new markets (especially, but not only, the USA, Northern
Europe and China) and new sectors (green energy, biomass,
distribution of energy, water and gas, pharmaceutical and cosmetics)
under distribution services or outsourcing agreements.

18/07/2021

metalowa

BOUA20200522001

Ukraińska marka obuwia skórzanego założona w 1993 roku poszukuje A Ukrainian leather shoes brand established in 1993 seeks distributors
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych w Europie w ramach
and trade representatives in Europe under distribution services and
usług dystrybucyjnych i umów agencyjnych. Marka tworzy buty ze
commercial agency agreements. The brand creates shoes using
skóry naturalnej o różnych fakturach i fasonach.
natural leather in different textures and styles .

08/07/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUA20200512003

Przedsiębiorstwo działa na ukraińskim rynku obróbki drewna od
The enterprise has been operating in the Ukrainian woodworking
ponad 24 lat. Siedziba firmy znajduje się w zachodniej części Ukrainy. market for more than 24 years. The firm is located in the West part
Asortyment wyrobów gotowych obejmuje ponad 30 rodzajów
of Ukraine. The assortment of finished products includes more than
towarów. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów 30 types of goods. The company is looking forpartners to work under
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
distribution services agreements.

18/07/2021

produkty drewniane,
meble

BOES20200615001

Hiszpański startup działający w środowisku rynkowym, które sprzyja
A Spanish startup based in a marketplace's environment, which
nawiązywaniu szerokich kontaktów biznesowych między
fosters the business development between the stakeholders of the
interesariuszami branży MICE - Meeting, Incentives, Conventions and
MICE (Meeting, Incentives, Conventions and Exhibitions) industry and
Exhibition (sektor spotkań, wyjazdów integracyjnych, konwencji i
business travel industries has put in place a B2B meeting point
wystaw) wprowadziło punkt spotkań B2B łączący środowisko i
connecting and engaging them in a unique business environment.
angażujący strony w wyjątkowy biznes. Ich celem jest zawarcie
They aim to establish a financial agreement with investors or joint
umowy finansowej z inwestorami lub joint venture z partnerami
venture with industrial partners ready to take the opportunity in the
przemysłowymi gotowymi do wykorzystania okazji na wiodącym
leading corporate events marketplace.
rynku imprez firmowych.

10/07/2021

inne usługi

BORO20200706001

Rumuńska firma, która rozwija szereg usług mających na celu
A Romanian company that develops a range of services aimed to
rozwiązanie problemów środowiskowych, poszukuje partnerów w
solve the environmental issues is looking for partners across Europe
całej Europie i nie tylko do umów outsourcingowych. Firma zapewnia:
and not only, for outsourcing agreements.
- likwidacja zanieczyszczeń, odkażanie sprzętu, zakładów
The company provides:
przemysłowych i miejsc skażonych odpadami niebezpiecznymi;
- de-pollution/decontamination of equipment, industrial plants and
- przejęcie, pakowanie, przepakowywanie, oznakowanie,
locations contaminated with hazardous waste;
autoryzowany transport, czasowe składowanie i usuwanie
- taking over, packaging/repackaging, labeling, authorized transport,
toksycznych i niebezpiecznych odpadów,
temporary storage and disposal of toxic and hazardous waste
- analizy chemiczne we własnym laboratorium.
- chemical analyses in own laboratory.

30/07/2021

środowisko/energia/ochr
ona środowiska

BOLU20200519001

Firma z Luksemburga specjalizująca się w świadczeniu usług
technicznych i doradczych dla przemysłu, biur inżynieryjnych i
projektowych oraz wykonawców przemysłowych poszukuje umów
outsourcingowych. Potrafi realizować szeroki zakres usług w imieniu
swoich klientów z dziedzin takich jak mechanika, elektromechanika,
elektryczność, energetyka, produkcja, konserwacja, chemia,
biotechnologia, rolno-spożywcza, budownictwo, transport,
elektronika, informatyka, komunikacja, transport, kolej, farmacja i
inne.

A Luxembourg company specialised in delivering technical and
consultancy services for industries, engineering and design offices,
and industrial contractors seeks outsourcing agreements. It can carry
out broad skills on behalf of its customers in fields such as mechanics,
electromechanics, electricity, energy, production, maintenance,
chemistry, biotechnology, agri-food, construction, transportation,
electronics, IT, communication, transport, rail, pharmaceutical, &
other fields.

16/07/2021

doradztwo i konsultacje

BOLT20200526001

Litewska firma produkująca pneumatyczne maszyny przeciskowe
(krety pneumatyczne) do przecisków / przewiertów rur metodą
bezrozkopową, przepychów, itp. poszukuje partnera handlowego do
pracy w ramach agencji handlowej lub umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

A Lithuanian company that produces pneumatic moles for pipe
boring, ramming, and cracking is looking for a sales partner to work
on a commercial agency or a distribution service agreement.

28/07/2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOPT20200423001

Portugalska firma świadcząca usługi ICT takie jak: rozwój sieciowy i
mobilny, rozwiązania e-commerce, usługi testowania, usługi
infrastrukturalne, usługi w chmurze, chce nawiązać współpracę z:
firmami programistycznymi, które chcą się rozwijać i potrzebują
dodatkowych zasobów, z firmami konsultingowymi, które potrzebują
dodatkowych środków na swoje projekty. Współpraca powinna mieć
formę umowy outsourcingowej lub umowy agencyjnej.

A Portuguese company providing ICT services such as:
- Web and Mobile development
- E-commerce solutions
- Testing services
- Infrastructure services
- Cloud Services
Is looking to develop partnerships with:
- software companies that want to scale-up and need additional
resources,
- consulting companies that need additional resources for their
projects.
The collaboration should be in the form of an outsourcing agreement
or a commercial agency agreement.

24/07/2021

komputery i IT

BOFR20200430002

Francuskie MŚP specjalizujące się w naturopatii i zdrowej żywności
A French SME specialized in naturopathy and health food, imports
importuje rzadkie, niszowe produkty dla smakoszy w ograniczonych
rare niche gourmet products in limited quantities which are real
ilościach, które są prawdziwymi perłami odzwierciedlającymi
pearls reflecting the excellence and authenticity of the living heritage
doskonałość i autentyczność żywego dziedzictwa Maghrebu. MŚP
of the Maghreb. The SME offers in particular a premium organic extra
oferuje w szczególności ekologiczną oliwę z oliwek extra virgin
virgin fruity olive oil with a gold medal (500ml bottle). It is looking for
premium ze złotym medalem (butelka 500 ml). Poszukuje partnerów
commercial partners in Europe (distributors of high-end products,
handlowych w Europie (dystrybutorzy produktów z najwyższej półki,
central purchasing office for delicatessen) under distribution service
centrale zakupowe dla delikatesów) w ramach umów o świadczenie
agreements.
usług dystrybucyjnych.

11/07/2021

spożywcza

BOUA20200625002

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji drutów miedzianych i
aluminiowych (emaliowany okrągły drut miedziany i aluminiowy,
prostokątny drut miedziany do celów elektrycznych, okrągły i
prostokątny drut miedziany w izolacji z włókna szklanego, okrągły
drut miedziany bez izolacji oraz drut miedziany i aluminiowy w izolacji
papierowej i taśmowej) oferuje umowy o świadczenie usług
produkcyjnych i dystrybucyjnych.

21.06.2021

narzędzia i części

11.07.2021

komputery i IT

BORU20200618001

A Ukrainian company specialized in the production of enamelled
round copper and aluminium wire, rectangular bare copper wire for
electric purposes, fibreglass insulated round and rectangular copper
wire, round copper wire without insulation as well as copper and
aluminium wires with paper and tape insulation is offering
manufacturing and distribution services agreements.

A Russian company engaged in software development and electronic
Rosyjska firma zajmująca się rozwojem oprogramowania i urządzeń
devices has developed an uncomplicated system for monitoring
elektronicznych stworzyła prosty system przeznaczony do pomiaru
temperature and humidity. This system is designed to measure
temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego w
temperature, humidity and atmospheric pressure in rooms for various
pomieszczeniach przeznaczonych do różnych celów. Rosyjska firma
purposes. The Russian company is looking for foreign partners to
poszukuje zagranicznych partnerów do zawarcia umowy licencyjnej.
conclude a license agreement.

BOES20200521002

Hiszpańska firma - projektant i producent systemów detekcji tlenku
węgla i innych gazów toksycznych i wybuchowych, poszukuje
agentów i dystrybutorów do promowania swoich produktów i usług
wśród integratorów i instalatorów działających w zakresie instalacji
przemysłowych i budownictwa, zwłaszcza parkingów podziemnych i
tuneli drogowych.

Spanish company that designs and manufactures detection systems
for carbon monoxide and other toxic and explosive gases is looking
for agents and distributors to promote its products and services
among integrators and installers that operate in the field of industrial
installation and civil construction, especially underground car parks
and road tunnels.

08.07.2020

różne inne produkty

BODE20200715001

Niemiecka firma specjalizująca się w technologii sprężonego
powietrza poszukuje przedstawicieli handlowych i partnerów
dystrybucyjnych na terenie Unii Europejskiej. Produkty firmy mają
zastosowanie w budowie maszyn, technice medycznej, szpitalach,
przemyśle spożywczym i napojowym, rafineriach, chemii i farmacji.

German company specialized in all areas of compressed air
technology products is looking for sales agents and distribution
partners in the European Union. Their products are used mainly in
mechanical engineering, medical technology, hospitals, food and
beverage industry, refineries, chemistry and pharmacy.

01.08.2021

różne inne produkty

27.20.2021

materiały i usługi
budowlane

BOBG20200709007

A Bulgarian company has been manufacturing quality uPVC
Bułgarska firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji wysokiej
(unplasticized polyvinyl chloride) and aluminium doors and windows
jakości okien i drzwi z PCV (nieplastyfikowany polichlorek winylu) oraz
for many years. The company already trades in international markets
aluminium poszukuje agentów handlowych aby rozszerzyć swoją
but is looking to expand its trade activity by signing commercial
działalność handlową.
agency agreements.

BOUA20200627001

Ukraińska firma posiada bogate doświadczenie w produkcji ciężkich
wyrobów metalowych, jak i drobnych części rzemieślniczych. Firma
posiada bardzo precyzyjny sprzęt o szerokim zakresie możliwości w
obróbce metalu (gięcie, tłoczenie na zimno oraz cięcie laserowe
metalu z możliwością naniesienia powłoki polimerowej). Firma jest
zainteresowana współpracą z firmami zagranicznymi na podstawie
umowy licencyjnej.

The Ukrainian company has extensive experience in the manufacture
of both heavy metal products and small craft parts. The company has
high-precision equipment with a wide range of capabilities in
metalworking (die cutting, bending, cold stamping and laser cutting of
metal with the possibility of applying a polymer coating). The
company is interested in cooperating with foreign companies under a
license agreement.

17.07.2021

metalowa

BOIL20200624001

Izraelska firma założona w 2012 r. opracowała innowacyjny system
technologiczny do uprawy pasz dla zwierząt. System pozwala
roślinom i ich korzeniom rosnąć w powietrzu, wykorzystując głównie
wodę zawartą w powietrzu. Firma poszukuje dystrybutorów.

This Israeli based company, which was established in 2012, has
developed an innovative technological system for growing animal
feed. The system allows the plants and their roots to grow in the air,
using mainly the water in the air. The company is looking for
distributors under distribution services agreements

22.07.2021

rolnictwo

BODE20200715002

Mikro przedsiębiorstwo z Niemiec, z 25 letnim doświadczeniem, jest
producentem czujników siły i czujników momentu obrotowego. Firma
poszukuje agentów handlowych lub partnerów dystrybucyjnych do
sprzedaży swoich produktów w Europie. Produkty mogą być
zastosowane w różnych obszarach, min. przy pomiarach przeciążeń,
instalacjach jądrowych i technice scenicznej.

A small German company with ten employees is a manufacturer of
force sensors and torque sensors with 25 years of experience. The
company is looking for agents willing to act as commercial agents or
distribution partners for these products in Europe. The areas of
application are manifold, for example in safety engineering, for
measuring overloads, tablet presses, nuclear installations and stage
technology.

29.07.2021

różne inne produkty

BORO20200625001

Rumuńska firma, posiadająca ponad 18-letnie doświadczenie w
rozwiązaniach informatycznych dla klientów w Europie, Ameryce,
Australii i Afryce, stworzyła wszechstronne i niezawodne
oprogramowanie do nagrywania rozmów VoIP. Firma poszukuje
dystrybutorów, przedstawicieli handlowych lub firm
teleinformatycznych do współpracy.

Over 18 years of experience in IT solutions developed for clients in
Europe, America, Australia and Africa, conducted the Romanian
company to create a versatile and reliable VoIP solution software call
recording dedicated to all kind of companies and organisations,
across all fields of activity. The company intends to conclude
distribution agreements or commercial agency agreements with
distributors, sales representatives or ICT companies.

25.07.2020

komputery i IT

BOGR20200611001

Grecka firma oferuje system zarządzania flotą firmom posiadającym
flotę pojazdów i / lub software house'ów, sprzedawców i
konsultantów (biznes / IT). System prowadzi do obniżenia kosztów
transportu przez usprawnienie przekazywania informacji na temat
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz raportowanie. Firma
poszukuje klientów (firmy transportowo-logistyczne) i / lub partnerów
(resellerów / integratorów) do współpracy na podstawie umowy
licencyjnej.

A Greek company offers a fleet management solution to companies
having a fleet of vehicles and/or software houses, resellers and
consultants (business/IT). This fleet management solution is proven
to result in transportation cost reduction by streamlining
environment, health, safety KPI information and reporting. The
company is looking for customers (transport & logistics companies)
and/or partners (resellers/integrators) to cooperate under license
agreement.

23.07.2021

transport/logistyka

BOIT20200619002

Włoskie MŚP, specjalizujące się w produkcji przyrostowej, opracowało An Italian SME, specialised in additive manufacturing, has developed
sposób wytwarzania bardzo szczegółowych i realistycznych modeli
a way to manufacture highly detailed and realistic 3D printed models
narządów ludzkich 3D. Technika oparta na połączeniu technologii i
of human organs.The technique is based on a combination of
materiałów do wytwarzania tkanek miękkich i twardych umożliwiaja technologies and materials to realize soft and hard tissues, enabling
chirurgom lepsze planowanie, skraca czas i koszty operacji oraz
the surgeons to better plan therapeutic approaches, reduce operation
zwiększa szanse powodzenia operacji. Firma poszukuje partnerstwa w time and costs, and increase the success chances of operations.The
ramach umowy produkcyjnej.
company is looking for partnership under manufacturing agreement.

22.07.2021

różne inne produkty

BOKR20200628001

Koreańska firma, która opracowuje i produkuje parowy reformator
metanu, poszukuje partnerów (agentów i dystrybutorów), którzy
zakładają lokalne stacje tankowania wodoru lub przemysłowe bazy
produkcyjne wodoru.

A Korean company that develops and produces steam methane
reformer seeks partners that establish on-site hydrogen refueling
stations or industrial hydrogen production bases through commercial
agency agreements and distribution services agreements.

25.07.2021

różne inne produkty

BORO20200622001

Rumuński start-up wytwarza produkty kosmetyczne w oparciu o
własne receptury, wykorzystując naturalne ekstrakty roślinne
zmieszane z minerałami fermentowanymi drożdżami piwnymi.
Dobroczynne działanie kosmetyków zostało przetestowane na
skórach z trądzikiem, łojotokiem i atopowym zapaleniem skóry. Firma
poszukuje międzynarodowych partnerów do zawierania usług
dystrybucyjnych i / lub umów agencyjnych.

A Romanian start-up company produces cosmetic products based on
formulas developed in-house, using natural plant extracts mixed with
essential minerals fermented with brewer's yeast. The beneficial
effects of the cosmetic products have been tested on skins with acne,
seborrhea and atopic dermatitis.The company seeks international
partners to conclude distribution services and/or commercial agency
agreements.

16.07.2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BOUA20200702006

Ukrainian producer of power generation and waste heat recovery
Ukraiński producent urządzeń do wytwarzania energii i odzysku ciepła
equipment offers the manufacture of gas turbine power plants, waste
z odpadów oferuje produkcję elektrowni gazowych, kotłów
heat boilers and heat recovery steam generators, heat exchangers,
odzysknicowych, wymienników ciepła, części kotłów parowych,
parts of steam boilers (radiation superheaters, reheater panels, etc.),
osprzętu pomocniczego, konstrukcji metalowych, wysokiej
auxiliary equipment, metal structures, high frequency (HF) - welded
częstotliwości (HF) - spawanych rur żebrowych - wszystko na
fin tubes – all made to order. It aims to contract agency agreements
zamówienie. Firma poszukuje agentów handlowych i kontraktów
and manufacturing contracts (including works as a subcontractor)
produkcyjnych (w tym pracy jako podwykonawca).
with potential partners.

29.07.2021

środowisko/energia/ochr
ona środowiska

BOUK20200710002

Brytyjska firma jest producentem wysokowydajnych systemów
laserowego kodowania, znakowania i punktowania dla branży
żywności, napojów, opakowań, farmaceutycznej, chemicznej,
lotniczej i motoryzacyjnej, aby zagwarantować identyfikowalność.
Firma chce rozszerzyć swoją globalną sieć dystrybucji i szuka
partnerów w ramach umowy dystrybucyjnej.

This UK company is a manufacturer of high-performance laser coding,
marking and scoring systems for the food, beverage, packaging,
pharmaceutical, chemical, aerospace and automotive markets to
guarantee traceability. The company is looking to expand their global
distribution network and looking to find partners under a distribution
agreement.

15.07.2021

różne inne produkty

BONL20200702003

Holenderskie MŚP oferuje dystrybucję opłacalnych powłok BioBased,
które chronią podłogi i ściany przed brudem środowiskowym, olejem,
tłuszczem i graffiti w przestrzeni zabudowanej. Firma poszukuje
międzynarodowych dystrybutorów lub agentów zajmujących się
ochroną i oczyszczaniem powierzchni zabudowanych lub hurtową
sprzedażą materiałów budowlanych.

Dutch SME offers distribution opportunity for cost effective BioBased
coatings that preserves floors and walls against environmental dirt,
oil, grease and graffiti in the the built environment. It looks for
international distributors or agents that are active in the field of
surface protection and surface cleaning of the built environment, or
wholesale of building materials, that have a strong presence in their
local market.

25.07.2021

materiały i usługi
budowlane

BORO20200707004

Rumuńska firma produkuje pufy do użytku wewnętrznego i
The Romanian firm produces beanbags for interior and exterior use,
zewnętrznego, a także dezynfekujące dywaniki wejściowe. Firma chce also disinfectant entrance carpets. They are keen on introducing their
wprowadzić swoją linię produktów na nowe rynki i podpisać umowy
product line on new markets and concluding manufacturing
produkcyjne z partnerami z Europy.
agreements with partners from Europe.

29.07.2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

14.07.2021

medycyna

1.08.2021

opakowania, papier

BOFI20200612002

BOQA20200513001

Dwa fińskie MŚP opracowały technologie chemiczne i narzędzia do
wykrywania, które można wykorzystać w testach medycznych,
środowiskowych i farmaceutycznych. Firmy poszukują partnerów
handlowych w postaci umów na produkcję lub dystrybucję sprzętu.

Two Finnish SMEs have developed Upconverting Nanoparticles
(UCNP) technology chemistry and detection tools to utilize in
healthcare, environment and pharma assay. The companies are
looking for sales partners to collaborate with, in the form of own
equipment manufacturing or distribution agreements.

Firma z Kataru produkuje wysokiej jakości produkty z bibuły przy
The Qatari company manufactures quality tissue paper products using
użyciu najnowocześniejszych technologii. Firma chciałaby zawierać the state-of-arts latest technologies. The company would like to reach
porozumienia z dystrybutorami, hurtownikami, pośrednikami
agreements with distributors, wholesalers, trade agents for their
handlowymi na sprzedaż swoich produktów na rynkach zagranicznych.
products to be traded on foreign markets.

BORS20200723002

Serbska firma spożywcza działająca w branży trufli zajmuje się
sadzeniem, zbieraniem i przetwarzaniem trufli na produkty premium.
Podstawowymi produktami są trufle premium w połączeniu z
owocami lub warzywami, takimi jak słonecznik, brzoskwinia, marchew
oraz trufle z różnymi rodzajami olejów i minerałów. Produkty nie
zawierają konserwantów ani dodatków. Firma poszukuje agentów i
dystrybutorów.

BOBG20200709002

Bułgarska firma z ponad 50-letnim doświadczeniem w zakresie
A Bulgarian company with over 50 years' experience in the field of
montażu i testowania elektroniki oferuje swoje usługi i chce
electronics assembly and testing is offering its services and is looking
podpisywać umowy podwykonawcze. Firma chce pozyskać partnerów to sign subcontracting agreements.The company wishes to attract
poszukujących szybkich i wysokiej jakości usług montażu i testowania partners in need of fast and quality electronics assembly and testing
elektroniki.
services.

BOES20200729001

BOUA20200624004

BORO20200617001

BORO20200708001

A Serbian food company is in the truffles business, from planting,
hunting and processing truffles into premium products. The core
products are truffles premium products combined with fruit or
vegetable such as sunflowers, peach, carrot etc., and truffles with
different kind of oils and minerals. All its products are without
preservatives and additives. Partners through commercial and
distribution agreements are of the interest of the company.

28.07.2021

spożywcza

26.01.2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

A Spanish family-owned company located in Mallorca is a
manufacturer of a wide range of high quality, technical boots and
shoes for mountain- and outdoor sports, leisure, hunting and
professional use. They are looking for specialized dealers and/or
importers, footwear retail stores & malls under a commercial agency
or distribution services agreement

1.08.2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

Ukraińska firma obecna na rynku od 2013 roku zajmuje się inżynierią An Ukrainian company is a software solutions engineering provider in
rozwiązań informatycznych w branży marketingu i reklam, ethe marketing & ad-tech, e-commerce, fintech, and healthcare
commerce, fintech i opieki zdrowotnej. Firma jest zainteresowana
industries since 2013. It is interested in signing outsourcing
podpisywaniem umów outsourcingowych z partnerami zagranicznymi.
agreements with foreign partners.

15.07.2021

komputery i IT

28.07.2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

01.08.2021

doradztwo i konsultacje

Hiszpańska firma rodzinna z siedzibą na Majorce jest producentem
szerokiej gamy wysokiej jakości butów technicznych, butów do
sportów górskich i terenowych, rekreacyjnych, myśliwskich i do
użytku profesjonalnego. Firma poszukuje sprzedawców i / lub
importerów, sklepów i centrów handlowych z obuwiem w ramach
umowy przedstawicielstwa handlowego lub umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych

Rumuński producent kosmetyków, dermo-kosmetyków i produktów
farmaceutycznych poszukuje doświadczonych dystrybutorów w celu
zdobycia nowych rynków, w ramach umowy dystrybucyjnej, dla
własnej gamy produktów takich jak: kremy przeciwzmarszczkowe,
nawilżające, na trądzik, żele pod prysznic, szampony
przeciwłupieżowe itp

Romanian manufacturer of cosmetic, dermato-cosmetic and
pharmaceutical products is looking for experienced distributors in
order to reach and penetrate new markets, under the frame of
distribution agreement, for their own range of products like:
antiwrinkle creams, moisturizers, acne creams, rapairing creams,
shower gels, dandruff shampoo, etc

Rumuńska firma, specjalizująca się w świadczeniu usług
Romanian company, specialized in providing engineering design
projektowania inżynieryjnego (rozwój produktów, wzornictwo
services (product development, industrial design, production
przemysłowe, wyposażenie produkcyjne) dla przemysłu
equipment) for the automotive and aerospace industry, is willing to
motoryzacyjnego i lotniczego, chce nawiązać współpracę z
work for original equipment manufacturers (OEM), tier 1
producentami oryginalnego wyposażenia (OEM) lub innymi firmami w
manufacturers or other companies under an outsourcing or
ramach umowy outsourcingu lub podwykonawstwa w celu
subcontracting agreement, in order to increase its sales and to reach
zwiększenia sprzedaży i zdobycia nowych rynków międzynarodowych.
new international markets.

BOFR20200518001

Francuskie MŚP specjalizujące się w produkcji drobnych i
ultradrobnych proszków oferuje innowacyjny proces produkcji
sypkiego proszku. Proszek można wykorzystać w takich branżach, jak
tekstylna, biomedyczna, kosmetyczna, farmaceutyczna czy spożywcza
/ paszowa. Firma poszukuje umów podwykonawczych.

A French SME specializing in fine and ultra-fine powders as a
subcontractor in various areas offers an innovative process for the
production of a free flowing powder of microcapsules, by a common
step of drying and shaping in a fluid bed granulator. The powder can
be easily carried out and ajusted to the final application. This
innovation can be used in industries such as textile, biomedical,
cosmetics, pharmaceutics or food/feed. The company is looking for
subcontracting agreements.

10.06.2021

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BOES20200622001

Hiszpańska firma wytwarza wysokiej jakości, ekologiczną, ręcznie
A Spanish company produces high quality organic handmade olive oil.
robioną oliwę z oliwek. Wykorzystuje tradycyjne techniki i procesy do
They use traditional techniques and handmade processes for the
produkcji oliwy i gwarantuje 100% ekologiczny produkt. Firma
production of the olive oil and they guarantee a completely organic
poszukuje europejskich dystrybutorów lub sprzedawców końcowych
product. The company is looking for European distributors or final
(takich jak delikatesy, restauracje, sklepy ze zdrową żywnością itp.)
sellers (such as gourmet shops, restaurants, health food shops, etc.)
zainteresowanych dystrybucją i komercjalizacją tego produktu.
interested in the distribution and commercialisation of this product.

10.07.2021

spożywcza

BOHR20200708001

Chorwacka firma specjalizująca się w projektowaniu i tworzeniu
A Croatian company, specialized in design and software development,
oprogramowania oferuje dostosowany do potrzeb system rezerwacji
is offering its tailor-made booking system for hotels and vacation
hoteli i obiektów wakacyjnych na podstawie umowy licencyjnej.
rentals under a license agreement.

25.07.2021

komputery i IT

BORO20200521001

Założona w Transylwanii w 2018 r. rumuńska inicjatywa społecznoEstablished in Transylvania in 2018, the Romanian social and
środowiskowa specjalizuje się w zrównoważonych działaniach, takich environmental initiative is specialized in sustainable activities, such as
jak edukacja i imprezy ekologiczne, zarządzanie odpadami,
education and green events, waste management, composting,
kompostowanie itp. Rumuński zespół chciałby zidentyfikować
vermiculture etc. Thus, the Romanian team would like to identify
partnerów (np. Start-upy, MŚP, organizacje pozarządowe, inwestorzy,
partners (e.g. start-ups, SMEs, NGOs, investors, universities) to
uczelnie) do zawierania umów outsourcingowych w zakresie
conclude outsourcing agreements for waste management projects
projektów gospodarki odpadami poprzez wermikompost.
through vermiculture.

16.07.2021

środowisko/energia/ochr
ona środowiska

BOUA20200710001

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów cukierniczych z
mąki (pierniki, ciastka cukrowe i ciastka maślane). Firma poszukuje
partnerów do długoterminowej współpracy w ramach umów o
świadczenie usług dystrybucyjnych na terenie UE.

A Ukrainian company is specialized in manufacturing flour
confectionery products (gingerbread cookies, sugar cookies and
butter biscuits). The company is looking for partners for long-term
cooperation under distribution service agreements in the EU to
expand its market.

16.07.2021

spożywcza

BOTR20200527001

Uznany turecki producent kotłów parowych i kotłów na gorący olej
oferuje szeroką gamę produktów. Firma poszukuje partnerów do
sprzedaży swoich produktów na nowych rynkach (dystrybutorów,
agentów) oraz do umów produkcyjnych.

A well-established Turkish steam boiler and hot oil boiler
manufacturer offers a wide product range. The company would like to
sign distribution services, commercial agency and manufacturing
agreements to sell its machines to wider markets.

03.06.2021

narzędzia i części

BONL20200617001

A law firm based in the Netherlands offers legal services to
Holenderska forma prawnicza oferuje swoje usługi przedsiębiorcom i
entrepreneurs and businesses looking to establish themselves in The
firmom chcącym prowadzić biznes w Niderlandach lub w UE. Firma
Netherlands or the EU, or wishing to conduct business there. The firm
oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie prawa
is able to offer a wide scale of legal services in the field of
handlowego/cywilnego, ochrony własności intelektualnej, prawa
commercial/civil law, intellectual property law, public law and
publicznego i procesowego. Ma doświadczenie w usługach dla
litigation. It has furthermore specialized in providing legal services to
rozwijających się międzynarodowych klientów. Preferowany typ
expanding international clients. The preferred type of cooperation is
współpracy to umowa outsourcingu.
outsourcing agreement

11.07.2021

doradztwo i konsultacje

BOUA20200702007

Ukraiński producent rolny - zboża, krupy, ziarna, płatki, mąka z
klasycznego przemiału i wytłaczana, pasze zwierzęce - chce rozwinąć
zasieg dostaw i poszukuje długoterminowych kontraktów na
dystrybucję z potencjalnymi partnerami.

Ukrainian producer of agricultural products - cereals, groats, grits,
flakes, flour of classic grinding and extruded, animal feed - wants to
expand the geography of their supplies and therefore is looking to
contract a long-term distribution agreement with potential partners.

22.07.2021

spożywcza

BOIT20200716001

Włoskie MŚP z 30-letnim doświadczeniem wytwarza rzemieślnicze
An Italian SME with 30 years of experience produces artisanal
ręcznie wykonane luksusowe perfumy i produkty higieny osobistej dla
handmade luxury perfumes and personal care products for men and
kobiet i mężczyzn, wykonane we Włoszech, bez składników
women, made in Italy, with no synthetic ingredients. It seeks partners
syntetycznych. Poszukuje partnerów do rozwoju rynku poprzez
to expand its market through a commercial agency or distribution
umowy agencji handlowej i usług dystrybucyjnych. Firma może
services agreement. The company can also formulate and produce
również opracować i produkować zapachy na zamówienie (privatecustom private-label scents through an outsourcing agreement.
label) w oparciu o umowę outsourcingu.

24.07.2021

różne inne produkty

BOHR20200619001

A small 60 years old Croatian family company is specialized in
production and distribution of dietary supplements, natural cosmetics
Mała 60-letnia chorwacka firma rodzinna specjalizuje się w produkcji i
and delicacies based on bee products. Their products range include
dystrybucji suplementów diety opartych na produktach pszczelich.
dietary supplements (apitherapy products), gourmet honey, finest
Oferta obejmuje produkty do apiterapii, miód smakosza, różne
Croatian sorts of honey and natural cosmetics based on bee´s
rodzaje lokalnych miodów i naturalnych kosmetyków opartych na
products.
produktach pszczelich. Firma chce promować swoją markę i nawiązać
The company would like to distribute their authentic brand, and is
długoterminową współpracę na bazie umów usług dystrybucyjnych.
ready to establish long-term cooperation on the basis of a distribution
services agreement.

11.07.2021

spożywcza

BOSG20200525002

The Singapore company, which was established in 2009, is a company
Utworzona w 2009 roku firma z Singapuru specjalizuje się w produkcji
that specializes in producing Halal food products. The company
żywności halal. Produkuje szeroki zakres wyrobów, sprzedawanych w
produces a wide range of products that are sold in supermarkets and
supermarketach i dostarczanych do sklepów w Singapurze. Firma
also supplied to food and beverage outlets all over Singapore. The
poszukuje europejskich partnerów do zawarcia umów usług
company is seeking European partners via a distribution service
dystrybucyjnych.
agreement.

16.07.2021

spożywcza

BOUA20200612001

Ukraińska firma meblarska specjalizuje się w produkcji wysokiej
jakości kompletów sypialnych z litego drewna. Poszukuje partnerów
do wsapółpracy w ramach umowy agencji handlowej lub świadczenia
usług dystrybucyjnych.

16.07.2021

produkty drewniane,
meble

A custom-made Ukrainian furniture company specialized in
manufacturing high-quality solid wood bedroom sets is looking for
partners to cooperate under commercial agency and distribution
services agreements.

BOES20200603001

Hiszpańska firma zajmuje się produkcją, butelkowaniem i sprzedażą
oliwy z oliwek, szczególnie oliwy extra virgin, ale również szerokiej
gamy olejów np. z awokado, z nasion winogron, słonecznika itp. W
celu ekspansji międzynarodowej poszukuje partnerów do dystrybucji
swoich produktów.

A Spanish company dedicated to the production, bottling and sale of
olive oil, especially the extra virgin olive oil but also a wide range of
oils, such as avocado oil, grape seed oil, sunflower oil, etc., is looking
to enlarge its international presence through distributors in other
countries where the network reaches.

30.07.2021

spożywcza

BOTR20200504002

Turecka firma oferujaca innowacyjne, efektywne i zaawansowane
A Turkish company which offers innovative, effective and advanced
urządzenia medyczne do urologii poszukuje możliwości współpracy w medical devices in urology looks for cooperation opportunities under
zakresie umów usług dystrybucyjnych, agencji handlowych,
distribution services, commercial agency, manufacturing and private
produkcyjnych i private label. Firma posiada wymagane certyfikaty i label agreements. The company which has the required certificates is
ma doswiadczenie we współpracy międzynarodowej.
experienced in transnational cooperation.

24.07.2021

medycyna

BORO20200408001

The Romanian SME produces and assembles solar panels that
Rumuńskie MŚP produkuje i instaluje panele solarne do produkcji
produce electricity (photovoltaic panels) - complete systems and also
prądu (fotowoltaiczne) - kompletne systemy oraz oświetlenie ledowe.
lighting based on LEDs. The company is well established on the
Firma jest dobrze uplasowana na rynku krajowym i chce sie rozwinąć national market and wishes to expand its international market all over
na skalę międzynarodową. Poszukuje współpracy na bazie umów
the world. The organization is looking for international cooperation
agencji handlowej, usług dystrybucyjnych i podwykonawstwa.
under commercial agency agreement, distribution services
agreement and subcontracting.

16.07.2021

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

BOFR20200629001

Francuska firma jest centrum doskonałości w badaniu przeciwciał
monoklonalnych i rozwoju zestawów testów immunologicznych.
Oferuje doświadczenie i know-how w produkcji na zamówienie dla
firm, organizacji badawczych i uniwersytetów w dziedzinie
biotechnologii, diagnostyki, opieki zdrowotnej, kosmetyków,
farmakologii. Firma poszukuje umów produkcji, outsourcingu i/lub
podwykonawstwa z firmami chcącymi opracować własne specjalne
zestawy, testy i szczepionki.

A French company as a center of excellence in monoclonal antibody
research and immunoassay kit development is offering its strong
expertise and know-how for custom product development and
custom services to companies, research organisations or universities
in the field of biotechnology, diagnostics, healthcare, cosmetics,
pharmacology. The company seeks manufacturing, outsourcing
and/or subcontracting agreements with companies willing to develop
their own specific kits, tests or vaccines.

08.07.2021

medycyna

BORS20200618001

Serbska firma softwarowa opracowała platformę online do nauki gry
na gitarze klasycznej. Może być stosowana jako pomoc w edukacji
muzycznej lub w indywidualnej nauce. Program oferuje licencje na
użycie zawartości i każda ma ograniczony termin trwania. Firma
poszukuje partnerstwa z instytucjami edukacyjnymi i indywidualistami
poprzez umowy licencji i agencji handlowej.

The software company from Serbia developed an online platform for
learning how to play classical guitar. It can be used as an aid in
musical education or in individual efforts to learn to play guitar. The
program offers licenses for use of its content and each one has a
limited duration period. The company seeks a partnership with
educational institutions and individuals through licensing and
commercial agency agreement.

18.07.2021

nauka/edukacja

BODE20200527003

Niemiecka agencja reklamowa i PR, nastawiona na produkty
A German advertising and public relations agency, with a focus on
techniczne, oferuje swoje zasoby jako podwykonawca lub producent
technical products, offers its resources for subcontracting or
w ramach outsourcingu. Agencja oferuje szeroki zakres usług.
outsourcing production. The agency offers a very wide range of
Obejmują one druk materiałów reklamowych, projektowanie
services. These include print advertising, corporate design and public
korporacyjne i PR. Ma szerokie doświadczenie w dostarczaniu
relations. The agency has extended experience in providing guidelines
poradników i dokumentacji kompleksowych i skomplikowanych
and documentation of complex and complicated products and
produktów i usług.
services.

31.07.2021

reklamowa, filmowa

BOBE20200618001

Belgijska firma softwarowa tworzy sieć sprzedawców. Oferowany
The Belgian software development company is establishing a network
pakiet obrazuje dystrybucję insektów i innych zarazków, które
of value-added resellers.
przenoszą choroby lub powodują szkody. Mogą być stosowane w
The offered software package maps the distribution of insects and
szerokiej gamie dziedzin (zdrowie publiczne i zwierząt, środowisko i other pests that transmit diseases or cause nuisance. It can be applied
biodywersyfikacja, rolnictwo, leśnictwo lub ekologia miejska). Firma
in a wide range of domains (public and animal health, environment
poszukuje umowy agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych z
and biodiversity, agriculture, forestry or urban ecology).
partnerami działającymi z instytucjami publicznymi, akademickimi lub Commercial agency or distribution services agreements are sought
przemysłowymi.
with distributors dealing with public institutes, academics or industry.

16.07.2021

komputery i IT

BODE20200615002

A German company is specialised in producing intelligent ceramic
Niemiecka firma specjalizuje się w produkcji inteligentnych rozwiązań
solutions for residential, commercial and industrial buildings. The
ceramicznych dla budynków rezydencjalnych, handlowych i
ceramic facade tiles are produced from high-quality clay raw
przemysłowych. Ceramiczne płytki fasadowe produkowane są z
materials, from the Westerwald, Germany, ensuring an exceptional
wysokiej jakości materiałów glinianych z Westerwald w Niemczech.
product quality altogether. For their tiles they are now looking for
Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy agencji handlowej
international distribution partners to enter into a commercial agency
lub usług dystrybucyjnych.
agreement or distribution services agreement.

09.07.2021

materiały i usługi
budowlane

BOBG20200709004

Bułgarska firma ma ugruntowaną pozycję na rynku krajowym od 2009
roku i obecnie poszukuje dystrybutorów na świecie. Oferuje
najwyższej jakości wodę źródlaną w różnej wielkości butelkach
plastikowych bez BPA (bisfenolu A). Pojemności od 0.25 l do 20 l,
odpowiednie do dystrybutorów wody.

This Bulgarian company is well established on the national market
since 2009 and now it is looking for distributors worldwide. It is
offering highest quality spring water in different sizes plastic, BPA
(Bisphenol A) free, bottles.
The containers are from 0.25 litres to 20-litre bottles suitable for
water dispensers.

14.01.2021

spożywcza

BOHR20200716001

Chorwacka firma aktywna w sektorze HORECA (hotele, restauracje,
catering) oferuje wiele lini produktów spożywczych i napojów
alkoholowych. Produkowane przez lokalnych wytwórców wszystkie
produkty są jakości premium i mają dobrą cenę w stosunku do
jakości. Firma chce współpracować w ramach umowy usług
dystrybucyjnych lub agencji handlowej.

A Croatian company active in the HORECA (Hotels, restaurants and
catering) sector offers a variety of fine food products and alcoholic
beverages. Being produced by local producers, all the products are of
premium quality and have a great price to quality ratio. The company
wishes to cooperate under a distribution services or commercial
agency agreement.

25.07.2021

spożywcza

BOIT20200715001

Włoska firma biochemiczna i farmaceutyczna specjalizująca sie w
The Italian biochemical and pharmaceutical company specialised in
rozwoju, produkcji i marketingu najnowszych produktów odżywczych
developing, manufacturing and marketing of cutting-edge
i dermaceutycznych dla różnych linii produktowych (flebologia,
nutraceutical and dermaceutical products focusing on various product
ginekologia, limfologia, medycyna ogólna, ortopedia, urologia,
lines (phlebology, gynaecology, lymphology, general medicine,
oczyszczacze skóry) poszukuje partnerów zagranicznych
orthopaedics, urology, skin cleansers) is looking for foreign partners
zainteresowanych współpracą w ramach umowy usług
interested in cooperating under distribution services agreement.
dystrybucyjnych.

28.07.2021

medycyna

BOUK20200617001

Brytyjska firma opracowała unikalne i opatentowane urządzenie do The UK company has fully developed a unique and patented device to
dokładnego badania poziomu wysmażenia steku podczas lub po
accurately test the level to which a steak is cooked both during and
procesie pieczenia. Urządzenie oferuje znaczące korzyści ponad
after the cooking process. The device offers significant benefits over
obecnie dostępnymi opcjami poprzez unikalne innowacje. Firma
currently available options through unique innovations. The company
poszukuje umów agencji handlowej lub dystrybucji ze sprzedawcami i is seeking commercial agency or distribution agreements with retail
dostawcami.
and supply companies.

17.07.2021

różne inne produkty

18.07.2021

rolnictwo

BOUA20200630002

Ukrainian company, established in 1941, develops and manufactures
Ukraińska firma utworzona w 1941 roku opracowuje i produkuje
heavy and unique machines which are successfully used in more than
ciężkie i unikalne maszyny, które są używane z powodzeniem w ponad
50 countries of the world. The company is looking for international
50 krajach na świecie. Firma poszukuje międzynarodowych partnerów
partners to conclude a manufacturing agreement or distribution
do zawarcia umów produkcyjnych lub usług dystrybucyjnych.
service agreement.

19.07.2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOPT20200702001

Firma zlokalizowana w centralnym regionie Portugalii jest
The company is based in the Centre region of Portugal, is a producer
producentem zdrowych, w 100% naturalnych produktów. Oferuje
and manufacturer of healthy and 100% natural products. It offers safe
bezpieczne i zrównoważone produkty, takie jak owocowe i warzywne
and sustainable products, such as fruit and vegetable snacks, healthy
przekąski, zdrowe kulki i batony, suche wstępnie przygotowane
balls and bars, dry pre-prepared meals, dry soups and other
potrawy, suche zupy i inne odwodnione produkty. Opracowała
dehydrated products. They develop products for the food industry,
produkty dla przemysłu spożywczego, takie jak owocowe i
such as fruit and gluten-free vegetable powders; vegan and organic
bezglutenowe proszki warzywne, wegańskie i organiczne produkty.
products. They want to establish a distribution services and/ or
Firma chce zawrzeć umwy usług dystrybucyjnych i/lub agencji
commercial agency agreements.
handlowej.

29.07.2021

spożywcza

03.07.2021

opakowania, papier

BOES20200616001

BOLT20200617001

Hiszpańska firma, światowy lider w sektorze zdrowia roślin i
biokontroli, z handlową obecnością na 4 kontynentach, produkuje
rozwiązania do biostymulacji, bioochrony i odżywiania specjalnego,
zaadaptowane do każdego rodzaju gleby i klimatu. MŚP poszukuje
solidnych partnerów, dystrybutorów na świecie, zdolnych do
utworzenia relacji handlowych typu "win-win". Typ współpracy to
umowa agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych.

Litewska firma ma wyłączne prawa dystrybucji niesterylnego
marszczonego papieru medycznego i poszukuje partnerów do
współpracy w ramach umowy usług dystrybucyjnych.

A Spanish company, a world leader in the plant health and biocontrol
sector with commercial presence in 4 continents, produces
biostimulant, bioprotection and specialty nutrition solutions specially
adapted to any kind of soil or climate. The SME is searching for solid
partners / distributors for its products globally, able to establish a winwin commercial relationship through commercial agency agreement
or distribution services agreement.

The Lithuanian company has exclusive distribution rights of nonsterile medical creped paper and is looking for business partners to
work under the distribution services agreement.

BONL20200623001

A Dutch internationally working company manufactures sidecars and
Holenderska firma o zasięgu międzynarodowym produkuje boczne
two types of sidecar kits for mounting to the motorcycle. The sidecar
wózki do motocykli i dwa typy zestawów do montowania. Jeden
kits can be built together upon the customers’ wishes One universal
model uniwersalny i model opracowany specjalnie do 8 różnych
model and a model specifically developed for 8 different types of
typów motocykli BMW. Firma poszukuje europejskich partnerów do
BMW motorcycles. The company is interested in meeting new
długoterminowej współpracy w ramacj umowy usług dystrybucyjnych.
European partners to collaborate under a long term distribution
services agreement and share their knowledge and expertise.

15.07.2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOUA20200529001

Ukraińska firma założona w 2017 roku jest producentem lodów z
naturalnych składników i mrożonych deserów z dodatkiem alkoholu.
Firma poszukuje międzynarodowych partnerów do zawarcia umów
dystrybucji lub agencji handlowej.

Ukrainian company, formed in 2017, is a producer of ice cream from
natural ingredients and frozen desserts with added alcohol. The
company is looking for international partners to conclude a
distribution agreement or commercial agency agreement.

14.07.2021

spożywcza

BOUA20200708002

Ukraiński producent drewnianych ram i kompletnych rowerów
poszukuje dystrybutorów. Innowacyjne drewniane ramy absorbują
wstrząsy i mają zwiększoną wytrzymałość. Cieszą się dużym popytem
na rynku krajowym. Producent poszukuje dystrybutorów i partnerów
finansowych do rozwoju swoich działań międzynarodowych.

A producer of wooden frames and complete bicycles from Ukraine
seeks distributors. Innovative wooden frames that absorb kicks and
vibration with improved durability and strength are in great demand
in Ukraine. The manufacturer is looking for distributors and financial
partners to expand its international activities.

14.07.2021

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOHR20200616001

Chorwacka firma rodzinna uprawia drzewa karobowe, oliwne,
winorośle i produkuje mąkę karobową jakości premium, oliwę z
oliwek extra virgin oraz wino. Poza własną plantacją skupuje strączki
od innych rodzin z wysp i przerabia dla nich oliwki we własnych
tłoczniach. Firma poszukuje dystrybutorów proszku karobowego
(chleb świetojański) głównie na rynku UE i w Serbii.

The Croatian family owned company is a company which main
business is cultivation of carob trees, olive trees, grapes and
production of premium quality carob flour and powder, extra virgin
olive oil and wine. Apart of their own carob trees, they are buying
carob pods from other island families and within their olive mill the
company is processing olives for the families of neighboring two
islands. The company is looking for carob powder distributors mainly
in EU market and Serbia.

14.07.2021

spożywcza

chemia i
kosmetyki/chemiczna

nauka/edukacja

doradztwo i konsultacje

komputery i IT

materiały i usługi
budowlane

medycyna

narzędzia i części

nauka/edukacja

opakowania, papier

pojazdy i
maszyny/maszynowa

produkty drewniane, meble

spożywcza

reklamowa, filmowa

rolnictwo

sektor morski, lotniczy

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

środowisko/energia/ochron
a środowiska

tekstylia, ubrania, biżuteria

transport/logistyka

turystyka

metalowa

różne inne produkty

inne usługi

