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BRGR20200910001

Greckie centrum medyczne poszukuje jednorazowych rękawiczek
winylowych lub lateksowych. Firma chce nawiązać współpracę z
producentem lub dystrybutorem takiego produktu.

A Greek medical center is looking for disposable gloves made from
latex or vinyl. The Greek center is looking for a producer or
distributor of the requested gloves. The type of partnership will
be supplier agreement.

16/09/2021

medycyna

BRUK20200908001

The UK company is a global developer, producer and sales agent
Brytyjska firma będąca globalnym twórcą i agentem handlowym
for animated TV, film and digital content. As such, one project in
animowanych filmów telewizyjnych, filmów oraz treści cyfrowych.
particular warrants the research, design, manufacture and
Firma opracowała również kolekcję ekologicznych zabawek
commercial exploitation of a line of ‘gardening/farming’ toys that
ogrodniczych/rolniczych, przeznaczonych dla dzieci w wieku 4-7
are eco-friendly and suitable for pre-school children aged 4-7. For
lat. W celu ich wyprodukowania firma poszukuje producenta
the creation of its toy line, the company, based in London, is
zabawek, produkującego z ekologicznego i etycznie
looking for a toy manufacturer working with ecologically ethical
pozyskiwanego surowca, odpowiedniego dla dzieci.
materials suitable for children's use.

19/09/2021

różne inne
produkty

BRSI20200831001

A Slovenian company that specializes in production and
Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji
distribution of plastic parts for different segments would like to
elementów plastikowych dla różnych branż poszukuje producenta establish co-operation agreements with new producers/suppliers
lub dostawcy jednorazowych rękawiczek z polietylenu (PE).
of disposable PE (polyethylene) gloves under distribution services
agreement or supplier agreement.

04/09/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BRDE20200821001

Niemiecka agencja handlowa o ugruntowanej pozycji na rynku,
reprezentuje dostawców OEM dla przemysłu motoryzacyjnego
pierwszego i drugiego poziomu (Tier 1 i 2). Firma poszukuje
producentów ram foteli, elementów wytłaczanych., smarów
syntetycznych, dużych elementów plastikowych i in. w celu ich
reprezentowania na podstawie umowy agencyjnej.

A German established sales agency represents suppliers to the
automotive OEM, 1st and 2nd tiers. They request manufacturers
of seat structures, stampings, synthetic greases or rubber, large
plastic parts and other products interested in a commercial agency
agreement.

23/09/2021

narzędzia i części

BRGR20200729001

Grecka agencja zatrudnienia stworzyła szeroką sieć kontaktów
wśród wysoko wyspecjalizowanego personelu z sektorów zdrowia,
bezpieczeństwa, kontroli jakości i ochrony środowiska. Firma
poszukuje innych agencji, które pomogą jej rozszerzyć zasięg sieci
w ramach usług outsourcing'u lub podwykonawstwa.

A Greek recruitment agency has established an extensive network
of the highly experienced personnel in the health, safety, quality &
environmental sectors and seeks other recruitment agencies that
can help the Greek company expand its human resources network
under a subcontracting and/or outsourcing agreement.

02/09/2021

doradztwo i
konsultacje

BRUK20200821002

Brytyjska firma, zajmująca się technologiami Hyperledger, block Class leading data security solutions and implementation partners
chain oraz cyberbezpieczeństwem poszukuje rozwiązań z zakresu are sought by a UK hyper ledger, block chain and cyber security
bezpieczeństwa danych oraz partnerów do ich implementacji
company, specialised in implementing best in class security
zgodnie z międzynarodowymi standardami w firmach z sektorów solutions for compliance with international standards in defence,
bankowego, obronnego, budowlanego, lotniczego, nuklearnego i
banking, construction, airspace, nuclear and other industries.
innych. Firma oferuje współpracę na podstawie umowy
Working with partners via an agency, distribution, licensing or
agencyjnej, dystrybucyjnej, licencyjnej lub podwykonawstwa.
subcontracting agreement.

03/09/2021

komputery i IT

BRTR20200907002

Turecka firma, działająca od 2011 roku w branży hurtowego
handlu materiałów izolacyjnych i budowlanych, sprzedaje wyroby
poprzez sieć własnych sklepów na terytorium Turcji. Firma
poszukuje producentów systemów i materiałów fasadowych.

A Turkish company operating since 2011 as wholesaler in the field
of insulation and construction materials. The company sells its
products to a network of construction materials shops in Turkey.
The company offers distribution service agreements to
manufactureres of facade systems and materials.

16/09/2021

materiały i usługi
budowlane

BRDK20200831001

The Danish client is a privately owned company with an extensive
and long-lasting experience in the utilisation of industrial byDuńska firma posiada duże doświadczenie w utylizacji odpadów
products. In addition the company focuses on the development of
przemysłowych, a także rozwijaniu metod utylizacji. Firma pragnie
new solutions for utilisation of by-products.
rozwinąć działalność w segmencie biogazu, toteż poszukuje
The company wants to develop the biogas segment of the
dostawców odpadów zawierających węgiel i/lub białka (np.
business and is therefore looking for partners that can supply byalkohol, cukier, tłuszcz, mięso, pozostałości pofermentacyjne.
products containing carbon and/or protein (e.g. alchohol, sugar,
fat, meat, fermentation residues etc).

10/09/2021

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

BRES20200917001

Hiszpańska firma specjalizująca się w sprzedaży on-line poszukuje
dostawców ubrań o rozmiarach XXL, zgodnych z najnowszymi
trendami mody, w nowoczesnym, przemawiającym do młodzieży
stylu. Celem jest stworzenie szerokiej oferty dobrej jakości ubrań
dla kobiet w wieku 15-50 lat, które chcą ubierać się zgodnie z
najnowszymi trendami. Firma poszukuje producentów,
dostawców oraz hurtowników.

Spanish entrepreneur specialised in online commerce retailer is
looking for suppliers of plus size clothing based on current fashion
trends, with a modern, appealing and youthful design. The target
is offering a large variety of good quality clothes with low-medium
prices to women from 15s to 50s to get dressed according the
market trends.
The entrepreneur would like to talk to manufacturers, suppliers or
wholesalers under a supplier agreement.

29/09/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BRMT20200825001

BOLT20200804001

BOAT20200131001

BOLV20200812001

Maltańska firma zajmuje się dystrybucją szerokiej gamy
The Maltese company manages and distributes a vast portfolio of
farmaceutyków, leków generycznych, artykułów medycznych,
pharmaceuticals, medical consumables, generics, injectables and
zawiesin do wstrzykiwania oraz substancji biopodobnych. Firma
bio-similars. It is a leading company in the sector and is fully
jest liderem na lokalnym rynku i posiada licencję agencji rządowej
licensed by the Malta Medicines Authority. The company offers its
Malty ds. leków. Firma oferuje ugruntowane sieci dystrybucji
established client networks, both national and international, to
(krajową i międzynarodową) jako agent handlowy lub dystrybutor.
the right partner, either under a commercial agency or a
distribution agreement.

Litewska firma zajmuje się hurtową sprzedażą drewna dla
A Lithuanian company's main activity is wholesale timber trade for
sektorów przemysłowego, budowalnego oraz jego eksportu na
industry, construction and export of these products to the
rynki światowe. Oprócz handlu drewnem, firma produkuje wyroby
worldwide markets. The company is a timber import-export
z drewna świerkowego, sosnowego oraz modrzewia syberyjskiego. company, as well as manufacturing products from spruce, pine
Firma oferuje usługi produkcyjne, podwykonawstwa oraz
and Siberian larch. The possible cooperation would be under
zawiązanie spółki joint venture.
manufacturing, subcontracting, or joint venture agreement.

Austriacka firma badawcza opracowała specjalistyczną metodę
zaprawiania nasion fasoli poprzez pokrycie ich powłoką przy
użyciu bakterii Rhizobium, dzięki czemu wzrasta wydajność
plonów. Firma poszukuje dystrybutorów, w szczególności wśród
firm z sektora produkcji nasion i rolniczego.

Łotewski producent wody butelkowanej, zawierającej witaminy i
minerały, poszukuje dystrybutorów m.in. w Polsce. Firma oferuje
umowę produkcyjną oraz produkcję pod marką własną.

The Austrian research company invented a special agricultural
seed treatment for the coating process of legumes (beans) seeds.
This process happens by the addition of the Rhizobia (Rhizobium
leguminosarum Biovar viceae) bacterium which has the positive
effect of increasing the harvest of the plants significantly.

23/09/2021

medycyna

17/09/2021

produkty
drewniane, meble

24/09/2021

rolnictwo

04/09/2021

spożywcza

The company is interested in a partnership with companies in the
seed production segment or other suitable distribution partners of
agricultural products.

The Latvian manufacturer of drinking water with vitamins and
minerals that is suitable for daily consumption is looking for
distributors in Denmark, Estonia, Finland, Netherlands, Norway,
Poland, Sweden and the United Kingdom. The company is also
ready to cooperate under manufacturing agreement and to
produce products under private label.

BOFR20200818001

BOGR20200528002

BOES20200721002

BOUA20200904003

Firma z północnej Francji, posiadająca 10 lat doświadczenia w
produkcji małego sprzętu AGD i współpracy z rożnymi firmami
handlowymi we Francji i za granicą, oferuje szeroką gamę
produktów od robotów odkurzających po ekspresy do kawy. Firma
poszukuje nowych dystrybutorów.

The company based in northern France has about 10 years of
experience in producing small household appliances and works
with various retail companies in France and abroad. It has a wide
range of product from vacuum robot to tea / coffee machines.

11/09/2021

pojazdy i
maszyny/maszyno
wa

The Greek company is based on Crete island and is specialized in
Grecka firma z Krety specjalizuje się w produkcji i butelkowaniu the production and bottling of high-quality extra virgin olive oil &
wysokiej jakości oliwy z oliwek extra virgin oraz organicznej. Firma organic extra virgin olive oil. They seek agents, distributors and
poszukuje agentów, dystrybutorów i inwestorów.
investors in order to promote their products in foreign markets
worldwide.

05/09/2021

spożywcza

The Spanish company develops innovative voltage regulators that
reduce energy consumption by up to 12%, avoid power
disruptions and extend equipment useful life.
Its patented technology optimizes the incoming power supply.
Every voltage regulator integrates sensors and communication
capabilities that allow remote tracking of power quality and
energy savings. The company looks for distribution or license
agreements to reach industrial and commercial customers across
Europe.

04/09/2021

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

The Ukrainian company is ready to offer commercially available
adsorption nitrogen generators designed according to the
Ukraińska firma oferuje adsorpcyjne generatory azotu, budowane
individual customer's specifications. Nitrogen generators work
zgodnie z wytycznymi klientów. Urządzenia uzyskują azot przy
using the principle of adsorption air separation and are designed
pomocy technologii adsorpcyjnej (PSA) i są w stanie
to produce up to 5000 Nm³/h of nitrogen. The maximum nitrogen
wyprodukować do 5000 Nm³/h azotu o czystości 99.9995%. Firma
purity is 99.9995%. The company is looking for new longer-term
poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów.
collaborative partners to conclude a distribution services
agreement and commercial agency agreement.

17/09/2021

pojazdy i
maszyny/maszyno
wa

Hiszpańska firma opracowała innowacyjny regulator napięcia,
który pozwala na 12% oszczędność w zużyciu prądu, unikanie
przerw w dostawie prądy oraz przedłuża okres pracy urządzeń.
Każde z urządzeń posiada zintegrowane czujniki oraz sprzęt do
komunikacji, dzięki któremu można zdalnie śledzić jakość prądu
oraz uzyskiwane oszczędności. Firma poszukuje dystrybutorów
oraz licencjobiorców w Europie.

The company is now searching for new distributors (stores and
retailers) to be referenced in mainly Northern and Western
Europe under distribution agreement.

BOAM20200902001

Producent ręcznie wyrabianej czekolady z Armenii oferuje
wysokiej jakości czekoladki, trufle oraz tabliczki czekolady o
smakach opartych na naturalnych owocach, ziołach oraz
przyprawach. Produkty sprzedawane są w eleganckich
opakowaniach i skierowane do bogatych klientów. Firma
poszukuje importerów, dystrybutorów oraz sprzedawców.

Handmade chocolate manufacturer from Armenia offers premium
quality chocolate bonbons, truffles, and chocolate bars with flavor
combinations deriving from natural fruits, herbs, and spices. The
products come in elegant packaging with a targeted appeal to the
high-end market of gourmet products. The company is looking for
importers, distributors, other business intermediaries, as well as
retailers in Europe and other markets.

04/09/2021

spożywcza

BOES20200924001

Hiszpańska firma biotechnologiczna stworzyła dwa innowacyjne
składniki neurokosmetków - pierwszy do codziennej pielęgnacji
skóry wrażliwej i atopowej, drugi do pielęgnacji włosów i
wrażliwej skóry głowy. Obydwie substancje zostały przetestowane
na dorosłych i dzieciach oraz opatentowane. Stanowią nową
okazję biznesową. Firma poszukuje zagranicznych agentów
handlowych i dystrybutorów.

A Spanish biotech company has developed two innovative
neurocosmetic ingredients: the first one has been designed for the
daily care of sensitive and atopic skin, and the second one is a hair
care ingredient that addresses itchy and reactive scalp. Both
ingredients have been tested in adults and children, are patented,
and represent a new market opportunity. The company is looking
for international partners in order to reach distribution services
agreements and/or commercial agency agreements.

27/09/2021

chemia i
kosmetyki/chemic
zna

29/09/2021

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

26/09/2021

produkty
drewniane, meble

BORO20200915002

BOIT20200904002

Rumuńska firma, która produkuje jednofazowe i trójfazowe
generatory elektryczne z mocą pomiędzy 8-5000 kVA oraz
Romanian company that produces single-phase and three-phase
zasilacze z mocą pomiędzy 3-1000 kVA szuka międzynarodowych electric generators with capacity between 8-5000 kVA, as well as
partnerów biznesowych.
uninterruptible UPS sources with current capacity between 3-1000
kVA – is seeking long term commercial partners worldwide.

Włoska firma, aktywna od połowy lat 90tych produkuje szeroką
gamę certyfikowanych produktów do ochrony i utrzymania
An Italian SME, active from the mid '90s, produces a wide range of
powierzchni drewnianych. Firma szuka dystrybutorów oraz
certified products for the protection and management of wooden
agentów komercyjnych w Europie w celu zwiększenia obecności
surfaces.
na rynkach zagranicznych. Idealny partner powinien mieć
The company is looking for distributors and commercial agents in
doświadczenie w branży i powinien zapewniać wstępne wsparcie
Europe to strengthen its presence abroad.
techniczne.
The ideal partner should have previous experience in the sector
and should be able to give the first technical assistance.

BORO20200609002

Rumuńska firma specjalizuje się w montażu rowerów i szuka
partnerów zagranicznych do umowy podwykonawstwa lub
A Romanian company specialized in bicycle assembling is looking
produkcyjnej na zwykłe i elektryczne rowery. Firma produkuje
for international partners under manufacturing or subcontracting
również rowery z pojedynczą i podwójną obręczą i szuka
agreements, both for regular and e-bikes. The company also
partnerów zagranicznych do długotrwałej współpracy w oparciu o produces bicycle single and double-wall rims and is looking for
umowę produkcyjną lub podwykonawstwa.
international partners for long term cooperation under
manufacturing or subcontracting agreements for these too.

Turecka firma biotechnologiczna produkuje sprzęt farmaceutyczny
i szuka partnerów do dystrybucji z branży biotechnologicznej i A Turkish biotech-engineering company producing pharmaceutical
BOTR20200810003
farmaceutycznej dla półautomatycznego lub automatycznego,
equipment is looking for distribution partners from the
niskokosztowego gotowego bioreaktora oraz fermantorów które
biotechnological and pharmaceutical industries for semiprodukuje.
automatic or fully automatic, low-cost turnkey bioreactors and
fermenters they produce.

BOSI20200916001

Słoweńska firma produkcyjna produkuje i dostarcza plastikowe
części wykonane metodą wtryskową, metalizowane części i
oferuje kompleksowe rozwiązania do zintegrowanych wiązek
przewodów. Firma szuka producentów części do umowy
produkcyjnej.

BOIT20200724001

Włoska firma zlokalizowana na północnym wschodzie Włoch
specjalizuje się w produkcji zbiorników podziemnych i
naziemnych, próżniowych i niepróżniowych zbiorników do
przechowywania różnego rodzaju substancji (paliwo, chemikalia,
substancji skażonych, nawozów) oraz kontenerów na benzynę,
ropę oraz paliwo lotnicze. Firma chce nawiązać współpracę
komercyjną i dystrybucyjną z filmami z UE i oraz spoza, które są
aktywne w sektorze olejowym, gazowym, rolniczym i
budowlanym.

Slovenian manufacturing company produces and supplies plastic
injected parts, metallised parts and offers complex and integrated
wire harness solutions. The company is looking for efficient
manufacturer of key component parts under manufacturing
agreement.

Italian SME located in North West of Italy is specialised in
aboveground and underground reservoirs, non-pressure and
pressure tanks used for the storage of various substances (fuel,
chemical products, pollutants, fertilizers) and container stations
for gasoline, diesel and aviation fuel.
The company is willing to establish commercial agency and
distribution agreements with EU and foreign companies active in
the oil and gas, agriculture and construction sectors.

16/09/2021

różne inne
produkty

17/09/2021

różne inne
produkty

29/09/2021

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

15/09/2021

różne inne
produkty

BOPT20200909001

BOIN20200824001

BOIT20200917005

Firma z Portugalii produkuje karmy dla zwierząt (dla bydła
mlecznego oraz mięsnego, świń, koni i drobiu) oraz dostarcza
sprzęt na farmy i poszukuje pośredników (agentów,
przedstawicieli, dystrybutorów) swoich produktów (karmy dla
zwierząt) na rynku UE oraz poza.

Portuguese company that produces animal feed (for dairy and
meat cattle, pigs, horses and poultry) and markets farm
equipment is searching trade intermediaries (agents,
representatives and distributors) for their product (animal feed) in
EU and non-EU countries.

Indyjska firma nastawiona na produkcję ekologicznych
An Indian research oriented manufacturer of eco-friendly bacterial
chemikaliów z bakterii do oczyszczania ścieków, odpadów
chemicals for cleaning applications in sewage treatment, industrial
przemysłowych, jezior oraz moczu, szuka dystrybutorów i
waste water treatment, lakes and urinals is looking for distributors
sprzedawców w ramach umowy dystrybucyjnej oraz komercyjnej.
and sellers in the framework of distribution services or
commercial agency agreement.

An Italian SME, specialized in additive manufacturing, has
Włoska firma specjalizuje się w produkcji dodatkowej i
developed a way to manufacture customized components both in
opracowała sposób produkcji komponentów na zamówienie
ceramic and in metal material, with an achievable accuracy 0.1
zarówno ceramicznych jak i metalowych z dokładnością do 0,1
mm.
mm. Wszechstronność metod jest ogromna i dostępna dla wielu
The versatility of the method is very high and is available for a
sektorów przemysłu od aeronautyki i energetyki do medycznego.
large number of industrial sectors, from the aeronautics and
Firma szuka umowy produkcyjnej.
energy sectors up to the medical field.
They are looking for a manufacturing agreement.

24/09/2021

rolnictwo

22/09/2021

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

30/09/2021

inne usługi

BOIT20200723001

BOFI20200625001

Firma zlokalizowana w Lombardii specjalizuje się produkcji
standardowych oraz na zamówienie odlewanych elementów,
głównie słupków prowadzących oraz tulei. Firma szuka usługi
dystrybucyjnej ze sprzedawcami w zakresie odlewanych
standardowych i nietypowych elementów oraz umowy
produkcyjnej z użytkownikami końcowymi takimi jak producenci
narzędzi. Preferowana współpraca z krajami spoza UE, ale nie
tylko, Armenia, Albania, Kanada, Egipt, Japonia, Jordania, Katar,
Rosja, Serbia, Ukraina USA, Meksyk.

The company located in Lombardy is specialized in manufacturing
standard and customized moulding items, specifically guide pillars
and bushes. It is looking for distribution services agreements with
dealers in the field of moulds and standard elements for moulds
and manufacturing agreements with end-users such as diemakers. Preferred partnerships are sought outside EU specifically
in, but not limited to, Armenia, Albania, Canada, Egypt, Japan,
Jordan, Qatar, Russia, Serbia, Ukraine, US, Mexico.

Retailers or sales agents for gardening products are searched by a
Sprzedawcy oraz agenci produktów ogrodniczych są poszukiwani
Finnish company. The main product is an innovative and patented
przez Fińską firmę. Główny produkt to innowacyjne i
fruit collecting device aimed for home and allotment gardeners
opatentowane urządzenie do zbioru owoców do domu i ogródków
and small orchards.
działkowych oraz małych sadów. Aktualnie produkty sprzedawane
są zagranicą poprzez sklep internetowy. Firma szuka partnerstwa
Currently the products are sold abroad via an online store. The
do zbudowania sieci kanałów sprzedażowych w Europie i USA.
company now seeks partnerships to build retail distribution
Firma poszukuje partnerów na zasadzie umowy dystrybucyjnej
channels in Europe and the USA.
oraz agencyjnej.

17/09/2021

inne usługi

25/09/2021

rolnictwo

11/09/2021

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

The company is looking for cooperation partners on the basis of a
distribution services agreement or agent agreement.

Ukraiński projektant i producent osprzętu do oświetlenia z
The Ukrainian designer and manufacturer of electric lightning
sukcesem działa od prawie 30 lat. Firma dostarcza wysokiej jakości
fixtures has been successfully trading for almost thirty years. The
produkty na rynek komercyjny taki jak biura, szkoły, uniwersytety,
BOUA20200403003
company supplies its high-quality range of products to commercial
hotele oraz sklepy. Poszukuje teraz zwiększenia sprzedaży na
markets such as offices, schools, universities, hotels and retail
nowych terenach i szuka doświadczonych agentów komercyjnych
outlets. To increase sales further it is now looking to expand into
w sektorze oświetleniowym i budowlanym.
new territories and is looking for experienced distributors or
agents in the commercial lightning or building products sector.

BOPT20200914001

Firma z Portugalii, założona w 1999 roku, specjalizuje się
rozpowszechnianiu, promocji i dystrybucji zagranicznej szerokiej
Portuguese company, founded in 1999, specialized in
gamy produktów spożywczych i napojów z Azorów I szuka
disseminating, promoting and distributing a wide range of Azorean
dystrybutorów we wszystkich krajach.
food products and beverages abroad is looking for distributors in
all countries.

Firma z Korei specjalizuje się w sieciach sterowanych
A Korean company specialized in software defined network(SDN)
komputerowo (SDN) oraz wirtualizacji narzędzi sieciowych (NFV) i and network function virtualization(NFV), offers self-developed
oferuje swoją platformę do wirtualizacji sieci. NFV pozwala na
network function virtualization platform.
elastyczne i wykonywane w czasie rzeczywistym kontrole sieci
NFV allows flexible and real-time controlling of network and
BOKR20200904001
oraz zabezpieczanie funkcji sieci przez projektantów i operatorów.
security functions by network designers and operator.
Firmy sieciowe oraz zarządzające danymi mogą być
Network and data solution consulting companies that are
zainteresowane technologią NFV i zapraszane są do partnerstwa w interested in NFV technology are welcomed for partnership under
ramach umowy komercyjnej i dystrybucyjnej.
commercial agency agreement, distribution services agreement.

BOTR20200909001

Firma technologiczna z siedzibą w Ankarze w Turcji jest aktywna w
Ankara based Turkish tech-company active in farming and
zakresie produktów rolnych i opracowała bioorganiczny nawóz
agricultural products has developed bio-organic chelate fertilizer
chelatowy z mniejszą ilością chemikaliów i zwiększający wydajność
with reduced rates of chemical fertilization and enhances yield
poprzez wysokiej jakości mikroelementy. Nawóz jest rozpylany na
through quality microelements. The fertilizer is applied through
liście rośliny, co zmniejsza oddziaływanie na środowisko.
spraying on plant leaves which minimize systemic effects and
Poszukiwani są dystrybutorzy aktywni w sektorze rolnym.
environmental pollution. Distribution partners active in the
farming or agriculture sectors are sought.

29/09/2021

spożywcza

17/09/2021

komputery i IT

17/09/2021

rolnictwo

BOPT20200825002

BOBG20200831001

BORS20200927001

Zlokalizowana w północnym regionie Portugalii, 5 km od Lotniska
Located in the northern region of Portugal, 5 km from Porto
Międzynarodowego Porto i 10 km od Portu Morskiego Leixões, International Airport and 10 kms form Leixões Sea Port, they are a
prywatna firma założona w 1991 skupia się na
privately owned industrial company, established in 1991 that
przerabianiu/produkcji komponentów termoplastycznych oraz
centers its activity in the transformation/ fabrication of
reaktywnie formowanych wtryskowo (strukturalna, integralna i thermoplastic and polyurethane RIM (Reaction Injection Molding)
elastyczna pianka). Firma szuka partnerów do umowy
components (structural, integral skin, flexible foam).
produkcyjnej i/lub podwykonawstwa i/lub joint venture.
The company is looking for partners under manufacturing, and/or
subcontracting and/ or joint venture agreements.

Bułgarska firma produkująca odzież z dzianiny oferuje swoje
produkty firmom zainteresowanych zleceniem dziania, szycia,
prania i prasowania lub produkcją wysokiej jakości dzianiny. Firma
może zorganizować cały proces produkcyjny lub wykonać tylko
jedną/niektóre operacje. Poszukiwana współpraca to produkcja,
podwykonawstwo oraz umowa zlecenie.

A Bulgarian company, manufacturing knitwear, is offering its
products to companies which would like to subcontract knitting,
sewing, washing and ironing services or have quality knitwear
products manufactured. The company is able to organise the
whole production process or perform just one/ some of the
manufacturing operations. Targeted type of cooperation are
manufacturing, subcontracting and outsourcing agreements.

Serbska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji ręcznie
robionych elementów żelaznych takich jak bramy, ogrodzenia,
A Serbian company is specialized in design and manufacture of
balustrady, meble, zdobione grille, jak również okna, drzwi, panele
handmade ironwork such as gates, fences, railings, furniture,
drzwiowe, rolety, przeszklenia, fasady, żaluzje oraz moskitiery. ornamental grilles, as well as windows, doors, door panels, blinds,
Firma szuka partnerów zainteresowanych umową usługową,
glazing, facades, roller blinds, and insects screens. The company is
produkcyjną i podwykonawstwem ze wszystkich krajów UE oraz
looking for partners interested in the service agreement,
południowo wschodniej Europy (Albania, Czarnogóra, Bośnia i
manufacturing agreement, and subcontracting from all EU
Hercegowina, Północna Macedonia i Grecja).
countries and South-East Europe region (Albania, Montenegro,
Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, and Greece).

17/09/2021

inne usługi

17/09/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

30/09/2021

metalowa

BOJP20200917001

Japońska firma z ponad 50-letnim doświadczeniem w produkcji
koronek dziewiarskich chce rozszerzyć swoją obecność na rynku
UE. Firma oferuje kurtynę termoizolacyjną z przezroczystej tkaniny A Japanese company with over half a century of experience in the
zasłonowej, popularną na krajowym rynku. Produkt posiada
knitting lace manufacture is looking to expand its market presence
właściwości izolacyjne (redukcja ciepła słonecznego oraz
in the EU. The company provides a thermal insulated curtain,
przenikania promieni UV), jednocześnie nie zaciemniając
which is popular in its domestic market for its insulating ability
całkowicie przestrzeni wewnątrz. Kurtyna jest lekka i można ją
while not fully darkening the indoor space. They are looking to
prać w pralce. Materiał to 100% poliester, a szacowana trwałość
engage in a distribution services agreement with an EU partner
to 5-6 lat. Firma poszukuje partnerów z UE, posiadających kanały
that has sales channels to the household market and public
sprzedaży na rynku artykułów dla gospodarstw domowych i
facilities.
budynków użyteczności publicznej. Firma jest zainteresowana
współpracą w ramach umowy dystrybucji.

24/09/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUA20200828002

Ukraińskie MŚP poszukuje partnerów do współpracy w ramach
The Ukrainian SME is looking for partners to implement
umowy finansowej lub przedstawicielstwa handlowego, w celu
equipment for the utilization of wastes of a wide morphological
wdrożenia urządzeń do utylizacji odpadów o szerokim składzie composition in form of financial or commercial agency agreement.
morfologicznym. Główną zaletą sprzętu jest możliwość utylizacji The main advantage of the equipment is the ability to dispose of
różnego rodzaju palnych odpadów domowych i przemysłowych, various types of combustible household and industrial waste, for
takich jak zużyte opony samochodowe, czy odpady z tworzyw
example, worn-out car tires or plastic waste, and obtain heat
sztucznych, oraz pozyskanie energii cieplnej zgodnie z
energy in compliance with the European standards of ecological
europejskimi normami bezpieczeństwa ekologicznego.
safety.

12/09/2021

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

BOIT20200708002

Włoska firma dostarcza innowacyjne i wysoce zindywidualizowane
rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i instalacji miejsc An Italian company provides innovative and highly customized
do siedzenia w przestrzeni publicznej, z przeznaczeniem np. dla solutions for designing, producing and installing public seating for
teatrów, sal wykładowych, czy konferencyjnych. Oferowane
theatres, auditoriums, lecture and meeting rooms. All its products
produkty są szyte na miarę i ręcznie wykonane we Włoszech.
are tailored and hand made in Italy. The company seeks
Firma poszukuje przedstawicieli handlowych, a także partnerów
commercial agents, as well as subcontracting agreements with
do umów podwykonawczych z generalnymi wykonawcami,
general contractors, architect’s and designer’s studios, to expand
pracowniami architektonicznymi i projektowymi, w celu
its market position in UK, USA, France, Benelux and the Gulf
wzmocnienia swojej pozycji rynkowej w Wielkiej Brytanii, USA,
countries.
Francji, krajach Beneluksu i Zatoki Perskiej.

16/09/2021

różne inne
produkty

BOIT20200715003

Mała włoska firma - doświadczony producent octu winnego, octu
balsamicznego z Modeny, białej przyprawy balsamicznej oraz octu
jabłkowego, poszukuje dystrybutora z branży spożywczej. Ta
znana na rynku włoskim firma specjalizuje się w produkcji octu
winnego metodą tradycyjną.

An Italian experienced small producer of wine-vinegar, balsamic
vinegar of Modena, white balsamic condiment and apple vinegar,
seeks a distributor for its products. The company, well-known on
Italian market, is specialized in producing wine-vinegar with the
traditional processing method. This company would like to enter
into a distribution service agreement with a distributor specialised
in the food sector.

26/09/2021

spożywcza

BORS20200823001

Ta serbska firma powstała w 2019 roku jako spółka z ograniczoną
Serbian company was established in 2019 as a limited liability
odpowiedzialnością, prowadząca działalność badawczocompany for research and development activities. The company’s
rozwojową. Podstawową działalnością firmy są badania i rozwój w
primary activity is research and development in the field of
dziedzinie nauk technicznych i technologicznych. Firma świadczy
technical and technological sciences. The company provides
usługi badawcze w zakresie metali i spoin. W celu rozszerzenia
testing services for metals and welds. In order to expand its
swojej działalności, firma poszukuje partnera do współpracy w business, the company is looking for a partner to cooperate under
ramach umowy outsourcingowej lub podwykonawczej.
an outsourcing agreement or subcontracting.

18/09/2021

nauka/edukacja

BOFR20200903001

Francuska firma założona w 1976 roku i zlokalizowana w centrum French company established in 1976 and located in the center of
Francji, specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości kominków, France specializes in the production of premium quality fireplaces,
pieców i wkładów (drewno, gaz i etanol). Firma poszukuje
stoves and inserts (wood, gaz and ethanol). The company is
partnerów do umów dystrybucji.
looking for distribution agreements.

09/09/2021

różne inne
produkty

BOIT20200515003

Włoska firma z siedzibą na południu Włoch, specjalizuje się w
An Italian company, based in the South of Italy and specialized in
organizowaniu wycieczek (wraz z zakwaterowaniem). Są to usługi
organizing tours and offering accommodation, provides
turystyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb, świadczone
customized tourism services based on “experiences”, respecting
w oparciu o „doświadczenia”, w poszanowaniu i dbałości o
and enhancing the environment. It is looking for commercial
środowisko naturalne. Firma poszukuje partnerów do umów
agency agreements in Europe and Japan, such as travel
przedstawicielstwa w Europie i Japonii, takich jak biura podróży,
companies, agencies, tour operators and hotels that could
agencje turystyczne, organizatorzy wycieczek i hotele, którzy
promote company's services, creating fiduciary relationships.
mogliby promować usługi firmy, tworząc relacje powiernicze.

02/09/2021

turystyka

BOKR20200909002

Koreańska firma specjalizująca się w opracowywaniu i sprzedaży A Korean company specialized in developing and selling of wireless
urządzeń do komunikacji bezprzewodowej, oferuje dwa rodzaje
communication device is offering two types of backhaul
sprzętu dosyłowego, które można zastosować w czasie katastrof.
equipment that can be applied in times of disaster.
1. Mobilna stacja bazowa w formie plecaka z bezprzewodowym
1. A backpack-type mobile base station with wireless backhaul
wyposażeniem typu "backhaul" (rodzaj transmisji satelitarnej)
equipment
2. Sprzęt telewizyjny
2. TV white space equipment
Firma jest otwarta na omówienie możliwości współpracy z
The company is open to discuss a cooperation opportunity with a
potencjalnym przedstawicielem handlowym lub dystrybutorem,
potential agent or distributor who can also provide after-sales
gotowym również świadczyć usługi posprzedażowe swoim
services to their customers.
klientom.

25/09/2021

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

BOIT20200724002

This Italian company started its activity in 1956 and in 2000 its
Ta włoska, rodzinna firma została założona w 1956 roku, a od
third generation of the family began working in this field. The
2000 roku już trzecie pokolenie kontynuuje działalność na rynku
company involved in the sector of coffee and specialized in all
kawy. Firma specjalizuje się we wszystkich powiązanych etapach
different related steps of production, starting from the roasting of
produkcji, począwszy od palenia kawy, po produkcję ekspresów do
coffee until the production of coffee machines, is interested in
kawy. Chcąc wzmocnić swoją obecność a rynkach zagranicznych,
improving its presence in foreign markets. They would like to
firma poszukuje partnerów do umów przedstawicielstwa i / lub
establish distribution agreements and/or commercial agency
umów dystrybucji.
agreements.

08/09/2021

spożywcza

BOBA20200709006

Firma z Bośni i Hercegowiny specjalizuje się w produkcji wyrobów
The company from Bosnia and Herzegovina, specialized in the
z tworzyw sztucznych, głównie w pojemnikach na żywność i
manufacturing of plastic products, focused primarily on food and
nabiał, w tym preformach i butelkach z tworzyw sztucznych. Firma
dairy containers, including plastic preforms and bottles, is
jest zainteresowana współpracą w ramach umowy produkcji.
interested in a manufacturing agreement.

18/09/2021

różne inne
produkty

BORO20200922001

Rumuńska firma jest producentem niskich foteli do siedzenia typu
"puf". Produkt składa się z dwóch osłon: jednej wewnętrznej
(wypełnionej kulkami styropianu) i jednej zewnętrznej. Firma jest
zainteresowana współpracą z dystrybutorami, zarówno w zakresie
produktu końcowego, jak i samych osłon.

30/09/2021

różne inne
produkty

BOUA20200626001

Ukraiński producent kompaktowych, trybostatycznych urządzeń
The Ukrainian manufacturer of the compact tribostatic spraying
natryskowych do nanoszenia powłok polimerowych, poszukuje devices for the polymer coating application is looking for partners
partnerów, którzy będą reprezentować produkty firmy na swoich who will represent the company's products in their markets, under
rynkach w ramach umowy dystrybucji.
a distribution services agreement.

19/09/2021

różne inne
produkty

The Romanian company is a producer of bean bags. It consist of
two covers, one inner (filled with polystyrene beads) and one
outer. The company is interested in distribution partners, either
for the final product or just for the covers.

BOIT20200904001

Włoska firma specjalizująca się w mechanicznych częściach
precyzyjnych jest zainteresowana współpracą jako
podwykonawca lub producent precyzyjnych części metalowych,
używanych w różnych sektorach. Firmę cechuje duża dbałość o
potrzeby klientów, zarówno te proste, jak i bardziej
skomplikowane, elastyczne podejście oraz podążanie za
najnowszymi trendami.

An Italian company specialized in mechanical precision parts is
offering to be a subcontractor or to act as a manufacturer for
precise metal parts used in different sectors. The company pays
close attention to customer's need trying to be as more flexible as
possible. The company is indeed very focused on how to face
client requests from the simple to the complex one facing the
market and following trends to overcome the negative
conjuncture.

22/09/2021

metalowa

BOUA20200918003

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów
Ukrainian company specializing in the production of ceramic
ceramicznych, opracowała ręczną technikę wytwarzania
products has developed a handmade technique for the production
niepowtarzalnych elementów dekoracyjnych dla domu i wnętrz.
of unique decorative elements for home and interior. They are
Firma poszukuje partnerów z Europy, którzy działają w sektorze
looking for European partners active in the home, garden and
produktów i akcesoriów dekoracyjnych dla domu i do ogrodu.
decor industries to enter international markets through
Oczekiwana współpraca to umowa dystrybucji, przedstawicielstwa distribution agreements, commercial agency or manufacturing
handlowego lub umowa produkcji.
agreement.

24/09/2021

różne inne
produkty

BOES20200916001

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji ekologicznych
suszonych orzechów, oferuje szeroką gamę produktów takich jak: A Spanish company specialized in the production of organic dried
naturalne migdały, orzechy laskowe, piniowe i włoskie, prażone
nuts offers a wide range of products such as natural almonds,
pistacje, suszone morele i figi, olej ze słodkich migdałów, migdały
hazelnuts, pine nuts and walnuts, roasted pistachios, dried
karmelizowane i czekoladowe, itp. Są to produkty wysokiej
apricots and figs, sweet almond oil, caramelized and chocolate
jakości. W trakcie produkcji, w miejscach gdzie zlokalizowane są almonds, etc. They produce high quality products respecting the
uprawy firmy, duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska i
environment and the biodiversity where their crops are located.
bioróżnorodność. Firma poszukuje dystrybutorów do
The company is looking for distributors to commercialise its
komercjalizacji swoich produktów w Europie i krajach
products in Europe and associated countries.
stowarzyszonych.

23/09/2021

spożywcza

BOBA20200709005

Company from Bosnia and Herzegovina, a manufacturer of textile
Firma z Bośni i Hercegowiny - producent wyrobów tekstylnych dla
products for the hospitality industry, such as tablecloths, napkins,
branży hotelarskiej (obrusy, serwetki, kołdry, poduszki, pościele,
quilts, pillows, bed sheets and towels, is interested in
ręczniki) jest zainteresowana kontraktami produkcyjnymi lub
manufacturing or distribution agreement with companies from
dystrybucyjnymi z firmami z Austrii, Szwajcarii, Włoch, Francji,
Austria, Switzerland, Italy, France, Germany and Scandinavian
Niemiec i z krajów skandynawskich.
countries.

10/09/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOPT20200127002

Portugalska (azorska) firma specjalizująca się w eksporcie
Portuguese (Azorean) company specialized in exporting Azorean
świeżych ryb z Azorów i dystrybucji głęboko mrożonych
fresh fish and distributing deep frozen food products is looking for
produktów spożywczych, poszukuje dystrybutorów w krajach UE i
distributors in EU and non-EU countries.
spoza UE.

BOIT20200917006

Włoska firma produkuje odzież skórzaną i tekstylną (płaszcze,
marynarki). Przez lata powiększyła ofertę o inne rodzaje odzieży
wliczając spodnie, koszule itp. Rozpoczęła też produkcję bluz i
spodni z denimu dla wielu klientów. Poszukuje nowych partnerów
zagranicznych do umów produkcyjnych.

09/09/2021

spożywcza

22/09/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOES20200908003

Hiszpańskie MŚP z sektora przemysłowego poszukuje umów
A Spanish SME in the industrial field seeks distribution and
dystrybucyjnych i agencji handlowej do komercjalizacji
commercial agency agreements to commercialize its
dekarbonizatorów na całym świecie, szczególnie w Niemczech,
decarbonizers world-wide, with special interest in Germany, the
krajach nordyckich i w USA. Firma produkuje trzy typy
Northern countries, and the United States. The company
dekarbonizatorów, stosowanych do eliminacji węgla ze wszystkich
manufactures three types of decarbonizers, used to eliminate
typów silników samochodowych. Urządzenia są ekologiczne, bo carbon from all types of vehicles’ engines. These machines are ecoużywają tylko wody. Są dystrybuowane głównie do warsztatów
friendly as they only use water, and are distributed mainly to
samochodowych, znanych producentów samochodów i do
vehicle workshops, well-known car manufacturers and to the
przemysłu stoczniowego.
naval industry.

23/09/2021

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

BOIN20200902001

Indyjski producent energii ze zdolnością 250 MWh w zakładzie w
Surat (Gujarat) produkuje wysokowydajne baterie litowo-jonowe i
litowo fosforowe oraz produkty solarne. Mają one zastosowanie w
wielu sektorach, takich jak samochodowy, ochrony zdrowia,
solarnym, obronnym i telekomunikacyjnym. Firma oferuje
zarówno rozwiązania kompleksowe jak i dostosowane do
wymagań klientów. Firma poszukuje partnerów w Europie do
umów dystrybucji/agencji handlowej.

17/09/2021

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

This Italian company produces leather and fabric outerwear
(coats, trench coats, quilted jackets and jackets). Over the years
many other categories of clothes have been added including
trousers, shirts etc... It has also begun to produce jackets and
trousers in denim for many customers. It is looking for new
partners abroad for manufacturing agreements.

The Indian manufacturer with a 250 MWh capacity of an energy
production unit in Surat, Gujarat produces high-efficient lithiumion and lithium iron phosphate batteries, as well as solar products.
It can be used in various sectors such as automotive, healthcare,
solar, telecom, and defense. The company offers both complete
and customized solutions based on the customer's requirements.
The company is now looking for partners across Europe under
distributor/commercial agreements.

BOFR20200731001

The French CRO (contract research organisation) offers high value
Francuska organizacja badawcza oferuje usługi w zakresie
custom services for the development, engineering and production
rozwoju, inżynierii i produkcji antyciał, białek, plazmidów i
of antibodies, recombinant proteins, plasmids & vectors, cells,
wektorów, komórek, prób immunologicznych i biologicznych.
immunoassays & bioassays. New manufacturing and
Nowe umowy produkcji i podwykonawstwa są oferowane firmom
subcontracting agreements are sought with companies or
lub uniwersytetom czy instytucjom badawczym działającym w
universities or research institutions working in biotechnology,
biotechnologii, diagnostyce, ochronie zdrowia, kosmetyce,
diagnostics, healthcare, cosmetics, pharmacology willing to
farmakologii, chcącym rozwinąć nowe testy lub zestawy.
develop new tests or kits.

02/09/2021

inne usługi

BOTR20200821001

Turecki start-up chce dostarczać świeże/suszone owoce i
warzywa, oliwki i olej z oliwek, przecier pomidorowy/ paprykowy,
słoneczniki, ryż i orzechy hurtownikom, sieciom sklepów i
supermarketom na podstawie umowy produkcyjnej i pod marką
własną.

The Turkish start-up is willing to supply fresh/dried fruits and
vegetables, olive and olive oil, tomato/pepper paste, sunflower,
rice, and nuts for wholesalers, chain stores, department stores,
and supermarkets through manufacturing agreement under
private label.

17/09/2021

spożywcza

BOBA20200817001

Doświadczona w działalności międzynarodowej firma z Bośni i
Hercegowiny, dostarczająca szeroki zakres usług modelowania 3D,
rysunku technicznego 2D CAD, wizualizacji architektonicznej i
rozwoju web, poszukuje partnerów do umów zleceń.

An internationally experienced company from Bosnia and
Herzegovina that provides a broad range of services within 3D
modelling, 2D CAD technical drawing, architectural visualization
and web development is looking for partners under an
outsourcing agreement.

23/09/2021

inne usługi

BOBA20200706002

Producent i przetwórca medycznych, aromatycznych i ziołowych
roślin z Republiki Serbii, region Bośni i Hercegowiny, specjalizuje
się w produkcji esencji i ekstraktów olejków. Firma poszukuje
agentów handlowych i dystrybutorów do reprezentowania ich
produktów na rynku międzynarodowym.

A producer and processor of medicinal, aromatic and herbal plants
from Republic of Srpska region, Bosnia and Herzegovina,
specializes in the production of essential oils, hydrolates and
essential oils extracts. The company is looking for commercial
agents or distributors for representing its products on the
international market.

18/09/2021

różne inne
produkty

BOIE20200611001

Irlandzka firma założona w 2019 roku produkująca wysokiej
jakości bezalkoholowe napoje z dżinu i toniku poszukuje
dystrybutorów do wejścia na rynki europejskie.

Irish company established in 2019, producing high quality alcohol
free Gin and Tonic drinks is seeking distributors, to reach
specialised alcohol free markets in European markets.

24/09/2021

spożywcza

German company provides friction stir welding manufacturing
Niemiecka firma oferuje usługi zgrzewania tarciowego z
services and seeks to expand its activity in Europe via outsourcing
przemieszczeniem (FSW) i chce rozwinąć działalność w Europie
or manufacturing agreements.
poprzez umowy zlecenia i produkcyjne. FSW daje wiele korzyści w
Friction stir welding offers many advantages as compared to
porównaniu do zwykłego spawania i jest odpowiednie do
ordinary welding and is especially appropriate for aluminium but
aluminium i innych metali lekkich.
also other light metals.

16/09/2021

metalowa

BODE20200819001

BONL20200910001

A Dutch based marketing and sales specialist with access to
Holenderski specjalista marketingu i sprzedaży z dostępem do
different high-tech clusters and ecosystems in the Netherlands
różnych klastrów i ekosystemów w Holandii i Belgii oferuje usługi and Belgium offers a Dutch sited sales representation. The Dutch
przedstawicielstwa handlowego. Holenderskie MŚP podejmie
SME is looking to engage with companies that are seeking to
współpracę z firmami, które chcą wejść na rynki Holandii i Belgii. secure and grow existing business in the Netherlands and Belgium
Oferuje im umowę agencji handlowej.
and would like to operate initially under a commercial agency
agreement.

22/09/2021

inne usługi

BOSI20200901001

Słoweńska firma opracowała innowacyjne narzędzie do prostego
Slovenian company has developed innovative tool for a simple
transferu pojemników z materiałem biologicznym. Aluminiowe
transfer of cryovials with biological material. A pen-shaped
narzędzie w kształcie pióra chroni użytkownika przed kontaktem z
aluminium tool protects the user from direct contact with the
pojemnikiem i zapobiega odmrożeniom, zwiększając dokładność i
cryovial and prevents frostbites, while increased accuracy and
szybkość procesu, zmniejszając możliwości uszkodzenia materiału speed of the process lessen possibilities of damaging the biological
biologicznego podczas transferu. Poszukiwani są partnerzy do
material during the transfer. Partners are being sought for
dystrybucji i/lub umów licencji na dostarczanie narzędzia firmom, distribution and/or license agreement for supplying the tool to
laboratoriom i organizacjom badawczym.
companies, laboratories and research organizations.

09/09/2021

różne inne
produkty

A Galician (Spain) SME in the retail textile industry, manufactures
its own brand of leather and regular shoes, sells a wide variety of
footwear of known international brands, and develops and
designs lines of shoes for companies in the sector. The SME offers
manufacturing agreements with European SMEs in need of design
and production of new lines of shoes, and also seeks distributors
and commercial agents to sell their own brands.

29/09/2021

tekstylia, ubrania,
biżuteria

Brytyjska firma opracowała innowacyjne instrumenty do badania The UK company that has developed new innovative instruments
świeżo zmieszanych betonów i cementów portlandzkich na ich
for the swift testing of freshly mixed concrete and Portland
ściśliwość, poszukuje dystrybutorów.
cements on their compressive strength, seeks distributors.

24/09/2021

materiały i usługi
budowlane

BOES20200910003

BOUK20200911003

Galicyjskie (Hiszpania) MŚP z sektora przemysłu tekstylnego
produkuje własną markę skórzanych butów, sprzedaje szeroką
gamę obuwia znanych marek międzynarodowych oraz rozwija i
projektuje linie butów dla firm z sektora. MŚP oferuje umowy
produkcji z europejskimi firmami potrzebującymi usług
projektowania i produkcji nowych linii butów, poszukuje też
dystrybutorów i agentów handlowych do sprzedaży własnych
marek.

BOUA20200830001

Ukrainian producer in the field of chemical technologies and the
Ukraińska firma z sektora technologii chemicznych produkuje
production of reagents for a wide range of applications. Ukrainian
odczynniki do szerokiego zakresu zastosowań. Firma specjalizuje
innovative chemical company that specializes in the development
się w rozwoju i adaptacji przemysłowej nowoczesnych technologii
and industrial adaptation of modern technologies in the field of
w dziedzinie wody i obróbki ścieków, zagęszczania osadów i
water and wastewater treatment, sludge thickening, and
odwadniania poprzez instalowanie wytwarzanych produktów.
dewatering by installing in house manufactured products.
Firma poszukuje importerów/dystrybutorów.
Ukrainian manufacturer is looking for importers/distributors.

BOFR20200824001

Francuska firma, zlokalizowana w regionie Akwitanii w
południowo-zachodniej Francji, posiada długą tradycję regionalną i
The French company, located in Aquitaine region in south-west
rodzinną w zakresie wydobywania, przetwarzania i komercjalizacji
France, has a long regional and family tradition of extracting,
minerałów z własnych kamieniołomów. Firma poszukuje
processing and commercializing minerals from their own quarries.
dystrybutorów do sprzedaży i dystrybucji swoich produktów w
For their high-quality calcic bentonite clay product, the company is
Japonii, Chinach, Ameryce Południowej i Północnej, Polsce,
seeking distributors for the marketing and distribution of its
Włoszech, Niemczech, Rosji i na Bliskim Wschodzie, ze względu na
product in Japan, China, South and North America, Poland, Italy,
wysokiej jakości produkt z wapniowo-bentonitowej glinki.
Germany, Russia, Middle East. Distribution agreement sought.
Poszukiwany rodzaj współpracy- umowa dystrybucyjna.

BOUK20200911001

Ta ugruntowana brytyjska firma specjalizuje się w produkcji
This well-established UK company specialises in the manufacture
wysokiej jakości farb morskich, obejmujących większość
of high quality marine paints, covering most applications in the
zastosowań w sektorze łodzi rekreacyjnych i roboczych. Produkty
leisure and work boat sector. The products are distributed via
są dystrybuowane za pośrednictwem sklepów spożywczych i
chandlery shops and other stockists, as well as direct to customers
innych dystrybutorów, a także bezpośrednio do klientów za
via online sales.
pośrednictwem sprzedaży internetowej.
The company already exports to a number of countries but is keen
Firma eksportuje już do wielu krajów, ale chce rozwijać swoją sieć
to grow its distribution network overseas and therefore seeks new
dystrybucji za granicą i dlatego poszukuje nowych partnerów w
partners under a distribution agreement.
ramach umowy dystrybucyjnej.

16/09/2021

10/09/2021

12/09/2021

chemia i
kosmetyki/chemic
zna

różne inne
produkty

sektor morski,
lotniczy

BOIT20200903002

BODE20200909001

BOJP20200902001

Litewska firma zajmuje się produkcją materiałów wybuchowych
do użytku cywilnego (materiał wybuchowy i matryca emulsyjna).
Produkty wykorzystywane są do wysadzania, wyburzania wież,
niszczenia budynków itp. Firma oferuje swoje produkty i poszukuje
pośredników handlowych do pracy na podstawie umowy
agencyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Można również negocjować umowę produkcyjną i
podwykonawstwo.

Niemiecka firma średniej wielkości specjalizuje się w systemach
ogrzewania podczerwienią do hal przemysłowych, magazynów,
hal logistycznych i hal sportowych. Systemy obejmują innowacyjne
układy sterowania i układy wydechowe / układy hybrydowe.
Oferują wysoką efektywność energetyczną, korzyści dla
środowiska i oszczędność kosztów dla użytkownika. Firma oferuje
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w różnych krajach
europejskich.

The Lithuanian company is producing explosives for civil use
(explosive material and emulsion matrix). Products are used for
blasting, towers demolition, building destruction, etc. The
company is offering it's products and is looking for trade
intermediaries to work under commercial agency agreement or
distribution services agreement. Manufacturing agreement and
subcontracting could be negotiable as well.

A German middle-sized company is specializing in infrared heating
systems for industrial halls, warehouses, logistic halls and sport
halls. The systems include innovative control systems and exhaust
systems / hybrid systems. They offer high energy efficiency with
environmental benefits and cost savings for the user. The
company is offering distribution services agreements in different
European countries.

Ten japoński producent inteligentnych toalet szuka partnerów w
UE. Oferuje inteligentną toaletę, która spełnia wszystkie
This Japanese manufacturer of smart toilets is looking for partners
niezbędne podstawowe funkcje, w przystępnej cenie w
in the EU. They offer a smart toilet that fulfills all necessary basic
porównaniu z konkurencją. Firma ma już partnerów w szerszej Azji functions, at an affordable price compared to competitors. The
i chce rozszerzyć swój rynek na UE. Idealni partnerzy to tacy którzy company already has partners in wider Asia, and wants to expand
mają powiązania z użytkownikami końcowymi w obiektach
their market to the EU. Ideal partners have connections to endużyteczności publicznej i przemyśle urządzeń sanitarnych. Firma
users in public facilities and sanitary appliance industries. They
chciałaby nawiązać współpracę poprzez usługi dystrybucyjne i
would like to engage in distribution services and commercial
umowy agencyjne z odpowiednimi partnerami.
agency agreements with relevant partners.

08/09/2021

różne inne
produkty

22/09/2022

różne inne
produkty

09/09/2021

różne inne
produkty

BOJP20200825001

BOUK20200827001

BOUK20200904001

BOJP20200831001

Japońska firma produkuje niezawierający chemikalia produkt,
A Japanese company produces a chemicals free product capable
który może usuwać kamień kotłowy z wież chłodniczych.
of removing scale build-up from cooling towers. Usage of the
Użytkowanie produktu znacznie zmniejsza zużycie energii
product significantly reduces electricity consumption. This product
elektrycznej. Ten produkt jest używany w kraju w wielu różnych
is used domestically in a wide variety of industries, and they are
branżach, firma chce rozszerzyć swoją obecność na rynku UE. W
looking to expand their EU market presence. For this purpose,
tym celu firma chce zawrzeć umowę o pośrednictwo handlowe i
they want to engage in commercial agency and distribution
usługi dystrybucyjne.
services agreements.

Brytyjska firma, która jest w stanie dostarczać kute okrągłe
A British company able to supply forged round and flat bar, sheet
płaskowniki, blachy i pół / w pełni wykończone komponenty z
metal and semi / fully finished components in a variety of
różnych specjalistycznych metali, takich jak nikiel, stal nierdzewna,
specialist metals such as nickel, stainless steel, titanium,
tytan, aluminium i brąz, poszukuje agentów z określonych
aluminium and bronze is seeking agents with routes into specific
sektorów w ramach umowy agencyjnej.
sectors for a commercial agency agreement.

Brytyjski SME jest specjalistą w zakresie redukcji energii i emisji i
oferuje swój szybki w montażu, niskokosztowy, z dużym
wpływem, inteligentny termostat, firmom zatrudniającym
techników lub mających dostęp do techników w celu instalacji.
Partnerzy będą mieli dostęp do organizacji odpowiedzialnych za
zmniejszenie swojego śladu węglowego. Firma zapewnia pełne
szkolenie i wsparcie techniczne, w tym wsparcie marketingowe.
Oferowana umowa agencyjna oraz możliwość dyskusji na temat
praw wyłącznych dla poszczególnych krajów.

Japońska firma z ponad półwiecznym doświadczeniem w produkcji
ultraprecyzyjnych części poszukuje partnera z UE. W Japonii
obsługują wielu klientów w przemysłowym sercu kraju,
zapewniając prototypowanie, produkcję i doradztwo. Obsługują
takie branże jak lotnictwo, motoryzacja, opieka zdrowotna i chcą
nawiązać długoterminowe partnerstwa w UE i zwiększyć swoją
obecność na rynku w ramach umów produkcyjnych.

UK SME is a specialist in reduction of energy and emissions and is
offering its fast fit, low cost, high impact, intelligent thermostat to
companies with technicians, or access to technicians for
installation. Partners will have access to organisations responsible
for reducing their carbon footprint. Full training and technical
support are provided, including marketing material support.
Commercial agency agreement offered. Country specific exclusive
rights are also open to discussion.

A Japanese company with over half-a-century of experience in the
manufacturing of ultra-precision parts is looking for an EU partner.
In Japan they serve many clients in the industrial heart of the
country, providing prototyping, manufacturing, and consulting.
They serve industries such as aerospace, automotive, healthcare,
and wish to establish long-term partnerships in the EU and grow
their market presence there under manufacturing agreements.

03/09/2021

różne inne
produkty

16/09/2021

metalowa

29/09/2021

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

04/09/2021

narzędzia i części

BOSI20200829001

BOJP20200929001

BOUK20200916001

Doświadczona słoweńska firma oferująca niestandardowe
rozwiązania w zakresie projektowania stron internetowych,
optymalizacji wyszukiwarek, płatnych reklam, tworzenia treści
online i generowania leadów poszukuje partnerów z Unii
Europejskiej do współpracy w ramach umowy outsourcingowej,
podwykonawstwa lub umowy agencyjnej.

Experienced Slovenian company offering customised solutions in
web design, search engine optimization, paid advertising, online
content creation and lead generation is looking for EU (European
Union) partners to collaborate under outsourcing, subcontracting
or commercial agency agreement.

16/09/2021

komputery i IT

Ten japoński producent napędów do bram rolowanych szuka
This Japanese manufacturer of rolling shutter door operators is
partnerów w UE. Firma szczyci się bezpieczeństwem, trwałością i
looking for partners in the EU. The company prides itself in the
funkcjonalnością swoich produktów. Oferują różne rozmiary rolet safety, durability, and functionality of their products. They offer
dostosowanych do różnych potrzeb rynku. Firma chciałaby
various sizes of rolling shutters suited to various market needs.
zawrzeć umowy o pośrednictwo handlowe i usługi dystrybucyjne z They would like to engage in commercial agency and distribution
potencjalnymi partnerami
services agreements with potential partners.

30/09/2021

różne inne
produkty

22/09/2021

różne inne
produkty

Szybko rozwijający się, wielokrotnie nagradzany brytyjski
producent sprawdzonych klinicznie, wysokiej jakości produktów
A fast growing, award winning British manufacturer of clinically
do pielęgnacji ciśnieniowej chciałby współpracować z podobnie proven, high quality pressure care products would like to partner
myślącymi firmami, aby rozwijać swoją działalność na kluczowych
with like-minded companies to grow its business in key
rynkach międzynarodowych.
international markets.
Chce wyznaczyć nowych dystrybutorów dla swojego asortymentu,
który obejmuje materace, poduszki, podnośniki i zawiesia
redukujące / odprężające. Partnerzy powinni posiadać
doświadczenie na rynku zdrowia i opieki. Rozważone zostałyby
również porozumienia produkcyjne na zasadach OEM.

It wants to appoint new distributors for its product range, which
includes pressure reducing / relieving mattresses, cushions, hoists
and slings. Partners should be experienced in the health and care
markets. Manufacturing agreements on an OEM basis would also
be considered.

Brytyjska firma produkująca przenośne urządzenia do oczyszczania
A UK company producing hospital-grade portable air purification
powietrza klasy szpitalnej poszukuje długoterminowych agencji
units, is looking for long term commercial agency & distribution
handlowych i umów dystrybucyjnych w całej Europie.
agreements across Europe.
BOUK20200915003

Dzięki opatentowanej technologii wolnej od chemikaliów jest to
Using patented chemical-free technology it is a portable, plug-andprzenośne rozwiązanie typu plug-and-play, o udowodnionej
play solution scientifically proven to be 99.97% effective in
naukowo, 99,97% skuteczności w usuwaniu zanieczyszczeń w
removing airborne impurities (including coronaviruses).
powietrzu (w tym koronawirusów).
Oczyszczacz powietrza jest przeznaczony do użytku w wielu
miejscach, takich jak domy opieki, siłownie, hotele, restauracje,
salony, kliniki, szpitale, restauracje.

BOUK20200915001

BORO20200907001

Rumuński producent specjalizujący się w stolarce plastikowej i
aluminiowej, fasadach aluminiowych, akcesoriach stolarskich do
drzwi i okien z tworzyw sztucznych i aluminium poszukuje
doświadczonego dystrybutora w celu zintegrowania w swojej
ofercie produktów firm lub firm budowlanych w celu produkcji
drzwi okien dla realizowanych przez niego projektów w ramach
umów podwykonawczych.

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

17/09/2021

chemia i
kosmetyki/chemic
zna

28/09/2021

różne inne
produkty

The air purifier is designed for use in multiple use settings such as
care homes, gyms, hotels, restaurants, salons, clinics, hospitals,
restaurants.

Ta firma o ugruntowanej pozycji w Wielkiej Brytanii produkuje i
This well-established UK company manufactures and supplies
dostarcza przyjazne dla środowiska środki czyszczące, używając
environmentally friendly cleaning products, using ethically sourced
składników pochodzenia etycznego oraz butelek w 100%
ingredients and 100% recyclable and recycled bottles. Its wide
nadających się do recyklingu. W szerokim asortymencie znajdują
range includes products for laundry, dishwashing, household
się produkty do prania, zmywania naczyń, środków czystości, a
cleaning, as well as hand soaps and sanitisers.
także mydła do rąk i środki dezynfekujące.
Firma już teraz zaopatruje dużą liczbę klientów zagranicznych, ale
pragnie rozwinąć swoją sieć dystrybucji poprzez wyznaczenie
nowych dystrybutorów w całej UE.

23/09/2021

The company already supplies a large number of overseas
customers, but is keen to grow its distribution network through
the appointment of new distributors throughout the EU.

Romanian manufacturer specialized in plastic and aluminum
joinery, aluminum curtain walls, plastic and aluminum carpentry
accessories for doors and windows is looking for an experienced
distributor in order to integrate in his offer the companies
products or for construction companies in order to produce
costume made doors and windows for his undergoing projects
under the subcontracting agreements.

Wiodący w swojej klasie brytyjski hiper rejestr, łańcuch bloków i
bezpieczeństwo cybernetyczne poszukuje nowych partnerów i
A class leading UK hyper ledger, block chain and cyber security is
podmiotów stowarzyszonych do współpracy i podwykonawstwa. seeking new partners and affiliates to collaborate and subcontract
Dzięki temu firma może rozwiązać więcej problemów
with. So the company can solve more IT problems and grow their
BOUK20200821002
informatycznych i rozwinąć sieć partnerów, do której obecnie
network of partners which currently includes IBM, Wipro, Fujistu
należą IBM, Wipro, Fujistu HPE, Thales i Atos oraz inne wiodące
HPE, Thales and Atos and other leading companies.
firmy.
Creating systems that protect and structure data in a way that
Tworzenie systemów, które chronią i strukturyzują dane w sposób, makes things, faster easier, more detailed and creates competitive
który sprawia, że wszystko jest szybsze, łatwiejsze, bardziej
advantage.
szczegółowe i tworzy przewagę konkurencyjną.

BODE20200831001

BOLV20200918001

Niemiecka firma jest producentem zasilanych energią słoneczną,
The German company is a manufacturer of solar-powered,
niezależnych systemów wentylacji powietrza do łodzi, przyczep
independent air ventilation systems for boats, caravans and
kempingowych i kamperów. Ich innowacyjny system jest łatwy w
camper vans. Their innovative system is easy to assemble and
montażu i obsłudze, ponieważ nie wymaga podłączenia zasilania operate, as it does not require a power connection or chemicals
ani chemikaliów do jego użytkowania, zapewniając tym samym for its use, thereby providing a natural and sustainable solution for
naturalne i zrównoważone rozwiązanie dla klientów. Produkt
customers. The product is envisaged to be used in the wintertime.
przewidziany do stosowania w okresie zimowym. Aby wprowadzić In order to launch their product in new markets, the company
swój produkt na nowe rynki, firma stara się zawrzeć umowy
seeks to establish distribution services agreements abroad.
dystrybucyjne za granicą.

The Latvian company providing metal processing services is
Łotewska firma świadcząca usługi w zakresie obróbki metali
looking for establishing contacts with new business partners and
poszukuje kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi i
customers under manufacturing or subcontracting agreement. The
klientami w ramach umowy produkcyjnej lub podwykonawczej.
company is the largest prefabricated sheet metal centre in all
Firma jest największym centrum prefabrykatów blacharskich we
Baltic countries
wszystkich krajach bałtyckich

09/09/2021

komputery i IT

03/09/2021

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

29/09/2021

metalowa

BRDK20200729001

Rozwijająca się duńska firma logistyczna z ponad trzydziestoletnim A growing Danish logistic company with over three decades of
doświadczeniem w zakupie i sprzedaży drewnianych rozwiązań experience in purchasing and sales of wooden packaging solutions,
opakowaniowych, palet używanych, a także w branży logistycznej,
used pallets and also in the logistics industry, is looking for
poszukuje producentów drewnianych skrzynek transportowych w manufacturers of wooden transport boxes in the Baltic Countries,
krajach bałtyckich, Polsce i na Ukrainie.
Poland and Ukraine.

09/09/2021

produkty
drewniane, meble

BRHU20200715001

Węgierska firma jest zainteresowana importem i dystrybucją
artykułów sanitarnych i mebli łazienkowych i kuchennych.
Przedmiotem ich zainteresowania są również drewniane
wykładziny podłogowe. Przewidywany rodzaj współpracy w
oparciu o umowy dystrybucyjne i umowy pośrednictwa
handlowego z odpowiednimi producentami.

A Hungarian company is interested in import and distribution of
bathroom and kitchen sanitary ware and furniture. Wooden floor
coverings are also subject of their interest. It would like to sign
distribution services and commercial agency agreements with
relevant manufacturers.

16/09/2021

produkty
drewniane, meble

BRDE20200915001

Niemiecki, działający globalnie producent nowoczesnych maszyn
rolniczych poszukuje firmy specjalizującej się w cięciu
płomieniowym w Europie Środkowej i Wschodniej do umów
podwykonawczych. Firma poszukuje partnerów do obróbki
ogólnych stali konstrukcyjnych za pomocą cięcia laserowego i
plazmowego.

A German and globally active producer of modern agricultural
machinery is looking for a company specialised in flame cutting in
Central and Eastern Europe for subcontracting agreements. Task
to be performed is the processing of general structural steels by
laser and plasma cutting.

23/09/2021

inne usługi

BRJP20200825001

Japońska firma posiadająca doświadczenie w krajowej sprzedaży
A Japanese company with expertise in the domestic sales of
złożonych narzędzi produkcyjnych poszukuje dostawcy narzędzi
complex manufacturing tools is looking for a supplier of cutting
skrawających w UE. W szczególności, poszukuje producenta
tools in the EU. Specifically, they are looking for a gear-skiving unit
przekładni, który jest w stanie dostarczyć je z niezbędnymi
manufacturer, who is able to supply units with the necessary
specyfikacjami wymaganymi przez japońskich użytkowników
specifications requested by Japanese end-users. The company
końcowych. Firma chce zakupić te jednostki na podstawie umów wishes to purchase these units in the form of distribution services
dystrybucyjnych i umów pośrednictwa handlowego i ma nadzieję and commercial agency agreements, and hopes to establish a longna nawiązanie długoterminowej wyłącznej współpracy.
term exclusive partnership.

04/09/2021

metalowa

BRSE20200225001

Szwedzka firma jest wiodącym sprzedawcą wysokiej jakości
trampolin w Szwecji, Finlandii i Danii. Firma poszukuje partnera do
produkcji swoich opatentowanych trampolin ogrodowych na
podstawie umowy produkcyjnej.

23/09/2021

inne usługi

The Swedish company is a leading seller of high-quality
trampolines in Sweden, Finland, and Denmark. The company is
looking for a partner to manufacture its patented garden
trampolines under a manufacturing agreement.

BRDK20200814001

Duńska firma z siedzibą w północnej Danii poszukuje producentów
Danish company located in Northern Denmark is looking for
dodatków do dekoracji wnętrz oraz pościeli dziecięcej z bawełny
manufacturers of home décor accessories and kids bedding in
lub poliestru. Akcesoria do dekoracji domu powinny być wykonane
cotton or polyester. Home décor accessories should be made of
z drewna, metalu, plastiku, tkanin tekstylnych i tapicerskich. Jest
wood, metal, plastic, textile and upholstery fabrics. It is a smallto niewielka duńska firma handlowa, która współpracuje z
size Danish trading company, that deals with major retail chains in
największymi sieciami handlowymi w Skandynawii i Polsce. Firma
Scandinavia and Poland. The company also offers additional
oferuje również dodatkowe usługi, takie jak projektowanie i
services such as designing and redesigning customized products
przeprojektowywanie produktów na zamówienie oraz opakowań
and packaging for customer's private label brands.
dla marek własnych klientów.

11/09/2021

produkty
drewniane, meble

BRUK20200922001

Niedawno utworzona brytyjska firma specjalizuje się w dystrybucji
The recently-established UK company specialises in the
przyjaznych dla środowiska produktów gospodarstwa domowego,
distribution of environmentally friendly household products such
takich jak ściereczki do czyszczenia, ręczniki, szczotki i papier
as cleaning cloths, tea towels, brushes and toilet paper. It is
toaletowy. Poszukuje nowych partnerów, którzy są w stanie
seeking new partners who are able to supply products sourced
dostarczyć produkty pozyskiwane i wytwarzane w sposób
and manufactured from sustainable sources, to work with it on a
zrównoważony, aby współpracować z nią na zasadzie produkcji
white-label or contract manufacturing basis. Cooperation would
white-label lub produkcji kontraktowej. Współpraca odbywałaby
take place under a manufacturing or supplier agreement.
się na podstawie umowy produkcyjnej lub umowy z dostawcą.

24/09/2021

różne inne
produkty

08/09/2021

różne inne
produkty

02/09/2021

spożywcza

24/09/2021

różne inne
produkty

BRBE20200831001

BRRO20200825001

BRFR20200720001

Belgijski producent i dystrybutor różnych produktów dla
niemowląt i dzieci poszukuje niezawodnego producenta pianki
etylenowo winylowej (EVA) do produkcji zabawek. Firma chce
zawrzeć długoterminową umowę produkcyjną z tym
producentem.

A Belgian manufacturer and distributor of various baby and
children's products is looking for a reliable manufacturer of
Ethylene Vinyl Acetate (EVA) foam for the production of toys. The
company wants to conclude a longterm manufacturing agreement
with this manufacturer.

Rumuńska firma specjalizująca się w przetwórstwie zielonej kawy
The Romanian company specialized in processing green coffee is
poszukuje nowych dostawców. Firma poszukuje
looking for new suppliers. The company is looking to establish longdługoterminowych partnerstw w ramach umowy o usługach
term partnerships under the distribution services agreement.
dystrybucyjnych.
Francuskie przedsiębiorstwo zajmujące się magazynowaniem
A french based spare parts storage warehouse company is looking
części zamiennych poszukuje części zamiennych do pojazdów
for spare parts of construction vehicles. Since 2016, the company
budowlanych. Od 2016 roku firma zajmuje się sprzedażą i naprawą
has been selling and repairing equipments for construction
sprzętu do maszyn budowlanych i pojazdów budowlanych.
machinery and construction vehicles.

BRDK20200904002

BRDK20200904001

BRUK20200827001

BRDE20200916001

BRIT20200805001

A design oriented company from Denmark selling various
Przedsiębiorstwo duńskie zajmujące się projektowaniem oraz
porcelain products for end users is searching for manufacturers of
sprzedażą porcelanowych produktów poszukuje producentów
packing for the procelain items. The Danish company has
opakowań na produkty porcelanowe. Firma duńska rozwinęła
developed a series of porcelain products which shall be sent to
szereg produktów z porcelany. Oczekiwana wielkość zamówień to
end-users. Order size will typically be around 2000 pieces of
około 2000 sztuk. Oczekiwana forma współpracy - umowa
packaging per order. The Danish company is interested in a
produkcyjna.
manufacturing agreement.

19/09/2021

różne inne
produkty

A design oriented start-up company from Denmark has recently
developed a new series of porcelain products. Therefore the
Danish company needs a manufacturing agreement and is for that
purpose searching for manufacturers of glazed porcelain items.
Order size is difficult to predict, but is estimated to be around 500
pieces per order.

08/09/2021

różne inne
produkty

A British company with eight years' experience of offering open
die forged round & flat bar and metal sheet in specialist materials
is seeking to act as an agent for forging mills that are looking to
expand through the UK and Europe under the framework of a
commercial agency agreement.

10/09/2021

metalowa

A German commercial agency with longstanding experience seeks
Niemiecka agencja handlowa z wieloletnim doświadczeniem
products for the aerospace industry, i.e. components or structural
poszukuje produktów dla przemysłu lotniczego, komponentów lub
parts for subassemblies. Commercial agency agreements are
elementów konstrukcyjnych podzespołów. Oferowane są umowy
offered. The agreement will include sales services and
agencyjne. Umowa obejmie usługi sprzedaży i wsparcie
internationalization support tailored exactly to the partner’s
internacjonalizacji dokładnie dostosowane do wymagań partnera.
requirements.

24/09/2021

sektor morski,
lotniczy

16/09/2021

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

Przedsiębiorstwo duńskie z Danii opracowało nową serię
produktów z porcelany i poszukuje umowy produkcyjnej z
potencjalnymi producentami porcelanowych produktów.
Oczekiwana wielkość zamówienia - ok. 500 szt.

Przedsiębiorstwo brytyjskie z 8-letnim doświadczeniem w
oferowaniu kutych okrągłych i płaskich prętów i blach z
materiałów specjalistycznych stara się działać jako agent kuźni,
które chcą rozszerzyć swoją działalność w Wielkiej Brytanii i
Europie w ramach umowy handlowej.

Włoska firma, zlokalizowana w sycylijskiej prowincji Trapani, działa
w sektorze efektywności energetycznej, oferując produkty
Italian company, located in the Sicilian province of Trapani,
wysokiej jakości, przyjazne dla środowiska. Firma dąży do
operates in the energy efficiency sector, with high quality products
pełnienia funkcji agenta lub dystrybutora dla zagranicznych
which respect the environment. The company aims at acting as
dostawców zainteresowanych wprowadzeniem swoich produktów
agent or distributor for foreign suppliers interested in introducing
do Włoch.
their products in Italy.

BRQA20200621001

BRAT20200910001

BOAT20200902001

BOKR20200818001

Katarska firma produkuje obecnie chipsy ziemniaczane i
This Qatari company is currently manufacturing potato and cornkukurydziane wykonane w 100% z oleju słonecznikowego. Firma based chips made with 100% sunflower oil. The company would
chciałaby poszerzyć asortyment sprzedawanych produktów
like to widen the range of products sold through the distribution
poprzez dystrybucję dóbr szybkozbywalnych, takich jak przekąski, of Fast-Moving Consumer Goods products, such as snacks, candy,
słodycze, zboża, konserwy, batony, bakalie, orzechy,
cereals, canned goods, bars, dried fruits, nuts, flavored drink
aromatyzowane mieszanki napojów, autentyczne, zdrowe i
mixes, authentic, healthy, and tasty snacks having a variety of
smaczne przekąski o różnych ładnych kształtach. Firma oferuje nice shapes (non-exhaustive list). The company offers distribution
współpracę w oparciu o umowy dystrybucyjne.
agreements to manufacturers.
Austriackie MŚP produkujące i handlujące ekologicznymi
warzywami (świeżymi i głęboko mrożonymi) poszukuje wysokiej
jakości głęboko mrożonego ekologicznego kalafiora i / lub
brokułów (100 ton rocznie), oferując długoterminową umowę z
dostawcą.

An Austrian SME producing and trading with organic vegetables
(fresh and deep frozen) is looking for high quality deep frozen
organic cauliflower and/or broccoli (100 tons each per year)
offering a longterm supplier agreement.

Austriackie MŚP świadczy usługi dla firm działających w sektorze
An Austrian SME provides services for companies operating in the
kamieniołomów, górnictwa i surowców mineralnych, począwszy
stone quarry, mining & mineral commodity sector ranging from
od opracowania planu eksploatacji, doradztwa w zakresie procesu
developing the operation plan, licensing & permit process
licencjonowania i uzyskiwania pozwoleń, technologii poszukiwań i
advisory, exploration & ore drilling technology as well as mineral
wierceń rud, a także badań rynku minerałów w ramach umowy o
market research in the framework of a services agreement.
świadczenie usług.

Koreańska firma, która opracowuje zdrową żywność funkcjonalną
A Korean company that develops health functional foods with
ze składnikami odżywczymi pozyskiwanymi bezpośrednio z
nutrients extracted directly from food grown in Korea (such as
żywności uprawianej w Korei (takiej jak shiitake (grzyby),
shiitake (mushroom), sunflower, lemon, etc.) is looking for
słonecznik, cytryna itp.) Poszukuje dystrybutorów lub partnerów distributors or commercial partners to distribute health functional
handlowych do dystrybucji zdrowej żywności funkcjonalnej.
foods.
Firma opracowała suplementy zdrowotne, takie jak witamina D, The company has developed health supplements such as vitamin
kwas foliowy, żelazo, probiotyki dla kobiet w ciąży i dzieci, które są D, folic acid, iron, probiotics for pregnant women and kids which
szeroko sprzedawane w Korei.
are widely sold in Korea.

02/09/2021

spożywcza

12/09/2021

spożywcza

09/09/2021

17/09/2021

inne usługi

spożywcza

The German manufacturer focuses on women´s, men´s and
children´s under-, day-, night- and home wear as well as
fashionable apparel. The SME is looking for new partners and is
offering its production capacities for third parties. The
sophisticated design of its own design products combines high
quality and professionalism. Partnerships are sought within the
framework of a manufacturing agreement.

BODE20200914001

Niemiecki producent koncentruje się na modnej damskiej, męskiej
i dziecięcej bieliźnie i odzieży - dziennej, nocnej i domowej. MŚP
poszukuje nowych partnerów i oferuje swoje moce produkcyjne
stronom trzecim. Wyszukane wzornictwo własnych produktów
designerskich łączą w sobie wysoką jakość i profesjonalizm.
Partnerstwa są poszukiwane w ramach umowy produkcyjnej.

BOBA20200709003

Dobrze ugruntowana firma z Bośni i Hercegowiny, zajmująca się
A well established company from Bosnia and Herzegovina,
głównie drukowaniem offsetowym i specjalizująca się w produkcji
predominantly active in offset printing and specializing in
opakowań kartonowych, szuka umowy produkcyjnej z
cardboard packaging production, is looking for a manufacturing
producentami z branży spożywczej, tekstylnej lub
agreement with producers from food, textile or pharmaceutical
farmaceutycznej. Firma posiada duże możliwości produkcyjne i industries. The company has substantial production capacities and
jest w stanie sprostać indywidualnym zamówieniom.
is able to accomodate custom orders.

BOPT20200923001

BOUK20200818002

Portugalska firma z wyspy Terceira na Azorach, znana z produkcji
wysokiej jakości tradycyjnych / regionalnych haftów ręcznie
Portuguese company from Terceira Island, Azores, renowned for
wykonanych, takich jak zasłony, śliniaczki, prześcieradła, ręczniki
the manufacture of high quality traditional/regional handmade
do chrztu, fartuchy do butelek, pokrowce na pieczywo, ręczniki do embroideries such as curtains, baby bibs, baby sheets, baptism
rąk, chusteczki do nosa, serwetki, podkładki, obrusy, ściereczki i towels, bottle aprons, bread covers, hand towels, handkerchiefs,
hafty bożonarodzeniowe poszukuje pośredników handlowych we napkins, placemats and napkins, doilies, table cloths, tea towels
wszystkich krajach, do współpracy w ramach umowy o
and Christmas embroideries is looking for trade intermediaries in
świadczenie usług dystrybucyjnych.
all countries for cooperation under distribution services
agreement.
Brytyjska firma specjalizująca się w elektronice morskiej,
The UK company that specialises in marine electronics, data
multipleksowaniu protokołów danych i produktach do konwersji,
protocol multiplexing and conversion products that are user
które są przyjazne dla użytkownika i dostępne, dzięki czemu
friendly and accessible, enabling sailors to have the most current
żeglarze mają dostęp do najbardziej aktualnych danych. Firma
data at their fingertips seek distributors under distribution service
poszukuje dystrybutorów w ramach umów o świadczenie usług
agreements.
dystrybucyjnych.

29/09/2021

02/09/2021

27/09/2021

09/09/2021

inne usługi

opakowania,
papier

inne usługi

sektor morski,
lotniczy

BODE20200901002

BORO20200923002

Niemiecka filia japońskiej firmy produkuje systemy
gorącokanałowe. Dostarcza europejskim klientom rozwiązania
A German subsidiary of a Japanese company produces hotrunner
pozwalające obniżyć koszty poprzez bezwysiłkowe formowanie
systems. They provide European customers with solutions to save
wtryskowe z ich innowacyjnymi systemami. Niemiecka firma
costs via runnerless injection moulding with their innovative
poszukuje partnerów chętnych do pełnienia funkcji agentów
systems. The German company is looking for agents willing to act
handlowych dla ich produktów i usług w Europie. Obszary
as commercial agents for their products and services in Europe.
zastosowań są różnorodne, na przykład przyjazna dla środowiska
The areas of application are manifold, for example
obróbka tworzyw sztucznych. Ogólnie rzecz biorąc, systemy mogą
environmentally friendly plastics processing. Generally speaking,
być używane przez każdą firmę produkującą tworzywa sztuczne ”.
the systems can be used by any company that produces plastic.

Rumuńskie MŚP specjalizuje się w cięciu, kształtowaniu i
wykańczaniu kamienia i oferuje swoim klientom różnorodne
produkty z marmuru i granitu, idealne do architektury i
projektowania wnętrz oraz do zastosowania na zewnątrz.
Chcieliby współpracować na arenie międzynarodowej z
partnerami z Europy w ramach umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

Innowacyjny ukraiński producent wielofunkcyjnych separatorów
ziarna chce powiększyć dystrybucję w UE za pośrednictwem
agencji handlowej lub umowy dystrybucyjnej. Firma oferuje
BOUA20200904002
maszyny do czyszczenia ziarna i kalibracji wagowej, sortując ziarno
o dowolnej wilgotności i rozdzielając je na frakcje granulacji.
Urządzenia są dostępne w różnych modelach, które mogą
obsłużyć od 4 do 100 t / h ziarna.

The Romanian SME specialises in the cutting, shaping and finishing
of stone and offers its clientele product varieties from marble and
granite, ideal for interior and exterior architecture and design.
They would like to cooperate internationally with partners from
Europe within the frame of distribution services agreements.

An innovative Ukrainian manufacturer of multifunctional grain
separators is looking for boosting distribution in the EU via
commercial agency or distribution agreement. The company offers
machines aimed to clean grain and calibrate it by weight, sorting
the grain with any moisture level and separating it by fractions of
grain size. The devices are available in a variety of models that can
handle from 4 to 100 tph of grain.

22/09/2021

27/09/2021

29/09/2021

pojazdy i
maszyny/maszyno
wa

inne usługi

rolnictwo

BORO20200828001

The Romanian enterprise has a relevant experience in designing
Rumuńskie przedsiębiorstwo ma duże doświadczenie w
and producing solid wood furniture including bathroom, bedroom,
projektowaniu i produkcji mebli z litego drewna, w tym mebli
living/ dining room and kitchen furniture including various pieces
łazienkowych, sypialnianych, do salonów / jadalni i kuchni, w tym
of small furniture. The items are destined for homes, hotels,
różnych małych mebli. Elementy przeznaczone są do domów,
offices and other spaces.
hoteli, biur i innych pomieszczeń.
Rumuńskie MŚP szuka przedsiębiorstw dowolnej wielkości, które
chcą nawiązać długoterminową współpracę w ramach umów
dystrybucyjnych lub handlowych.

The Romanian SME is now looking forward to increase its portfolio
with enterprises of any size that want to establish a long-term
collaboration under distribution or commercial agency
agreements.

BOUA20200928001

Ukraińska firma produkcyjna specjalizuje się w produkcji zdrowych
naturalnych olejów z nasion, orzechów i orzechów metodą
pierwszego tłoczenia na zimno oraz produkcji wysokiej jakości
śruty, mąki i naturalnych mieszanek dietetycznych.
Firma jest zainteresowana znalezieniem długoterminowej
współpracy z dystrybutorami, przedstawicielami handlowymi w
celu rozszerzenia swoich produktów za granicę. Firma oferuje
również swoje produkty pod marką własną.

Ukrainian manufacturing company is specialized in production of
healthy natural oils from seeds, nuts and plans by the technology
of first cold pressing and production of high quality meal, flour and
natural dietary mixtures.
The company is interested to find long-term partnership with
distributors, commercial agents to expand their products abroad.
Also company offers its products under private label.

BODE20200814001

Niemieckie MŚP opracowało w oparciu o GIS (system informacji
A German SME has developed a GIS-based (geographic
geograficznej) ekonomiczny i środowiskowy system informacji
information systems) economic and environmental feedback and
zwrotnej oraz system raportowania dla rolnictwa precyzyjnego i report system for precision farming and is looking for farmers and
poszukuje rolników oraz firm z sektora rolnego zainteresowanych companies in the agricultural sector interested in a subcontracting
umową o podwykonawstwo.
agreement.

BOBG20200909002

Bułgarski producent szafek pracowniczych do wszelkich potrzeb i
celów poszukuje dystrybutorów na całym świecie. Metalowe
szafki można montować wewnątrz i na zewnątrz. Firma oferuje
umowę dystrybucyjną.

A Bulgarian manufacturer of staff lockers for any need and
purpose is looking for distributors worldwide. The metal lockers
can be installed indoors and outdoors. The company is offering a
distribution agreement.

10/09/2021

30/09/2021

05/09/2021

14/09/2021

produkty
drewniane, meble

spożywcza

rolnictwo

inne usługi

BOES20200908001

Hiszpańska firma projektuje i produkuje maski wielokrotnego
użytku o wielu zastosowaniach. Firma oferuje swój produkt
firmom lub dystrybutorom na całym świecie, którzy poszukują
organicznych, spersonalizowanych i wielokrotnego użytku masek
zalecanych dla osób bez objawów Covid-19. Maski mają
trójwarstwową konstrukcję, która zapewnia ich skuteczność przy
użyciu materiałów w 100% wyprodukowanych w Hiszpanii oraz
zgodnie z normami jakości i ochrony środowiska.

A Spanish company designs and produces washable masks with
multiple uses. The company offers its product to companies or
distributors worldwide that are looking for organic, customized,
and reusable masks recommended for people without Covid-19
symptoms. The masks have a three-coat design that ensures its
efficiency using materials 100% made in Spain and under quality
and environmental standards.

10/09/2021

inne usługi

BOPL20200617001

Polska firma utylizuje odpady niebezpieczne i przemysłowe
The Polish company utilizes hazardous and industrial waste of
pochodzenia organicznego w procesie quasi-pirolizy. Produkty organic origin in the quasi-pyrolysis process with environmentallyuboczne są w postaci stałej i są przyjazne dla środowiska a emisja
friendly solid by-products and minimal emissions only and is
minimalna. Firma poszukuje współpracy w ramach umowy nabycia looking for cooperation under an acquisition, manufacturing and
produkcji i licencji.
license agreement.

29/09/2021

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

BOES20200910002

Hiszpańskie MŚP oferuje specjalistyczne usługi konsultingowe i
mentoringowe w zakresie infrastruktury chmury. Firma rozwija
projekty w środowiskach chmurowych, takich jak wdrożenia big
data, chmura hybrydowa i migracja do chmury. Ponadto firma
oferuje również usługi przewodnika po platformach chmurowych i
przegląd ich struktur aby jak najlepiej wykorzystać potencjał.
Hiszpańskie MŚP jest partnerem konsultingowym Amazon Web
Services (AWS) i oferuje te usługi w ramach umów
outsourcingowych.

A Spanish SME offers specialized consulting and mentoring
services for cloud infrastructures. The company develops projects
in cloud environments such as big data deployments, hybrid cloud
and migration to the cloud. In addition, the company also offers
services to guide cloud platforms and good architecture reviews to
get the most out of cloud services. The Spanish SME is an Amazon
Web Services (AWS) consulting partner and is offering these
services through outsourcing agreements.

23/09/2021

komputery i IT

BOES20200709003

Hiszpańskie laboratorium kosmetyczne wytwarza produkty do
pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Produkty powstają dzięki
współpracy małych firm kosmetycznych i farmaceutów. Firma
poszukuje kanałów dystrybucji, domów towarowych,
sprzedawców detalicznych i aptek w Europie w celu zawarcia
umów.

A Spanish cosmetic laboratory manufactures products for face,
body and hair care from the union of the small cosmetic industry
and pharmacist's work.The company is looking for distributors,
department stores, reitailers and pharmacies in Europe to
establish distribution agreements.

09/09/2021

chemia i
kosmetyki/chemic
zna

Litewska firma produkuje pordzewiane metalowe ozdoby o
The company produces rusted metal decorations of different sizes
różnych rozmiarach i kształtach. Wyroby mogą przystroić ogrody, and shapes. The rusted metal products can be decorated for the
podwórka, parki i inne miejsca. Firma poszukuje dystrybutora
garden, yards, parks, and other places. The Lithuanian company
swoich produktów.
wants to find their product distributor.

24/09/2021

metalowa

BOLT20200821001

BOUA20200812002

Ukraińska firma, która jest ekspertem we wszystkich aspektach
bezpieczeństwa z ponad 20-letnim doświadczeniem, poszukuje
partnerów do umów agencyjnych w Niemczech, Francji, Włoszech,
Wielkiej Brytanii i Szwecji w celu rozwoju międzynarodowego.
Firma oferuje komunikator, który skutecznie opiera się najbardziej
powszechnym typom cyber zagrożeń, włamaniom do serwerów i
odzyskiwaniu danych za pomocą cyfrowego mobilnego sprzętu
śledczego.

Ukrainian company, which is an expert in all types of security
aspects with more than 20 years’ experience, is looking for
partners for commercial agency agreements in Germany, France,
Italy, UK and Sweden, to grow internationally. The company offers
a messenger that successfully resists the most common types of
cyber security threats, server hacks and data recovery using digital
mobile forensics equipment.

24/09/2021

komputery i IT

BOIT20200708003

Włoska firma, specjalizująca się w produkcji i doskonaleniu
An Italian company, specialized in developing and producing agriprzyrządów pomiarowych dla przemysłu sadowniczego i
measurement instruments for fruit-growing and horticulture
ogrodniczego, poszukuje partnerów do otwarcia się na nowe rynki
companies, is looking for partners to open up to new markets
w ramach pośrednictwa handlowego lub umów dystrybucyjnych.
under commercial agency or distribution agreements. The
Firma dostarcza przyrządy do zbioru i kontroli jakości, w tym
company provides harvest and quality control instruments,
testery dojrzałości owoców, ręczne urządzenia do pomiaru
including fruit ripeness testers, hand-held devices for measuring
zwięzłości miazgi, refraktometry, testery twardości owoców,
pulp firmness, refractometers, fruit firmness testers, fruit and
suwmiarki do owoców i warzyw, termometry.
vegetable calipers, thermometers.

16/09/2021

narzędzia i części

BOUA20200805001

Ukraińska drukarnia, specjalizująca się w produkcji różnorodnych The Ukrainian printing company, specialized in the manufacturing
opakowań kartonowych dla przemysłu spożywczego,
of various cardboard packaging for the food, pharmaceutical,
farmaceutycznego, kosmetycznego itp., Materiałów POS (Point-ofcosmetic industries, etc., POS (Point-of-Sale) materials and
Sale) i produktów upominkowych poszukuje partnerów w ramach souvenir products, is looking for partners under subcontracting
umów podwykonawczych i produkcyjnych.
and manufacturing agreements.

09/09/2021

opakowania,
papier

Italian innovative start-up, active in the production of garlic and
located in the Emilia-Romagna Region seeks a distributor or an
agent for its products. This company would like to enter in contact
with distributors/agents specialized in hotel, restaurant and
catering (Ho.Re.Ca.) sector.

25/09/2021

rolnictwo

Portugalska firma produkująca i sprzedająca produkty spożywcze, Portuguese company producing and selling several food products,
takie jak przekąski, przyprawy, soki i cukierki, poszukuje
such as snacks, spices, juices and candies, seeks distributors able
dystrybutorów mogących sprzedawać te produkty w UE lub poza to market those products either in or outside the EU. It is looking
nią. Poszukuje partnera z doświadczeniem w sprzedaży i
for a partner with experience in the area of sales and distribution
dystrybucji tego typu produktów.
of this type of products.

30/09/2021

spożywcza

BOIT20200715002

BOPT20200908001

Nowa, innowacyjna firma z Włoch, zlokalizowany w regionie
Emilia-Romagna zajmująca się uprawą czosnku poszukuje
dystrybutora lub przedstawiciela dla swoich produktów. Firma
chciałaby nawiązać kontakt z dystrybutorami / agentami
specjalizującymi się w branży hotelarskiej, restauracyjnej i
gastronomicznej (Ho.Re.Ca.).

BOUA20200830002

Ukrainian snail cluster is operating in the fields of breeding,
Ukraiński klaster ślimaków prowadzi działalność w zakresie
producing and processing of snails (Ηelix Aspersa), requires
hodowli i przetwórstwa ślimaków (Ηelix Aspersa). Potrzebuje
delicatessen trade agents and/or distributors, in order to expand
pośredników handlowych i / lub dystrybutorów w celu
its operations abroad.The garden snail (Helix aspersa) is a
rozszerzenia swojej działalności za granicę. Ηelix Aspersa to jeden terrestrial gastropod mollusk and one of the best-known species in
z najlepiej poznanych gatunków mięczaków na świecie.
the world. It is so common that it is one of the most proliferated
terrestrial mollusks.

23/09/2021

rolnictwo

BOCN20200825001

Chińska firma specjalizująca się w pracach badawczo-rozwojowych This is a Chinese company specialised in sewing machine spare
i produkcji części zamiennych do maszyn do szycia. Ze względu na
parts R&D and manufacturing. Due to COVID-19, based on the
COVID-19, w oparciu o bogate doświadczenie, opracowała w pełni company's abundant sewing machine spare parts manufacturing
automatyczne maszyny do produkcji masek KN95 i płaskich. W experience, it has developed fully automatic machines for KN95 &
celu rozszerzenia zbytu na rynku europejskim firma poszukuje
flat mask production. In order to expand European market, the
partnerów do promowania sprzętu firmy poprzez umowę o
Chinese company is looking for partners to promote the
świadczenie usług dystrybucyjnych
company’s equipment via a distribution services agreement.

03/09/2021

narzędzia i części

BOUA20200925001

Ukraińska firma opracowała innowacyjny produkt do stomatologii The Ukrainian company has developed an innovation product for
dziecięcej. Ten produkt oparty na innowacyjnej technologii
kids dentistry. This product based on a specific IT application
aplikacji sprawia, że leczenie zębów jest skuteczniejsze i mniej
makes the teeth treatment more effective and less stressful for
stresujące zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta. Dodatkowo both the doctor and the patient. In addition, the product increases
produkt zwiększa lojalność klientów wobec kliniki. Firma dąży do clients loyalty to the clinic. The company aims to expand to the EU
ekspansji na kraje UE z lokalnymi partnerami w celu dystrybucji i
countries with local partners to distribute and integrate the
integracji produktu.
product.

30/09/2021

medycyna

BODE20200818001

Niemiecki instytut komunikacji naukowej z powodzeniem wspiera
This German science communication institute supports very
krajowe i międzynarodowe inicjatywy badawcze w skutecznej
successfully national and international research initiatives in
komunikacji i wykorzystaniu ich potencjału w zakresie
communicating effectively and leveraging their dissemination
rozpowszechniania. Ich misją jest budowanie mostów
potential. Their mission is to build bridges of understanding
porozumienia między nauką a społeczeństwem oraz zwiększanie
between science and society and to raise support for scientific
poparcia dla przedsięwzięć naukowych we wszystkich dziedzinach.
endeavours across the board. They are looking for subcontracting
Poszukują umów na podwykonawstwo lub outsourcing,
or outsourcing agreements, additional science journalist contacts
dodatkowych kontaktów z dziennikarzami naukowymi i
and international project partners.
międzynarodowymi partnerami projektowymi.

01/10/2021

nauka/edukacja

BOPL20200922004

Polska firma, specjalizująca się w produkcji szerokiej gamy sprzętu
do kontroli higieny z tworzyw sztucznych i celulozy np. butelek na
mocz i basenów, nawiąże współpracę z zagranicznymi
dystrybutorami sprzętu higienicznego dla pacjentów i seniorów.
Współpraca będzie oparta na umowie o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

A company from Poland, specialized in the production of a wide
range of plastic and pulp hygiene control equipment (e.g. urine
bottles and bedpans), will establish cooperation with foreign
distributors of hygiene equipment for patients and seniors. The
cooperation will be based on distribution services agreement.

29/09/2021

różne inne
produkty

BOPL20200911002

Producent żywienia sportowego i żywności funkcjonalnej z
południowo-wschodniej Polski poszukuje nowych kontrahentów
wśród sklepów sportowych, siłowni, aptek. Polska firma poszukuje
partnerów, którzy byliby zainteresowani produkcją żywności
funkcjonalnej i żywienia sportowego pod własną marką. Polski
producent mógł pełnić rolę podwykonawcy lub producenta dla
partnerów zagranicznych. Nie ma określonych krajów docelowych.
Potencjalny partner może reprezentować każdy kraj i sektor.

Sport nutrition and functional food producer from south-eastern
Poland is searching for new contractors among sport stores, gyms,
pharmacies. The Polish company is looking for partners, who
would be interested in manufacturing of functional food and
sports nutrition under its own brand. The Polish producer could
act as a subcontractor or producer for partners abroad. There are
no specific target countries. The potential partner can represent
each country and sector.

29/09/2021

spożywcza

BORS20200902001

Serbska firma oferuje domowej produkcji, wytrawne alkohole
Serbian company offers homemade dry pure fruit spirits or with
owocowe, czyste lub z dodatkiem ziół. Produkowane tradycyjną
added herbs, produced by the traditional distillation method with
metodą destylacji z całkowicie naturalnych składników i
entirely natural ingredients and geographical origin. The products
pochodzenia geograficznego. Produkty mogą być podawane w
can be served in hospitality venues or sold in stores. The company
obiektach gastronomicznych lub sprzedawane w sklepach. Firma
is looking for a partner under distribution services or commercial
poszukuje partnera w ramach usług dystrybucyjnych lub umów
agent agreements.
agenta handlowego.

25/09/2021

spożywcza

BOTR20191122002

Firma zlokalizowana w prowincji Kahramanmaras (Turcja) od
The company located in Kahramanmaras province (Turkey) is
ponad 20 lat działa jako konstruktor budynków publicznych i
acting as constructor for public/private buildings for more than 20
prywatnych. Firma prowadziła badania nad wykorzystaniem łodyg years. The company conducted research on using sunflower stalks
słonecznika jako materiału budowlanego. Opracowany materiał as a building material. The developed composite material can be
kompozytowy może być stosowany zamiast brykietów lub cegieł,
used instead of briquettes or bricks by providing thermal
zapewniając izolację termiczną i akustyczną, oraz dając przewagę insulation, sound insulation, weight and cost advantage in wall
wagową i kosztową w konstrukcji ścian. Firma poszukuje
construction. The company is looking for partners under a joint
partnerów w ramach umowy joint venture na produkcję produktu.
venture agreement for production of the product.

16/09/2021

materiały i usługi
budowlane

BOBE20200625001

Belgijski producent naturalnych i ekologicznych materiałów
izolacyjnych na bazie połączenia wapna, włókna konopnego i
płatków słomy poszukuje licencjobiorców na swój (zgłoszony do
opatentowania) system suszenia izolacji konopno-wapiennej.
Poszukują partnerów na całym świecie.

A Belgian manufacturer of natural and ecological insulation
materials based on lime hemp and straw flakes is looking for
licensees for its (patent pending) drying system for lime hemp
insulation. They are looking for partners worldwide.

03/09/2021

materiały i usługi
budowlane

BORO20200820001

Rumuńska firma powstała w 2004 skupia się głównie na
programowaniu i dostosowywaniu obrabiarek z regulacją
numeryczną oraz projektowaniu części i urządzeń. Aby umocnić
swoją pozycję firma poszukuje partnerów zainteresowanych
współpracą na podstawie umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

The company was established in 2004 in the largest city from
north-west region of Romania.The Romanian company's activity
mainly aims at programming/adjusting machine tools with
numerical adjustment, as well as designing parts and devices.In
order to consolidate its presence at international level, the
company is looking for partners interested in distribution its
products based on a distribution services agreement.

11/09/2021

narzędzia i części

BOPL20200915001

Polska firma z branży obróbki metali specjalizująca się w produkcji A Polish company from the metal processing sector specialising in
szlifierek do ostrzenia noży przemysłowych poszukuje
the production of grinders for sharpening industrial knives is
pośredników handlowych swoich wyrobów w ramach umowy o
looking for trade intermediaries of its products under a
świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej.
distribution services agreement or commercial agency agreement.

29/09/2021

metalowa

BOPT20200122001

Wiodąca portugalska firma założona w 1980 roku specjalizująca
Portuguese leading company founded in 1980 specialized in
się w przetwórstwie, marketingu, imporcie i eksporcie świeżych i
processing, marketing, importing and exporting fresh and frozen
mrożonych ryb z Azorów poszukuje dystrybutorów w krajach UE i
Azorean fish is looking for distributors in EU and non-EU countries.
spoza UE. Produkty są pakowane w kilku rozmiarach, dzięki czemu
The production is packaged in several sizes, being suitable for
są odpowiednie dla różnych rynków, takich jak supermarkety lub
different markets such as supermarkets or the ho.re.ca. channel.
ho.re.ca. kanał.

30/09/2021

spożywcza

BOUA20200921001

Ukraińska firma z siedzibą w Kijowie produkuje niedrogie, łatwe w
Ukrainian company based in Kyiv manufactures affordable, easymontażu urządzenia laktacyjne do biur i miejsc publicznych.
install lactation units for office and public places. Ergonomic
Ergonomiczne moduły laktacyjne oszczędzają miejsce, czas i
lactation modules save space, time and money for B2B clients with
pieniądze dla klientów B2B dzięki wartości dodanej i tworzeniu
added value and interrelation creation for their modern dynamic
powiązań dla ich nowoczesnych, dynamicznych klientów. Firma
customers. The company seeks commercial agency and
poszukuje agencji handlowych i umów dystrybucyjnych w celu
distribution agreements to promote the modules.
promowania modułów.

30/09/2021

różne inne
produkty

BOTR20181220002

Firma, która powstała w 2014 roku w Turcji, zajmuje się
technologiami przemysłowymi, projektuje i produkuje maszyny
oraz karty elektroniczne pod specyficzne potrzeby swoich
klientów. Ponadto firma ma doświadczenie w systemach
wbudowanych i interfejsach człowieka w maszynach. Firma
poszukuje umów finansowych, joint venture, dystrybutorów lub
przedstawicielstw handlowych w krajach Unii Europejskiej.

The company which was established in 2014 in Turkey, is serving
in the field of industrial technologies, designs and manufactures
machines and electronic cards to meet the specific needs of its
customers. In addition, the company has experience in embedded
systems and machine human interfaces. The company is seeking
for financial agreements, joint ventures, distributors or
commercial agencies in European Union countries.

BORO20200825001

Rumuńska firma stara się rozwijać sprzedaż na rynkach
międzynarodowych, znajdując partnerów biznesowych
zainteresowanych dystrybucją rumuńskich produktów w ramach
umów dystrybucyjnych. Firma oferuje szeroką gamę świeżo
palonych kaw oraz mieszanek kaw z całego świata.

BOBA20200706005

Firma z regionu Republiki Serbskiej, Bośni i Hercegowiny, która
produkuje meble metalowe do celów medycznych, szkolnych,
biurowych i gastronomicznych, poszukuje umów o świadczenie
usług produkcyjnych, podwykonawczych lub dystrybucyjnych z
międzynarodowymi partnerami.

The company from Republic of Srpska region, Bosnia and
Herzegovina, which is producing metal furniture for medical,
school, office and catering purposes, is looking for manufacturing,
subcontracting or distribution service agreements with
international partners.

BOFR20200624001

Francuskie laboratorium specjalizujące się w opracowywaniu i
komercjalizacji produktów naturalnych w reumatologii i
wiskosuplementów drugiej generacji, takich jak wysoce
skoncentrowany kwas hialuronowy w połączeniu z mannitolem,
poszukuje wiarygodnych partnerów w Europie, koncentrując się
na Hiszpanii, Włoszech i Niemczech w ramach umowy o wyłączną
dystrybucję.

French laboratory specialized in the conception, development and
commercialisation of natural products in rheumatology and
second generation viscosupplements such as highly concentrated
cross-linked and linear hyaluronic acid combined with mannitol is
looking for reliable partners in Europe with a focus on Spain, Italy
and Germany under an exclusive distribution agreement.

BOPT20200908002

Azorska spółdzielnia wykorzystuje lokalne rolnictwo do produkcji
This Azorean cooperative uses local agriculture to make its
swoich produktów: herbatników, dżemów i likierów, które nie
products: biscuits, jams and liqueurs, which are free from artificial
zawierają sztucznych aromatów i konserwantów. Spółdzielnia
flavours and preservatives. The cooperative would like to expand
chciałaby poszerzyć swoją sieć dystrybucji za granicą i pozyskać
its distribution network abroad and find new customers at new
nowych klientów na nowych rynkach w ramach umów o
markets under distribution services agreements.
świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Romanian company is seeking to develop sales on international
markets by finding business partners interested in distributing its
products under distribution agreements. The company is offering
a wide range of fresh roasted coffee and coffee blends from all
over the world.

02/09/2021

pojazdy i
maszyny/maszyno
wa

04/09/2021

spożywcza

19/09/2021

metalowa

05/09/2021

medycyna

22/09/2021

spożywcza

BOTR20200720002

Turecka firma, która rozpoczęła działalność w 2019 roku w Kayseri
/ Turcja, działa w branży meblarskiej i produkuje meble według
potrzeb klientów. Skupiają się tylko na meblach domowych.
Głównymi produktami firmy są: komplety wypoczynkowe, stelaże
pod materace, akcesoria, zestawy do sypialni, stoły i krzesła oraz
stoliki kawowe. Firma poszukuje usługi dystrybucyjnej lub umowy
agencyjnej.

The Turkish company, which started operating in 2019 in
Kayseri/Turkey, is active in the furniture sector and producing
furniture according to customers' needs. They are focusing only on
home furniture. The main products of the company are: sofa sets,
mattress bases, accessories, bedroom sets, tables and chairs, and
coffee tables. The company is looking for a distribution service or
commercial agency agreement.

15/09/2021

produkty
drewniane, meble

BOLT20200923001

Litewska firma informatyczna, oferująca różne oprogramowanie,
The Lithuanian IT company, providing various software, web
tworzenie stron internetowych, pozycjonowanie, aplikacje
development, SEO, mobile applications, programming and other
mobilne, programowanie i inne powiązane usługi, poszukuje
related services, is looking for business partners. It is offering a
partnerów biznesowych. Oferuje różnorodne usługi informatyczne
variety of IT services and cooperation under the outsourcing
oraz współpracę w ramach umowy outsourcingowej.
agreement.

26/09/2021

komputery i IT

BOTR20200706001

Turecka firma, która sprzedaje orzechy laskowe w łupinach,
Turkish hazelnut company who is selling hazelnuts in shells,
bielone (bez łupin), prażone (bez i ze skorupkami) siekane, mąkę i
whitened (without shell), roasted (without and with shells)
puree poszukuje dystrybutorów zajmujących się hurtową
chopped, flour and puree is looking for distributors who are active
sprzedażą orzechów i produktów spożywczych.
in wholesales of nuts & food products.

09/09/2021

spożywcza

BOBG20200818001

Bułgarska firma produkuje detergenty, biocydy - środki
dezynfekujące - oraz kosmetyki do użytku profesjonalnego i
masowego. Firma oferuje profesjonalne produkty i programy do
optymalizacji efektywności higienicznej, bezpieczeństwa, siły
roboczej i zasobów w profesjonalnych kuchniach. Producent jest
zainteresowany współpracą z odpowiednimi partnerami na
podstawie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

24/09/2021

chemia i
kosmetyki/chemic
zna

09/09/2021

chemia i
kosmetyki/chemic
zna

BORO20200902001

The Bulgarian company is manufacturing detergents, biocides disinfectants - and cosmetics for professional and mass use. The
company offers professional products and programmes for
optimization of hygienic efficiency, safety, labor and resources in
professional kitchens. The producer is interested to cooperate
with appropriate partners via distribution service agreements.

Rumuński rodzinny start-up specjalizujący się w produkcji
naturalnych kosmetyków lawendowych, takich jak mydła, masła Romanian family-owned start-up specialised in the production of
do ciała i olejki, poszukuje partnerów do współpracy w ramach
lavender natural cosmetics like soaps, body butter and oils is
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Wszystkie receptury looking for partners to establish cooperation under a distribution
produktów zawierają wysokiej jakości naturalne składniki,
service agreement. All product's formulas contain high quality
certyfikowane, a finalny produkt jest przebadany i bezpieczny,
natural ingredients, certified and the final product is tested and
zgłoszony na portalu Komisji Europejskiej.
safe, notified on the European Commission portal.

BORO20200907002

Rumuńska firma produkuje spawane zespoły metalowe, elementy
obrabiane, elementy gumowe i konstrukcje stalowe dla przemysłu
A Romanian company is producing welded metal assemblies,
kolejowego, celulozowo-papierniczego, cementowego,
machined items, rubber parts, and steel constructions for the
górniczego, budowlanego, ale także innych. Firma poszukuje
railway industry, pulp and paper, cement, mining, construction
nowych partnerstw w ramach umów produkcyjnych /
industry, but also other industries. The company is looking to
outsourcingowych / podwykonawczych z firmami potrzebującymi establish new partnerships under manufacturing /outsourcing /
spawanych konstrukcji stalowych, elementów obrabianych,
subcontracting agreements with companies in need of welded
konstrukcji metalowych, gumy i części gumowo-metalowych
steel structures, machined items, metallic constructions, rubber,
wulkanizowanych za pomocą technologii formowania
and rubber-metal parts vulcanized using transfer molding
transferowego.
technology.

26/09/2021

metalowa

BOCZ20200825001

Czeska firma zajmuje się opracowywaniem, produkcją i
The Czech company deals with development, production and
wprowadzaniem do obrotu innowacyjnych i nowoczesnych
marketing of pharmaceutical innovative and modern products
produktów farmaceutycznych opartych na naturze. Firma
based on the nature. The company produces cosmetics, food
produkuje kosmetyki, suplementy diety i inne produkty medyczne
supplements and other medical products both under its own
zarówno pod własną marką, jak i marką partnera. Firma poszukuje
brand and under contract manufacturing - private label. The
partnerów do współpracy w ramach umów o świadczenie usług
company is looking for partners to cooperate under distribution
dystrybucyjnych, umowy produkcyjnej lub umowy joint venture na services agreements, manufacturing agreement or joint venture
całym świecie.
agreement worldwide.

09/09/2021

chemia i
kosmetyki/chemic
zna

25/09/2021

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

BOES20200907001

Hiszpańska firma specjalizująca się we własnym rozwoju i
produkcji produktów elektronicznych opracowała urządzenie
oparte na inteligentnym systemie składającym się z trzech
doskonale zintegrowanych elementów: modułu termicznego,
modułu sztucznej inteligencji (AI) oraz 7 ”kolorowego ekranu.
Urządzenie można modyfikować w celu dostosowania ad-hoc do
wszelkich potrzeb użytkownika końcowego i można je w pełni
zintegrować z systemami innych firm.
Firma poszukuje dystrybutorów i umów handlowych na rynkach
światowych.

Spanish company specialized in the own development and
production of electronic products has developed a device based
on an intelligent system that is composed of three perfectly
integrated elements: thermal module, Artificial Intelligence (AI)
module and a 7” colour screen. The device can be modified to
make ad-hoc adaptations to meet any end-user needs and can be
fully integrated into third-party systems.
The company is seeking distribution and commercial agreements
in global markets.

BORO20200731001

Rumuński producent naśladującej naturę biżuterii ręcznie robionej
Romanian manufacturer of nature mimetic handmade jewellery
w prasowanej żywicy, o oryginalnych kształtach i z elementami
captive in pressed resins original shapes and precious metals
metali szlachetnych oferuje do dystrybucji kolekcje składające się z
jewellery offers for distribution collections composed of earrings,
kolczyków, naszyjników, wisiorków, pierścionków, bransoletek,
necklaces, pendants, rings, bracelets, brooches and cufflinks.
broszek i spinek do mankietów.
The company is interested for distribution service agreements or
Firma jest zainteresowana umowami o świadczenie usług
for manufacturing dedicated orders
dystrybucyjnych lub wykonywaniem dedykowanych zamówień

03/09/2021

różne inne
produkty

BORS20200831002

Serbska firma specjalizuje się w produkcji narzędzi przemysłowych
do wytwarzania przedmiotów z tworzyw termoplastycznych
A Serbian company is specialised in the production of industrial
metodą natryskiwania, dmuchania i odlewania rotacyjnego.
tools for making objects from thermoplastic by spraying, blowing,
Wytwarzają również narzędzia do wykonywania przedmiotów and roto-casting. They also produce tools for making objects made
wykonanych metodą odkształcania blach oraz ze styropianu i
by sheet metal deformation and of styrofoam and rubber. The
gumy. Firma może również produkować te obiekty dla klienta do
company can also produce these objects for a client until the
momentu zakupu sprzętu. Firma poszukuje agencji handlowej lub purchase of equipment. The company is looking for a commercial
umowy dystrybucyjnej z partnerami o ugruntowanej pozycji na
agency or distribution agreement with partners well established
rynku lub zajmującymi się wyposażeniem uzupełniającym.
on the market or dealing with complementary equipment.

03/09/2021

różne inne
produkty

BOIT20200518002

Włoski producent kilku rodzajów nawozów i pestycydów (zarówno An Italian producer of several kinds of fertilizers and pesticides
organicznych, jak i tradycyjnych, płynnych i sproszkowanych), z
(both organic and traditional, liquid and powdered), located in
siedzibą na Sycylii, szuka partnerów we Francji, Belgii, Czechach,
Sicily, is looking for partners in France, Belgium, Czech Republic,
Serbii i Bułgarii do zawarcia umów dystrybucyjnych i handlowych.
Serbia and Bulgaria to establish distribution and commercial
Firma posiada szerokie portfolio produktów, takich jak preparaty agency agreements. The company has a wide portfolio of products
proste i mieszanki, rozpuszczalne w wodzie, mikroelementy,
like simples and mixtures, water-soluble, microelements, organics
substancje organiczne i produkty ogrodnicze.
and products for gardening.

09/09/2021

rolnictwo

BOFR20200911001

Francuska firma zlokalizowana na północy Francji, działająca od
A French company, located in the north of France, operating since
1996 roku w dziedzinie projektowania gier i ruchu, opracowała
1996 in the fields of game & motion design, has developed
innowacyjne rozwiązania podnoszące świadomość i krótkie
innovative awareness-raising and short training solutions
szkolenia poświęcone zagadnieniom prawnym, takim jak RODO,
dedicated to legal matters such as GPDR, cybersecurity and, anticyberbezpieczeństwo i przeciwdziałanie korupcji. Firma poszukuje
corruption. The company is looking for partners such as consulting
partnerów takich jak firmy doradcze czy szkoleniowe
or training companies interested in licence agreements.
zainteresowanych umowami licencyjnymi.

30/09/2021

różne inne
produkty

Zaawansowana technologicznie szwajcarska firma produkuje
programowalne elektryczne siłowniki liniowe, posiadające
wszystkie zalety elektryki (tj. energooszczędny, dokładny i szybki
ruch) o porównywalnej cenie i wymiarach jak rzeczywiste siłowniki
pneumatyczne stosowane w przemyśle opakowaniowym.
Poszukiwane są umowy dotyczące produkcji, dystrybucji i
finansowania.

A high-tech Swiss company produces programmable electric linear
actuators, having all the benefits of electrics (i.e. energy-efficient,
accurate and fast motion) with comparable price and dimension
than actual pneumatic actuators used in the packaging industry.
Manufacturing, distribution services and finance agreements are
sought

24/09/2021

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

BOBG20200903001

Bułgarska firma zajmująca się regałami przemysłowymi, regałami
A Bulgarian company involved in the industrial shelving, pallet rack
paletowymi, regałami o średniej masie i specjalnymi systemami
systems, medium weight rack systems and special rack systems is
regałowymi poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli
looking for distributors and commercial agents throughout
handlowych w całej Europie. Firma oferuje podpisanie umowy
Europe. The company is offering to sign a distribution agreement
dystrybucyjnej dla swoich produktów lub umowy agencyjnej dla
for its products or a commercial agency agreement for projects
projektów opartych na określonej wadze, mobilności i
based on specific weight, mobility, and building requirements.
wymaganiach budowlanych.

10/03/2021

transport/logistyka

BODE20200826001

Niemiecki producent silników (napędów łańcuchowych i
A German manufacturer of motors (chain and linear drives) for
liniowych) do okien, kopuł świetlnych, nożyc do otwierania
windows, light domes, fanlight opener scissors and louvre
naświetli i okien żaluzjowych poszukuje partnerów
windows is looking for partners interested in a distribution service
zainteresowanych umową o świadczenie usług dystrybucyjnych.
agreement. The partner should be interested in window
Partner powinien być zainteresowany automatyzacją okien i
automatization and could be active e.g. in the field of ironwork for
mógłby być aktywny np. w dziedzinie ślusarstwa budynków / okien
buildings/windows or the production of windows and/or profiles.
lub produkcji okien i / lub profili. SME oferuje standardowe
The SME offers standard drives as well as customized motors.
napędy, jak również niestandardowe silniki.

02/09/2021

materiały i usługi
budowlane

BORO20200814001

Firma z siedzibą w Rumunii, zajmująca się produkcją kreatywnych
A creative film production company based in Romania, operating
filmów, działająca w nowych mediach i branżach kreatywnych in the new media and creative industries – producing films,
zajmująca się produkcją filmów, reklam, filmów dokumentalnych,
commercials, documentaries, online video content, aerial filming,
treści wideo online, zdjęć lotniczych, produkcji spotów wideo i
video spot production, and video production of any kind – is
wszelkiego rodzaju produkcji wideo - poszukuje nowych
looking for new partners abroad to establish subcontracting
partnerów za granicą, do zawarcia umów podwykonawczych
agreements related to film and media production.
związanych z produkcją filmową i medialną.

09/09/2021

reklamowa,
filmowa

BOCH20200819001

BOUK20200915002

Firma z Wielkiej Brytanii dostarcza interaktywne systemy
A UK company supplies interactive projection systems and a large
projekcyjne i szeroką gamę aplikacji dla domów opieki. Niektóre
variety of apps for care homes. Some apps specifically target
aplikacje są przeznaczone specjalnie dla osób z demencją, ale w
people with dementia but most of them have been proven in
niezależnych badaniach wykazano, że większość z nich wspiera
independent studies as supportive of elderly people’s activity
poziom aktywności osób starszych, sprawność umysłową i jakość
levels, mental agility and quality of life. The company seeks
życia. Firma poszukuje dystrybutorów, którzy już sprzedają do
distributors who already sell to care homes, for distribution
domów opieki, do umów dystrybucyjnych.
agreements.

23/09/2021

medycyna

BOIT20200903003

Włoska firma opracowała rozwiązanie eliminujące ryzyko
An Italian company has developed a solution to eliminate the risk
obecności osób bez masek na twarz lub nieprzestrzegających
of the presence of persons without facial masks or that are not
dystansu społecznego. Rozwiązanie to jest dostępne jako
respecting social distance. This solution is available as a software
platforma programowa oraz jako urządzenie typu „wszystko w
platform and as a “all-in-one” device that, based on a neural
jednym”, które w oparciu o sieć neuronową do analizy wideo w
network for analyzing video in real time, is able to warn the failure
czasie rzeczywistym jest w stanie ostrzec o braku zgodności ze
in safety measures compliance.The company is looking for
środkami bezpieczeństwa. Firma poszukuje dystrybucji umowy o
distribution services agreements.
świadczenie usług.

17/09/2021

medycyna

BOFR20200609001

Francuska firma, zlokalizowana na północy Francji i posiadająca A French company, located in the North of France and totalling 40
łącznie 40-letnie doświadczenie i wiedzę w zakresie produktów do
years of experience and expertise in manicure products and
manicure i akcesoriów do makijażu, zaprojektowała nową gamę
makeup accessories, has designed a new range of beauty
akcesoriów kosmetycznych wykonanych z trwałych materiałów i
accessories made of sustainable materials and meeting FSC
spełniających standardy FSC (certyfikacja gospodarki leśnej).
standards (forest management certification). They are currently
Obecnie poszukują nowych dystrybutorów na całym świecie.
looking for new distributors all over the world.

19/09/2021

chemia i
kosmetyki/chemic
zna

BODE20200903002

Niemiecki producent ekologicznych lodów produkuje mrożone
A German manufacturer of organic icecream produces 100% plantdesery w 100% na bazie roślin i bez soi. Ze względu na rozszerzone
based and soy-free frozen desserts. Due to expanded production
możliwości produkcyjne i rosnące zapotrzebowanie na asortyment
capabilities and an uprising demand for lactose-free / vegan
bezlaktozowy / wegański, firma obecnie chce wejść na nowe rynki.
assortment, the company is now expanding into new markets.
Oferowanych jest czternaście różnych rodzajów lodów, również o
Fourteen different types of icecream are offered, also suitable for
ograniczonej kaloryczności i dla zwolenników świadomego
a calories-reduced and conscious nutrition (Nutri-Score® food
odżywiania (etykieta żywności Nutri-Score®). Pod uwagę brane są
label). Commercial agency agreements and distribution services
umowy przedstawicielstwa handlowego i umowy o świadczenie
agreements with partners worldwide are considered.
usług dystrybucji z partnerami na całym świecie.

11/09/2021

spożywcza

BOAL20200819001

Albańska firma specjalizująca się w produkcji wina oferuje swoje
tradycyjne wino importerom w ramach umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych w celu eksportu na nowe rynki.

An Albanian company specialized in the production of wine with
local variety of graphs is offering its traditional wine to importers
under a distribution services agreement in order to export to new
markets.

08/09/2021

spożywcza

BOBA20200709008

Firma z Bośni i Hercegowiny zajmująca się automatyką oferuje The company from Bosnia and Herzegovina working in the field of
kompletne rozwiązania dla szaf sterowniczych do automatyzacji
automation offers complete solutions for control cabinets for
małych elektrowni oraz automatyki przemysłowej i poszukuje
automation of small power plants and industrial automation, and
pośrednictwa handlowego lub umowy podwykonawczej.
it is looking for a commercial agency or subcontracting agreement.

10/09/2021

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

BOSG20200530001

Singapurska firma, która powstała w 1973 roku, oferuje szeroką
The Singapore company, which was established in 1973, has been
gamę wysokiej jakości past, sosów, marynat i innych składników
offering a wide range of quality pastes, sauces, marinades and
do gotowania. Obsługuje szerokie spektrum klientów, od
other cooking ingredients. It serves a broad spectrum of
straganiarzy po restauracje i konsumentów, którzy po prostu lubią
customers from hawkers to eateries, restaurants to consumers
gotować w domu. Singapurska firma poszukuje europejskich
who simply enjoy cooking at home. The Singapore company is
partnerów na podstawie umowy o świadczenie usług
seeking European partners via a distribution service agreement.
dystrybucyjnych.

19/09/2021

spożywcza

BODE20200811001

Niemiecki start-up produkuje zasilane energią słoneczną,
połączone ze sobą IoT inteligentne kosze na śmieci, które dzięki
A German startup company produces solar-powered, IoToptymalizacji tras odbioru, mogą znacznie obniżyć koszty zbiórki
interconnected smart waste bins that can significantly reduce
odpadów i obniżyć emisje dwutlenku węgla pochodzące ze zbiórki waste collection costs and lower waste collection derived carbon
odpadów w miastach. Ponieważ kosze mają wbudowane
emissions in cities through route optimization. As the bin have
wyświetlacze, służą zarówno jako wysoce zoptymalizowane
built-in displays, they serve as both a highly optimized waste
pojemniki na odpady, jak i cenne narzędzie informacyjne /
receptacle and a valuable information/advertising tool. The
reklamowe. Spółka poszukuje inwestorów w ramach umów
company is looking for investors under financial agreements and
finansowych oraz pośredników handlowych w ramach umów o
trade intermediaries under distribution services agreements.
świadczenie usług dystrybucyjnych.

12/09/2021

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

BOTR20200811001

Turecka firma, która działa w branży windowej od 1999 roku,
produkuje materiały do wind. Firma produkuje karty sterujące
windami, panele kontrolne, zestawy przycisków windowych,
automatyczne drzwi wind i kabiny windowe. Obecnie firma
poszukuje agentów do współpracy w ramach umowy agencyjnej.

19/09/2021

materiały i usługi
budowlane

The Turkish company, which has been operating in the elevator
industry since 1999, produces lift materials. The company
produces elevator control cards, control panels, elevator button
sets, elevator automatic doors and elevator cabins. They are
looking for a commercial agency agreement.
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