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BRTR20201030001

Turecki start-up, rozwijający technologię produkcji innowacyjnych 

paneli fotowoltaicznych poszukuje partnera produkującego 

maszyny rolkowe do nakładania powłok. Firma chce zakupić jeden 

egzemplarz takiej maszyny dla swojego działu B&R. 

A Turkish start-up focusing on development of innovative solar 

panels is looking for manufacturing agreement with gravure 

coating equipment manufacturers. The company is willing to 

puchase one unit of equipment for its R&D facility and is open to 

manufacturing agreements for further collaboration.

19/11/2021 pojazdy i maszyny/maszynowa

BRDE20200731001

Niemiecka agencja handlowa oferuje współpracę producentom 

odlewów z metalu, części tłoczonych, giętych rurek i profili, filtrów, 

silników oraz integratorów systemów automatyki przemysłowej, 

producentów części do takich systemów oraz producentów 

robotów przemysłowych i oprogramowania.

A German sales agency is calling manufacturers of die castings 

parts, stamping parts, bent tubes and profiles, filters and engines 

as well as automation technology system integrators, automation 

component manufacturers, robotic hardware manufacturers and 

robotic software developers. The agency is looking for 

international suppliers who are willing to work on the basis of a 

commercial agency agreement.

06/11/2021 narzędzia i części

BRFR20201106001

Firma z Martyniki, specjalizująca się w renowacji, naprawie, 

odświeżaniu oraz wynajmie urządzeń gospodarstwa domowego, 

zachęcająca klientów do recyklingu oraz napraw sprzętu 

elektronicznego i elektrycznego poszukuje dostawców części do 

takich urządzeń.

The Martinican company specialises in restoring, repairing, 

reconditioning and renting household appliances with the aim of 

encouraging customers to recycle or repair Waste Electrical & 

Electronic Equipment (WEEE). In order to extend its range of 

services, the company is looking for an appliance parts wholesaler 

interested in becoming a long-term supplier under a supplier 

agreement. 

24/11/2021 narzędzia i części

BRFR20201119001

Francuska firma działająca w sektorze opieki nad dziećmi 

specjalizującej się w produkcji komponentów z różnego rodzaju 

tekstyliów oraz pianki. Partner musi być w stanie wyprodukować 

wysokiej jakości produkty dziecięce, zgodne z certyfikatami Oeko-

Tex®, GOTS.

A French company working in the field of childcare is looking for a 

textile manufacturer specialised in assembly of multi textile and 

foam components. Partner should be able to produce high quality 

baby products under a manufacturing or subcontracting 

agreement fulfilling environmental label (Oeko-Tex®, GOTS).

24/11/2021 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRQA20201005001

Katarska firma jest jedynym w tym kraju producentem strzykawek, 

igieł hipodermicznych oraz welfronów, posiadającym dobre układy 

z głównymi ośrodkami decyzyjnymi z sektorów rządowego, 

medycznego oraz zdrowia. Firma zajmuje się również dystrybucją 

wyborów farmaceutycznych, urządzeń i materiałów medycznych 

oraz szkoleniem personelu. Firma poszukuje takich produktów w 

celu ich dystrybucji na lokalnym rynku.

The Qatari company is the only manufacturer of medical syringes, 

hypodermic needles and IV cannulas in the country with long 

established relationships with key decision makers from the 

government, health and medical institutions.

The company is also engaged in trading and importing of 

pharmaceutical products, medical equipment & supplies and 

professional training. It looks to distribute pharmaceutical 

products in the Middle East from companies from the US, Canada, 

EU, UK and Japan.  

11/11/2021 medycyna



  BRLU20190528001

Agencja handlowa z Luksemburga posiada 15 lat doświadczenia w 

handlu częściami samochodowymi, samolotowymi, do pojazdów 

użytkowych oraz automatyką. Firma poszukuje dostawców takich 

wyrobów, zainteresowanych wejściem na rynek niemiecki. Firma 

oferuje usługi sprzedażowe, zarządzania oraz wsparcia 

logistycznego na podstawie umowy agencyjnej.

The Luxembourg-based technical sales agency proves 15 years of 

experience in the sales of automotive parts, aviation parts, utility 

vehicle parts and automation technology. It is looking for 

international suppliers of the mentioned parts, who are willing to 

enter the German speaking market. The agency can offer sales and 

project management, and logistics support. To this end, the 

Luxembourg company is seeking to conclude a commercial agency 

agreement.

25/11/2021 narzędzia i części

BRFR20201116001

Francuska firma z sektora energetycznego specjalizuje się w 

imporcie oraz sprzedaży płyt do wymienników ciepła poprzez 

szeroką sieć dystrybutorów. Firma chce uzupełnić swoje portfolio o 

testowane hydraulicznie i certyfikowane do celów chłodzenia, 

zamrażania oraz ogrzewania uszczelkowe, płytowe wymienniki 

ciepła do zastosowań domowych i przemysłowych. Firma 

poszukuje producentów tego typu urządzeń.

A French company in the energy sector has specialised in 

importation and sales of brased plate heat exchangers for the 

French market through large network of resellers. The SME intends 

to complete its range with reliable gasketed plate heat exchangers, 

hydraulically tested and certified for refrigeration, cooling or 

heating in the industrial or domestic applications. It is looking for a 

long-term partnership with a well-established industrial 

manufacturer under a distribution services agreement.

24/11/2021 pojazdy i maszyny/maszynowa

BRUA20201030001

Ukraińska firma, produkująca napoje z soku jabłkowego, pragnie 

rozszerzyć swoją działalność poprzez dodanie do swojej oferty 

cydru. Z tego powodu poszukuje doświadczonego producenta tego 

napoju, zainteresowanego produkcja pod ich marką. 

The Ukrainian company is interested in expanding the range of 

refreshing drinks from apple juice.

Now the company is actively produced the directly pressed apple 

juice. As part of its growth strategy into new international markets, 

the company would like to find experienced cider producers who 

would be interested in manufacturing and marketing its products 

under licence.

24/11/2021 spożywcza

BRRO20200918001

Rumuńska firma oferuje wysokiej jakości obuwie sportowe dla 

kobiet i mężczyzn, wyróżniające się innowacyjnym i oryginalnym 

wzornictwem. Firma chce rozszerzyć swoją działalność, toteż 

poszukuje producentów takiego obuwia, zainteresowanych 

produkcją tych wyrobów pod marką własną.

A Romanian company sells sport casual footwear. The company 

offers high quality sport casual footwear, for men and women 

wishing innovative, original designs. The company is interested in 

expanding its network of business partners by identifying new 

international footwear suppliers under private labelling. 

Cooperation with the interested partners will be based on 

manufacturing agreements.

04/11/2021 tekstylia, ubrania, biżuteria



BRRO20201013001

Niewielka rumuńska firma specjalizująca się w tworzeniu 

oprogramowania służącego do diagnostyki obrazowej chce 

potwierdzić zgodność swoich produktów z Medical Device 

Regulation (MDR) oraz otrzymać oznakowanie CE. Z tego powodu 

poszukuje partnera, który byłby w stanie przygotować 

dokumentację techniczną w celu uzyskania oznakowania CE klasy 

IIb dla oprogramowania medycznego. 

A small Romanian company specialized in software solutions for 

medical imaging and teleradiology wants to prove its compliance 

to the Medical Device Regulation (MDR) and to obtain the CE-

Marking.

The partner sought should be able to support the Romanian 

company to prepare the technical documentation and other 

documents in order to obtain the CE-Marking, class IIb, for the 

medical software. 

The cooperation targeted is services agreement with a company 

located in any EEN country.

03/11/2021 doradztwo i konsultacje

BOHU20200925001

Węgierska firma specjalizująca się w systemach identyfikacji 

produktów dla sektorów samochodowego, elektronicznego, 

farmaceutycznego oraz logistycznego dla firm z regionu Europy 

Środkowej. Firma oferuje swoje rozwiązania na podstawie umowy 

o podwykonawstwo.

The Hungarian company is specialised in product identification 

solutions for the automotive, electronics, pharma and logistics 

markets in the Central European region. It is offering to 

manufacture these products for foreign business partners from the 

mentioned sectors under subcontracting. 

04/11/2021 pojazdy i maszyny/maszynowa

BOUK20201112001

Brytyjska firma produkuje lekkie, przenośne urządzenie do filtracji 

powietrza. Jest w pełni programowalne (na dzień i noc) oraz 

oferuje najwyższy możliwy poziom filtracji (wychwytuje 99,995% 

cząsteczek o wielkości do 0.1 mikrona). Nadaje się do stosowania 

w różnych warunkach - w biurach, laboratoriach, szpitalach, 

domach opieki, szkołach czy zakładach produkujących żywność. 

Firma poszukuje agentów handlowych z Irlandii i Europy 

Wschodniej.

The UK company manufactures a lightweight, portable air filtration 

unit that is fully programmable (day and night) and offers 

maximum performance (captures 99.995% of airborne particles 

down to 0.1 micron in size) for multiple commercial indoor 

environments including offices, laboratories, hospitals, medical 

centres, care homes, schools and food processing sites.

The company is looking for commercial agency agreements in 

Ireland and Eastern Europe.

17/11/2021 pojazdy i maszyny/maszynowa

BOHU20200908001

Doświadczona węgierska firma o ugruntowanej pozycji na rynku 

oferuje usługi odlewnictwa metodą wosku utraconego jako 

podwykonawca.

An experienced and well established Hungarian precision 

investment foundry (lost wax process) is looking for companies on 

the international market which have investment casting demands, 

to be their subcontractor or manufacturer. 

10/11/2021 metalowa

BOMT20200928001

Maltański dystrybutor szerokiej gamy personalizowanych 

podarków, gadżetów reklamowych, druków wielkoformatowych 

oraz ubrań roboczych wraz z usługami nadruku i haftu poszukuje 

dystrybutorów i agentów handlowych na swoje wyroby.

This Maltese company supplies a wide range of personalised gifts, 

customised promotional products, large format printing and 

supplies uniforms/work wear for industries and businesses with 

printing and embroidery services. The company is interested in 

expanding its current client portfolio by identifying new 

international business partners under distribution agreements or 

commercial agency agreements. 

14/11/2021 reklamowa, filmowa



BOMT20201001001

Maltańska firma opracowała bezpieczne narzędzie, stworzone do 

wspierania dostosowania działań firm zobowiązanych do 

przestrzegania unijnych przepisów o praniu brudnych pieniędzy do 

tych przepisów oraz przepisów danego państwa. Firma oferuje 

swoją technologie zagranicznym partnerom.

This Maltese company has developed a secure compliance tool 

directly and uniquely designed to ensure obliged entities comply 

with the European Union's anti-money laundering directives as 

well as guidelines issued by national regulators. This company is 

well established on the domestic market and wants to expand 

internationally through commercial partners. Technical assistance 

is offered.

18/11/2021 komputery i IT

BOJP20201027001

Japoński producent modnych ubrań z tradycyjnie farbowanej 

indygo bawełny poszukuje partnerów w krajach UE. Pomimo tego, 

że jest to niewielka firma, w swojej działalności czerpie ze stu lat 

tradycji krawieckich oraz dodaje nowoczesnych akcentów do 

tradycyjnego, japońskiego stylu. Firma poszukuje agentów 

handlowych i dystrybutorów.

A Japanese manufacturer of fashionable items made with 

traditional indigo-dyed cotton is looking for partners in the EU. 

Despite its small size, the company builds on a century old tailoring 

tradition, and puts a modern twist on traditional Japanese clothing 

styles. They produce a variety of products, and are looking to 

engage in distribution services and commercial agency agreements 

with potential EU partners.

07/11/2021 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOMT20201021001

Maltańska firma zajmuje się promocją i szkoleniami z zakresu 

innowacyjnego społeczeństwa. Oferuje szkolenia, mentoring z 

zakresu kreatywnego myślenia, tworzenia pomysłów oraz 

innowacji. Ma doświadczenie we współpracy z firmami z sektorów 

administracji publicznej, usług finansowych, ICT oraz 

edukacyjnego. Firma poszukuje franczyzobiorców na swój 

najnowszy produkt, który ma na celu zaszczepianie w dzieciach i 

młodzieży pasji do innowacji.

The company is primarily involved in the promotion and 

development of the innovation society through training and 

product development services. It provides training and mentoring 

in creative thinking, idea generation and innovation, its founders 

having conducted training in the public, financial services, ICT and 

education sectors. They are seeking franchisees for their most 

recent product which inspires children and youth to generate a 

passion for invention.

12/11/2021 nauka/edukacja

BOMT20201015002

Maltańska firma technologiczna, skupiająca się w szczególności na 

e-nauczaniu i edukacji stworzyła serię kursów on0line dla osób w 

różnym wieku, od nauczycieli po uczniów, biznesmenów, 

specjalistów, artystów i osób z niepełnosprawnościami. Firma 

poszukuje cyfrowych wydawców takich treści, zainteresowanych 

dystrybucją ich kursów. 

A Maltese tech company with particular interest in e-learning and 

education has developed several online course materials targeting 

different ages of audiences from educators to students, business 

people, professionals, artists and disadvantaged people. They are 

seeking educational publishers of digital materials that would be 

interested to resell their courses under a distribution services 

agreement or a commercial agency agreement. 

12/11/2021 nauka/edukacja

BOIS20201103001

Islandzka firma, będąca pionierem w pozyskiwaniu krzemionki ze 

źródeł geotermalnych, stosowanej do produkcji certyfikowanych 

suplementów diety, tworzonych na podstawie kilkuletnich badań, 

poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów z sektorów 

spożywczego i suplementów diety. Firma oferuje również 

możliwość produkcji pod marką własną. 

An Icelandic pioneer in the extraction of natural silica minerals 

from geothermal water used to produce certified natural health 

products (food supplements) is looking for distributors or 

commercial agreements. The products offered are based on 

several years of research. 

The company is looking for a distributor agreement, with 

distributors  that have established presence within the food and 

vitamin supplement market. Private label agreement can be 

negotiated. 

28/11/2021 spożywcza



BOIT20201020003
Włoska firma specjalizująca się w usługach projektowania 

graficznego oraz druku poszukuje agentów handlowych. 

An Italian company specialized in the graphic design sector and in 

particular in the production of printed  material is searching for 

commercial agency agreements. 

05/11/2021 reklamowa, filmowa

BODE20201110001

Niemiecka firma specjalizuje się w niszczycielskich metodach 

recyklingu opracowała przenośne, skalowalne urządzenie do 

pirolizy, mogące przetwarzać plastik w ilości minimum 1 tony w 

paliwo i gaz. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych 

dystrybucją tych urządzeń oraz oferowania usług 

posprzedażowych.

The German company is specialized in disruptive and decentralized 

applicable recycling technologies. They have developed a scalable 

compact pyrolysis plant capable of processing from 1 ton of non-

recyclable plastic waste into energetically usable or tradable oil 

and gas. Partners with the capability of reselling the machines as 

well as providing after-sales service are sought to conclude an 

exclusive distribution agreement for their market area.

28/11/2021
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

	BOPT20201008002

Portugalska spółdzielnia z Azorów specjalizuje się w produkcji, 

marketingu i dystrybucji produktów mlecznych takich jak różnego 

rodzaju sery i poszukuje dystrybutorów w krajach UE i poza.

	

Portuguese cooperative union from the Azores specialized in 

producing, marketing and distributing dairy products such as 

several types of award-winning cheese is looking for distributors in 

EU and non EU countries.

25/11/2021 spożywcza

	BOSE20201105002

Szwedzka innowacyjna firma betoniarska z siedzibą w Sztokholmie, 

specjalizuje się w projektowaniu, rozwoju i produkcji ścian 

akustycznych oraz stropów zapewniających komfort dźwiękowy. 

Firma wykonała wiele projektów w krajach skandynawskich oraz 

we Francji i  poszukuje dystrybutorów/partnerów komercyjnych w 

Europie oraz poza.

A Swedish innovative concrete company based in Stockholm is 

specialised in design, development and production of acoustic 

walls and ceilings ensuring a good sound environment. 

The SME has done many projects in the Nordic countries and in 

France and is looking for distribution/commercial partners in 

Europe and beyond. 

07/11/2021 materiały i usługi budowlane

	BODE20201110001

Niemiecka firma specjalizuje się w technologiach niszczących i 

zdecentralizowanych mających zastosowanie w recyklingu. 

Opracowała skalowalny i kompaktowy system pyrolizy zdolny 

przetworzyć od 1 tony odpadów nieprzetwarzalnego plastiku w 

energetyczny użytkowy lub zbywalny olej i gaz. Partnerzy z 

możliwością odsprzedaży maszyn jak również z zapewnieniem 

wsparcia po sprzedaży są poszukiwani do zawarcia wyłącznej 

umowy dystrybucyjnej na swoim rynku.

	

The German company is specialized in disruptive and decentralized 

applicable recycling technologies. They have developed a scalable 

compact pyrolysis plant capable of processing from 1 ton of non-

recyclable plastic waste into energetically usable or tradable oil 

and gas. Partners with the capability of reselling the machines as 

well as providing after-sales service are sought to conclude an 

exclusive distribution agreement for their market area.

28/11/2021
środowisko/energia/ochrona 

środowiska



	BOIN20190823001

Indyjska firma oferuje złoto, srebro, platynę, pallad, osm wysokiej 

jakości i ultra wysokiej czystości, katalizatory metali szlachetnych, 

mieszanki, prekursory, chemikalia oraz sól do różnego rodzaju 

przemysłu. Firma chciałaby rozszerzyć swój rynek przy pomocy 

zagranicznych partnerów za pomocą umowy dystrybucyjnej lub 

komercyjnej.

	

An Indian company is offering  gold, silver, platinum, palladium 

and osmium products of high and ultra-high purity, precious metal 

catalysts, compounds, precursors, chemicals and salts catering to 

various industries. The company would like to expand its market 

presence with foreign partners through distribution services 

agreement or commercial agency agreement.

25/11/2021 różne inne produkty

BOTR20201021003

Turecka firma posiada doświadczenie w spawaniu konstrukcji 

metalowych zwłaszcza pojazdów kolejowych I jest zaangażowana 

w projektowanie, produkcje oraz montaż sprzętu elektrycznego i 

mechanicznego. Firma szuka agentów komercyjnych.

	

The Turkish company is experienced in welded constructions 

especially for the railway vehicles and also engaged in designing, 

manufacturing and assembly of electrical and mechanical 

equipments. The company is looking for commercial agents.

10/11/2021 metalowa

	BOMD20201012001

Firma z Mołdawii oferuje organiczne nasiona, orkisz, zwykłą 

pszenicę, otręby, słonecznik, kukurydzę, sorgo, gorczycę, zielony 

groszek, żółty groszek, nasiona soi, żyto, ciecierzycę, soczewicę, 

fasolę, dynię, lucernę, grykę. Firma również zapewnia 

przetwarzanie organicznych płatków, przechowywanie oraz 

obsługę. Firma poszukuje partnerów do umowy dystrybucyjnej do 

dostawy naturalnych bioproduktów.

	

Organic Moldavan company based in the Republic of Moldova 

offers organic grain, spelled wheat, common wheat, oats, 

sunflower, corn, sorghum, mustard, green peas, yellow peas, 

soybeans, rye, chickpeas, lentils, beans, pumpkin, alfalfa, 

buckwheat. Also, the company provides in-house processing of 

organic cereals, storage, and handling services. The company is 

searching for partners in order to establish a distribution services 

agreement to deliver naturals/bioproducts.

19/11/2021 spożywcza

	BOXK20201110001

Firma z Kosowa specjalizuje się w produkcji win oraz spirytusów z 

lokalnych winogron i szuka partnera do umowy komercyjnej i 

dystrybucyjnej. Firma szuka partnerów/ dystrybutorów z Europy 

oraz poza nią w celu prezentowania/sprzedaży ich produktów w 

swoich krajach. 

A Kosovar company specialized in the production of wines and 

spirits made from local grapes, is looking for partners under 

commercial agency as well as distribution services agreements. It is 

seeking agents and/or distributors from Europe and beyond in 

order to represent and/or sell its products in their countries.

14/11/2021 spożywcza

	BORU20201028006

Rosyjska firma specjalizuje się w konsultingu oraz projektowaniu, 

oferuje usługi rozwoju i innowacyjnych technologicznie produktów 

od pomysłu do fizycznej implementacji. Firma szuka partnerów do 

współpracy w ramach umowy zlecenia.

A Russian company specializing in consulting and design services, 

offering services for the development of innovative technical 

products from idea to physical implementation. The company is 

looking for partners within the framework of an outsourcing 

agreement.

20/11/2021 doradztwo i konsultacje



	BORO20201102001

Rumuńska firma działająca w sektorze automatyki wprowadza 

wysokiej jakości rozwiązania inżynieryjne do różnych sektorów. 

Posiada certyfikowaną linię produkcyjną, firma produkuje twarde 

oraz elastyczne aluminiowe oraz miedziane wiązki kabli do 

szerokiej gamy przemysłowych urządzeń elektrycznych, maszyn, 

sprzętu oraz nieaktywnych urządzeń medycznych. Firma szuka 

partnerów biznesowych potrzebujących precyzyjnych wiązek kabli 

w ramach umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa.

	

A Romanian SME in the field of automation provides quality 

engineering solutions to different sectors. Owing a certified 

production line, the company produces rigid and flexible 

customized aluminium or copper wire cables harnesses for a wide 

range of industrial electrical devices, machines, appliances and 

inactive medical devices. The company is looking for business 

partners in need of high precision cables harnesses manufacturing 

or subcontracting agreements.

25/11/2021
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BORU20201030005

Rosyjska firma produkcyjna z obwodu swierdłowskiego specjalizuje 

się w produkcji termalnych osłon odpornych na wybuchy do 

systemów detekcji i trakcji, jak również odpornych na wybuchy 

ręcznych oraz wielozadaniowych detektorów ognia oraz zdalnych 

zapalników i szuka partnerów zagranicą do umowy dystrybucyjnej .

	

A Russian production company from the Sverdlovsk region, 

specializing in the production of explosion-proof thermal casings 

for detection and tracking systems, as well as explosion-proof 

manual and multi-range flame detectors and remote start devices, 

is looking for partners abroad to establish distribution services 

agreements.

19/11/2021 różne inne produkty

	BOFI20201012001

Fińska firma poszukuje uniwersytetu lub prywatnego laboratorium 

klinicznego do zaoferowania umowy podwykonawstwa w zakresie 

farmakogenicznej interpretacji wyników badań w celu pomocy dla 

lekarzy, laboratoriów oraz pacjentów w celu zrozumienia i 

wykorzystania w pełni danych. Firma szuka również firm, aptek, 

oraz sieci sklepów jako dystrybutorów dla usługi oraz apteczki z 

opatrunkami do przeprowadzania badań. Zalety to bezpieczeństwo 

i skuteczność spersonalizowanej opieki i leczenia.

	

A Finnish SME is searching for university and private clinical 

laboratories to serve them under subcontracting agreements in 

pharmacogenetic interpretation on test results to help clinicians, 

laboratories, and consumers to understand and benefit from the 

complex data. They search also corporate partners, pharmacy, and 

health store chains to act as distributors for the service and a 

consumer buccal swab test kit. The benefit is better drug safety 

and efficacy for personalized care and medication.

03/11/2021 medycyna

BOIT20201006003

Włoska skórzana ekskluzywna marka modowa założona w 2015 

roku szuka partnerów w celu wzrostu. Firma posiada strategię 

sprzedaży online wspartej przez fizyczne i cyfrowe showroomy. 

Produkcja opiera się na tradycyjnym rzemiośle Made in Italy wraz z 

wytycznymi Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dla 

bezstronnego i sprawiedliwego działania w zgodzie z 

konsekwencjami ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi. 

Poszukiwani są partnerzy do umowy finansowej i 

podwykonawstwa.

	

An Italian luxury leather-goods fashion brand, established in 2015, 

seeks partners to help it grow. The SME has a strategy for online 

sales supported by physical and digital showrooms. Its production 

combines traditional Made in Italy craftsmanship with Corporate 

Social Responsibility guidelines for impartial and equitable 

behaviour that takes into account the economic, social and 

environmental consequences of its operations. Partners for a 

financial or an outsourcing agreement are sought.

04/11/2021 tekstylia, ubrania, biżuteria



	BOUA20201029001

Ukraiński producent nakryć głowy takich jak kapelusze, robione na 

zamówienie czapki szuka zagranicznych partnerów do umowy 

podwykonawstwa lub produkcyjnej. Firma zapewnia usługi szycia o 

każdej złożoności zarówno z własnych materiałów jak i z rzadkich 

materiałów dostarczonych przez klienta.

	

The Ukrainian manufacturer of headwear such as hats, bespoke 

caps and fitted hat (caps) is looking for foreign partners to 

conclude subcontracting agreements or manufacturing 

agreements. 

The company provides services for sewing products of any 

complexity both from its own material and from raw materials 

supplied by the customer.

19/11/2021 tekstylia, ubrania, biżuteria

	BOTR20201019001

Firma, która jest jedną z najszybciej wzrastających firm w Turcji, 

produkuje szeroką gamę termoformowanych plastikowych i 

aluminiowych kubków, pudełek polisterynowych dostępnych w 

wielu rozmiarach i w każdym kolorze. Firma szuka dystrybutorów 

do umowy dystrybucyjnej.

	

The company, which is one of the fastest growing companies of 

Turkey manufactures a wide range of thermoformed plastic and 

aluminum cups, polystyrene boxes which are available in any 

number of different sizes, in every color. The company is looking 

for distributors under distribution services agreement.

04/11/2021 różne inne produkty

BOUA20201013001

Ukraińska firma założona w 2011 roku jest pionierem rynku 

ekologicznego w swoim kraju. Firma produkuje ekologiczne 

chrupki kukurydziane, kasze, różne rodzaje mąki oraz olej 

słonecznikowy. Oprócz tego, firma zajmuje się ekologiczną uprawą 

arbuzów (uprawa sezonowa, od sierpnia do września). Marka firmy 

jest szeroko reprezentowana w największych sieciach handlowych 

obecnych na Ukrainie: np. Auchan, Metro, Billa. Firma poszukuje 

dystrybutorów.

Ukrainian company was established in 2011 and is the pioneer of 

the organic market in Ukraine. The company produces organic 

corn puffs, groats, flours, sunflower oil. The company produces 

also organic watermelons seasonally from August to September. 

Companys' brand is widely represented in major Ukrainian retail 

chains – Auchan, Metro, Billa, and others. 

Ukrainian company is looking for distributors.

18/11/2021 spożywcza

BOXK20200901001

Firma z Kosowa specjalizuje się w produkcji ogrodzeń, drzwi i 

konstrukcji metalowych. Firma chce zaoferować swoje usługi w 

zakresie obróbki metali partnerom z Europy oraz spoza Europy, w 

ramach umowy outsourcingu lub umowy produkcyjnej. 

The Kosovar company is specialized in the manufacture of fences, 

doors and metal structures. The company is offering metal works 

for various companies in Europe and other markets, through an 

outsourcing or manufacturing agreement.

06/11/2021 metalowa

BORU20201028004

Rosyjska firma produkcyjna zlokalizowana w obwodzie 

swierdłowskim, specjalizuje się w produkcji urządzeń do 

elektrokonwersji oraz we wdrażaniu zintegrowanych systemów 

zasilania AC i DC dla przedsiębiorstw przemysłowych oraz usług 

mieszkaniowych i komunalnych. Firma poszukuje zagranicznych 

partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji. 

The Russian production company of Sverdlovsk region specializing 

in production of electro-conversion equipment, the 

implementation of integrated power systems for AC and DC for 

industrial enterprises and housing and communal services, is 

looking for partners abroad for cooperation under distribution 

services agreement.

10/11/2021
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BOSK20201021001

Słowacka organizacja non-profit oferuje usługi certyfikacji 

produktów, zaprojektowanych i wyprodukowanych do prostych i 

niedrogich napraw. Certyfikacja ma na celu poinformowanie o 

możliwości naprawy, wydłużenie cyklu życia produktu oraz 

zwiększenie jego atrakcyjności dla konsumentów. Organizacja ta 

chciałaby podpisać umowę podwykonawstwa z producentami 

produktów, które potencjalnie da się naprawić. Chodzi o produkty 

zgodne z zasadami obiegu zamkniętego. 

Slovak non-profit organization offers services of certification of 

products that are designed and produced for simple and affordable 

repair. The certification aims to announce the repairability and 

prolonging the life cycle of the product and enhance its 

attractiveness for the consumers. The organization is looking for 

subcontracting agreement with producers of potentially repairable 

products that follow the circularity principles and therefore are 

interested in such business cooperation.

28/11/2021 inne usługi

OMK20201013001

Macedońska firma zajmująca się tworzeniem gier komputerowych, 

opracowała "escape room" wykorzystujący puzle 3D oraz gry 

przygodowe z historią i tajemnicą w tle. Firma podejmie 

współpracę z wydawcami gier wideo w ramach umowy agencyjnej.

A Macedonian game development company has developed a 3D 

puzzle/ mystery/ adventure game type of escape room. The 

company is looking for video game publishers under commercial 

agency agreement. 

03/11/2021 komputery i IT

BOUA20200403004

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji rozdrabniaczy do 

gałęzi, przetwarzających ogrodowe odpady drzewne na paliwo do 

pirolizy oraz kotłów na paliwa stałe, kominków, pieców. Firma 

poszukuje partnerów do umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The Ukrainian company is specialized in the production of branch 

shredders for processing wood waste into fuel for pyrolysis and 

solid fuel boilers, fireplaces, stoves. The company is searching for 

distribution services agreements. 

25/11/2021 narzędzia i części

BORO20201021001

Rumuńska firma zajmująca się postprodukcją filmów, wideo i 

programów telewizyjnych poszukuje nowych partnerów z UE w 

celu zawarcia umów outsourcingowych lub podwykonawczych.

Oferowane usługi obejmują efekty wizualne, animację 3D, edycję 

wideo, produkcję treści wirtualnych i cyfrowych, modelowanie 3D i 

rozwój aplikacji interaktywnych .

Romanian company operating in motion picture, video and 

television programme post-production activities is looking for new 

EU partners  in order to establish outsourcing or subcontracting 

agreements. 

The services offered are in the area of visual effects, 3D animation,  

video editing, virtual and digital content production, 3D modelling 

and interactive applications developments activities.

26/11/2021 reklamowa, filmowa

BODE20200925001

Niemiecka, innowacyjna firma opracowuje i produkuje mocowania 

,stosowane w stabilizacji żyroskopowej dla  gromadzenia i 

monitorowania danych. Te platformy stabilizacyjne równoważą 

ruchy pojazdów i wibracje w powietrzu, na morzu i na nierównych 

terenach. Znacząco poprawia to jakość i wydajność procesów 

gromadzenia  danych dla lotnisk, portów, fotografii lotniczej, 

danych geograficznych, dronów i innych zastosowań czujników. 

MŚP poszukuje agentów, dystrybutorów i firm korzystających z 

technologii czujników.

A German innovative company has been developing and producing 

gyro stabilization mounts for data acquisition and monitoring. 

These stabilization platforms compensate vehicle movements and 

vibrations in the air, offshore and in rough areas. This significantly 

improves the quality and efficiency of data acquisition processes 

for airports, harbors, aerial photography, geodata, drones and 

other sensor applications. The SME is looking for agents, 

distributors and companies using sensor technology.

25/11/2021
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BOTR20201006001

Turecka firma, która jest wiodącym dostawcą przypraw w kraju, 

powstała w 1964 roku w Ankarze. Firma zyskała dobrą reputację 

dzięki zaawansowanej technologii, higienicznej produkcji i wysokiej 

jakości. Posiadają szeroką gamę produktów, które eksportują do 

różnych krajów. Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów 

handlowych w celu rozszerzenia swojego rynków zbytu.

A Turkish company, which is the leading spice provider in the 

country, was established in 1964 in Ankara. The company has 

developed a solid reputation for its advanced technology used, 

hygienic production and quality presentation. They have a wide 

range of products, which have been exported to different 

countries. The company looks for distributors or sales agents in 

order to extend its market. 

04/11/2021 spożywcza

BORO20200714001

Produkty rumuńskiej firmy Organic Food od samego początku 

cieszą się dużym uznaniem lokalnego rynku ze względu na wysoką 

jakość, wyjątkowy smak i oryginalne receptury. Ich  markowy 

asortyment taki jak zupy, ciastka i lemoniady, a także organiczny 

miód i rokitnik, herbata, olej i sok oraz inne oleje roślinne i z nasion 

są gotowe do dystrybucji poza granicami. Spółka dopuszcza także 

umowy franczyzowe na swoje produkty.

The products of the Romanian organic food company have been 

very appreciated by the local market from the very beginning, due 

to the high quality, special taste and the original recipes. Its 

branded soups, cookies and lemonades, as well as organic honey 

and sea buckthorn raw, tea, oil and juice, or other plants and seeds 

oils are ready to be distributed beyond borders. The company 

could also conclude franchise agency agreements for its products. 

28/11/2021 spożywcza

BOBG20201027001

Bułgarska firma działająca na rynku od ponad 21 lat specjalizuje się 

w produkcji folii i opakowań polimerowych. Firma poszukuje 

partnera do usług pośrednictwa handlowego w ramach umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych oraz umów produkcyjnych.

Bulgarian company, operating on the market more than 21 years is 

specialized in manufacturing of polymer films and packagings. The 

company is looking for trade-intermediary services under 

distribution services agreements and manufacturing agreements.

13/11/2021 opakowania, papier

  BORU20201030002

Rosyjska firma z regionu Swierdłowska specjalizuje się w produkcji i 

sprzedaży tarcicy, koksu, cukru, zbóż i kwiatów. Poszukuje 

partnerów za granicą do nawiązania współpracy w ramach usług 

dystrybucyjnych lub umów agencyjnych.

A Russian company from Sverdlovsk region specialises in the 

production and sale of sawn timber, coke, sugar, cereals, and 

flowers.  It is looking for partners abroad to establish cooperation 

under distribution services or commercial agency agreements.

14/11/2021 różne inne produkty

BOUA20201102001

Ukraiński producent urządzeń elektrycznych z regionu Dniepru 

oferuje wyposażenie dla kolei typu  DC i AC, metra, miejskiego 

transportu elektrycznego, przedsiębiorstw przemysłowych itp. Od 

2005 roku firma zrealizowała ponad 200 projektów z zakresu 

budowy, modernizacji i przebudowy obiektów transportowych i 

przemysłowych. Poszukuje partnera w ramach pośrednictwa 

handlowego lub umów produkcyjnych.

The Ukrainian manufacturer of electrical equipment from the 

Dnipro region offers equipment for DC and AC railways, subways, 

urban electric transport, industrial enterprises, etc.. The company 

has been implemented more than 200 projects in the field of 

construction, modernization and reconstruction of transport and 

industrial facilities since 2005. The company is looking for a partner 

under commercial agency or manufacturing agreements. 

26/11/2021
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BOCH20200908001

Szwajcarska firma spin-off w dziedzinie technologii deep-tech 

oferuje nowatorską diagnostykę malarii, opartą na opatentowanej 

i opublikowanej amplifikacji biomarkera panmalarycznego. Zestaw 

diagnostyczny może wykryć bezobjawowych nosicieli dzięki swojej 

wysokiej czułości. Testowanie jest szybkie i łatwe, a także może być 

stosowane jako narzędzie przesiewowe. Rynkami docelowymi są 

kraje opanowane przez malarię, w których dominują pasożyty 

malarii P. vivax. Firma poszukuje partnerów biznesowych do umów 

o świadczenie usług dystrybucyjnych lub wspólnych przedsięwzięć.

A Swiss deep-tech spin-off offers a novel malaria diagnostic that is 

based on a patented and published amplification of a pan-malarial 

biomarker. The diagnostic kit can detect asymptomatic carriers 

due to its high sensitivity. The diagnostic is fast and easy to use and 

can also be used as a screening tool. The target markets are 

malaria-ridden countries, where P.vivax malaria parasites are 

dominant. The company is seeking business partners for 

distribution services agreements or joint ventures.

04/11/2021 medycyna

BOXK20200902005 

Kosowska firma z blisko 70.letnim doświadczeniem specjalizuje się 

w produkcji win i alkoholi z lokalnych winogron, z których wiele 

zdobywa nagrody na międzynarodowych konkursach. Firma 

poszukuje partnerów do umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A Kosovar company, with nearly 70 years of experience, is 

specialized in the production of wines and spirits made from local 

grapes, many of which have won prizes in international 

competitions. The company is looking for partners under 

distribution services agreements. 

20/11/2021 spożywcza

BOPT20201106001

Portugalska firma oferuje kompletne rozwiązanie do 

opracowywania i produkcji wyrobów dentystycznych i 

ortopedycznych. Działają zgodnie z normą ISO 13485: 2016 

(Produkcja urządzeń medycznych) i oferują dostęp do zespołu 

specjalistów z zakresu urządzeń medycznych, z doświadczeniem w 

branży dentystycznej i ortopedycznej. Zespół dostosowuje swą 

pracę indywidualnie do wymagań każdego projektu.

MŚP pragnie rozszerzyć swoją działalność na całym świecie i 

poszukuje nowych partnerów do współpracy na podstawie umów 

dystrybucyjnych / produkcyjnych.

The Portuguese company offers a complete solution for 

developing and manufacturing dental and orthopaedic devices. 

They work to ISO 13485:2016 (Medical Device Manufacturing) and 

offer access to a team of medical device professionals who work 

within the dental and orthopaedic industries customized 

individually to each specific project requirements.

The SME is keen to expand its activity worldwide and seeks new 

partners for collaboration on the basis of 

distribution/manufacturing agreements.

25/11/2021 medycyna

BOPT20201014001

Portugalska firma wytwarza wysokiej jakości odlewy aluminiowe i 

zamak (cynkowo-aluminiowo-magnezowe) zaopatrując sektory 

samochodowy, bezpieczeństwa, narzędziowy, oświetleniowy i 

producentów drzwi na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. 

Firma chce rozszerzyć działalność i poszukuje nowych partnerów 

do współpracy w oparciu o umowy agencji handlowej, usług 

dystrybucyjnych lub produkcyjnej.

The Portuguese company manufactures a high-quality range of 

aluminium and zamak die casting, supplying the automotive, 

safety, tooling and lighting sectors and fabricators of doors in both 

domestic and international markets. The company is keen to 

expand their activity worldwide and therefore seeks new partners 

for collaboration on the basis of commercial agency, distribution or 

manufacturing agreements.

03/11/2021 metalowa



BOBA20201020001

Firma z Bośni i Hercegowiny produkująca prasowane części 

brzozowego forniru do wyrobu mebli poszukuje partnerów do 

dwustronnej współpracy w ramach umów produkcyjnej lub usług 

dystrybucyjnych i joint venture. Największą korzyścią firmy w 

porównaniu z konkurencją jest dobra jakość produktów.

The company from Bosnia and Herzegovina, which produces 

pressed parts of beech peeled veneer for the production of chairs, 

is looking for partners for bilateral cooperation under a 

manufacturing or distribution services agreement and for 

cooperation in a joint venture. The company's biggest advantage 

over the competition is the good quality of its products.

07/11/2021 produkty drewniane, meble

BOUA20201030001

Ukraińska firma, producent organicznych ziaren i innych  wyrobów 

organicznych poszukuje umów dystrybucyjnych. Firma zapewnia 

pełną kontrolę jakości i śledzenie produktu w trakcie całej 

produkcji i dostawy.

A company from Ukraine, producer of organic grains, pulses and 

other organic products is looking for distribution agreements. The 

company ensures full traceability and quality control throughout 

the whole production and supply chain. 

25/11/2021 różne inne produkty

BODE20201105001

Niemiecka firma rodzinna produkuje ekologicznie innowacyjne i 

oszczędne produkty z nowym podejściem do upraw, hodowli 

trzody i akwakultury. Firma poszukuje  dystrybutorów do 

współpracy na bazie umów usług dystrybucyjnych.

The German company produces ecologically innovative and cost-

effective products with a novel approach for crop production, 

livestock farming and aquaculture. The company is looking for 

distributors of those products on a distribution agreement.

11/11/2021 rolnictwo

BOMT20190910001

Maltańskie MŚP zaangażowane w projektowanie na zamówienie i 

rozwój stron internetowych i aplikacji mobilnych, systemów 

zarządzania nauką, rozwiązaniami chmurowymi, marketingiem 

cyfrowym, optymalizacją wyszukiwarek i stronami w technice 

WordPress, poszukuje odbiorców swoich usług i pośredników 

handlowych. Firma poszukuje też międzynarodowych partnerów 

zainteresowanych innymi rodzajami współpracy jak 

podwykonawstwo, umowy akwizycji, licencji, joint venture lub 

agencji handlowej.

A Maltese SME involved in custom design and development of 

websites, custom web and mobile applications, Learning 

Management Systems, Cloud web hosting, Digital Marketing, 

Search Engine Optimisation and WordPress websites, is seeking 

clients requiring their services and trade intermediaries. Company 

is also seeking international partners who are interested in 

outsourcing, acquisition agreements, commercial agency 

agreements, joint venture agreements, license agreements and 

subcontracting. 

18/11/2021 komputery i IT

BORO20200710002

Rumuńska firma  specjalizuje się w dystrybucji produktów z 

drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego i jest 

zainteresowana współpracą poprzez umowę agencji handlowej, 

aby rozwinąć się na rynku UE.

The Romanian company is specialized in distributing wood 

products, construction materials and sanitary equipment and is 

interested in offering its services through a commercial agency 

agreement in order to expand to EU market.

05/11/2021 produkty drewniane, meble

BORO20201021002

Rumuński producent naturalnych, opartych na mydle, ręcznie 

wyrabianych kosmetyków, oferuje do dystrybucji środki do 

pielęgnacji twarzy i ciała dla dorosłych i dla dzieci. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem międzynarodowych partnerów 

biznesowych do dystrybucji swoich produktów.

A Romanian manufacturer of natural soap-based handmade 

cosmetics offers for distribution face and body care products for 

adults and children. The company is interested in identifying 

international business partners for distributing its products under 

distribution agreements. 

12/11/2021 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOXK20201110002

Producent farmaceutyków (w formie płynnej, półpłynnej i stałej) z 

Kosowa poszukuje partnerów do współpracy w zakresie umów 

usług dystrybucyjnych.

A Kosovar local pharmaceutical manufacturer, which currently 

deals in the production of liquid forms, semi-solid and solid forms 

of pharmaceutical products, seeks distributors for their products 

under distribution agreements. 

26/11/2021 różne inne produkty



BOFR20201023001

Francuska firma butelkuje naturalną wodę mineralną i źródlaną na 

Martynice od 1935. Poza wersjami naturalnymi, dostępne są 

również wersje smakowe. Firma jest liderem na rynku lokalnym i 

regionalnym i chce się rozwinąć na skalę międzynarodową.  

Poszukuje współpracy z dystrybutorem lub agentem handlowym.

The company has been bottling natural sparkling water, mineral 

and spring water in Martinique since 1935. Besides the natural 

version, flavoured products are also available. After focusing on 

becoming a leader on the local and regional market for years, the 

company is now interested in expanding internationnally with the 

support of a distributor or commercial agent. 

04/11/2021 spożywcza

BOES20190729001

Hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji słodzików na bazie 

sukralozy; 0 kalorii, laktozy, bez glutenu, poszukuje dystrybutorów 

w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Firma 

posiada certyfikaty braku glutenu i laktozy oraz świadectwa 

przyznane przez hiszpańskie towarzystwo diabetologiczne.

A company specialized in the manufacture of sweetener based on 

sucralose; 0% calories, lactose, gluten-free base in Spain is looking 

for distributors in Europe, the Middle East, and North Africa. The 

company has gluteen free and lactose free certificates, the SME 

has the certification granted by the sed foundation of the spanish 

diabetes society.

25/11/2021 spożywcza

BOSG20200922001

Singapurska firma produkuje różne potrawy z ryżu. Surowiec 

pochodzi z delty Mekongu w Wietnamie, obszaru bogatego w 

odpowiednią glebę do upraw. Firma poszukuje europejskich 

partnerów do zawarcia umów usług dystrybucyjnych.

The Singapore company is a company that produces different 

varieties of rice products. The rice grains come from Mekong Delta, 

Vietnam, where its alluvium-rich water provides rich soil for 

farming. The company produces different types of rice products 

and the company is looking for European partners via a 

distribution service agreement.

04/11/2021 spożywcza

BORU20201022002

Rosyjska firma z regionu Swierdłowska specjalizuje się w produkcji 

ekologicznych nawozów (humusowe) na bazie koncentratu 

torfowego, otrzymanego z torfowisk głębinowych z użyciem 

wiercenia strumieniem wodnym. Firma poszukuje partnerów do 

zawarcia umów produkcyjnych.

The Russian company from the Sverdlovsk region specializes in the 

production of environmentally friendly fertilizers (humic fertilizers) 

based on peat-sapropel concentrate, obtained from lowland peat 

using hydropercussion equipment. The company is looking for 

partners under the manufacturing agreement.

05/11/2021 rolnictwo

BOES20201021001

Hiszpańskie (baskijskie) MŚP specjalizuje się w organicznych sokach 

z jagód, jabłek i mieszanych oraz w dżemach jagodowych. 

Poszukuje dystrybutorów do rozwoju sieci na bazie umów usług 

dystrybucyjnych.

A Spanish (Basque) SME specialised in blueberry, apple and mixed 

organic juices as well as blueberry jams is looking for distributors 

to develop its network under distribution services agreements

10/11/2021 spożywcza

BOAM20201028001

Armeńska firma produkuje aluminiowe nakrętki do szklanych i 

plastikowych butelek, używanych w produkcji wody, wody 

mineralnej oraz karbonizowanych napojów i soków. Firma chce 

rozszerzyć swój rynek sprzedaży i oferuje partnerom umowy 

produkcyjne.

The Armenian company produces aluminum caps for glass and 

plastic bottles, that can be used in the production of water, 

mineral water, and carbonated drinks and juices. The company 

wants to expand its sales markets and is looking for manufacturing 

agreement.

19/11/2021 metalowa



BOAM20201112001

Armeńska firma produkuje różne wyroby z naturalnego drewna, 

takie jak szachownice, inne plansze do gier, klocki, figurki i in. 

pamiątki, jak również biżuterię. Firma jest słynna w kraju, stale 

rozwija i rozszerza produkcję w Armenii i za granicą. Poszukuje 

umów usług dystrybucyjnych, produkcyjnych  lub agencji 

handlowej.

This Armenian company is involved in the production of different 

products from natural wood, such as chessboards, other 

playboards, wooden clocks, statues and other souvenirs a well as 

bijouterie. The company is already very famous in Armenia.  The 

company continuously develops and enlarges its production both 

in Armenia and abroad. 

The company is looking for distribution services, manufacturing, or 

commercial agency agreements.

24/11/2021 produkty drewniane, meble

BODE20201111001

Niemieckie MŚP jest aktywne jako biuro usług translatorskich. 

Tłumaczy na niemiecki z bułgarskiego, serbskiego, macedońskiego, 

bośniackiego, rumuńskiego, rosyjskiego, perskiego i arabskiego. 

Posiada autoryzację sądu w Hanowerze na tłumaczenia przysięgłe 

z bułgarskiego. Oferuje zagranicznym firmom zainteresowanym 

rynkiem niemieckim tłumaczenia niezbędnych dokumentów 

marketingowych i kontraktowych jako podwykonawca.

A German SME active as translation office services offers 

translations from Bulgarian, Serbian, Macedonian, Bosnian as well 

as Romanian, Russian, Persian and Arabic into German. For 

translations between Bulgarian and German the SME is assigned 

from the court in Hannover as generally sworn interpreter and 

authorized translator. The SME is offering foreign companies who 

are interested in the German market to translate necessary 

marketing material or contractual documents as subcontractor.

17/11/2021 inne usługi

BOCN20201012001

Chińska firma założona w 2008 produkuje naturalne słodziki i inne 

ekstrakty roślinne. Ma własną plantację, wytwórnię ekstraktów 

oraz przedstawicielstwo handlowe w USA. Firma poszukuje 

partnerów umów agencji handlowych i usług  dystrybucyjnych na 

świecie.

A Chinese company established in 2008, is producing natural 

sweeteners and other plant extract products. It has its own 

planting bases, advanced plant extract factories and a wholly 

owned sales subsidiary in US.

The company is looking for commercial agency agreements with 

distributors around the world.

03/11/2021 spożywcza

BOES20201013003

Hiszpańskie MŚP doświadczone w projektowaniu i inżynierii 

produktowej oferuje biodegradowalną pułapkę o niskim efekcie 

wizualnym, bez insektycydów, zaprojektowaną specjalnie do 

wychwytywania insektów (140 gatunków) z wykorzystaniem 

feromonów. Przykładem zastosowania jest kontrola szkodników w 

lasach, rolnictwie, winnicach, ogrodach i sadach.  Firma jest 

zainteresowana umową  dystrybucji.

The Spanish SME experienced in design and product engineering 

offers a biodegradable trap of low visual impact, without 

insecticides, designed specifically for the sampling and massive 

capture of insects by female pheromones, valid for 140 species of 

insects. An example of application is the control of pests in the 

forest, agriculture, winery, horticulture and fruit growing fields. 

The company is interested in a distribution agreement. 

27/11/2021 różne inne produkty

BORU20201028001

Rosyjska firma badawczo-produkcyjna z regionu Swierdłowska 

specjalizuje się w produkcji kompleksowych wieloskładnikowych 

tlenków i materiałów kompozytowych, specjalnych typów tlenków 

cyrkonu do powłok i ceramiki w dziedzinie inżynierii 

ciepłownictwa. Poszukuje zagranicznych partnerów do zawarcia 

umów usług dystrybucyjnych.

The Russian research and production enterprise from Sverdlovsk 

region specializes in the production of complex multicomponent 

oxide and composite materials and special types of zirconium 

oxide for coatings and ceramics in the field of heat power 

engineering, is looking for partners abroad to establish 

cooperation within the framework of distribution services 

agreement.

10/11/2021 różne inne produkty



 BOHR20201007001

Chorwacki producent kół zębatych, przekładni, superprecyzyjnych 

części wrzecion, ślimaków i ślimacznic i różnych elementów 

mechanicznych wykonywanych na zamówienie oferuje partnerom 

międzynarodowym umowy produkcyjne i podwykonawstwo.

A Croatian manufacturer of gears, gearboxes, super precision 

spindle parts, worms and worm wheels, sprockets and various 

custom made mechanical elements offers manufacturing 

agreement and subcontracting activities to the international 

partners. 

  18/11/2021
narzędzia i części

 BOXK20200902002

Firma jest podmiotem zajmującym się outsourcingiem procesów 

biznesowych z siedzibą w Kosowie i specjalizuje się w 

rozwiązaniach w zakresie oprogramowania, obsłudze klienta i 

usługach księgowych na rynku europejskim, amerykańskim i 

kanadyjskim. Oferują swoje usługi zainteresowanym podmiotom w 

ramach umowy outsourcingowej. Firma poszukuje partnerów, 

którzy potrzebują pomocy w tworzeniu oprogramowania, zdalnej 

obsłudze klienta i outsourcingu księgowości.

 The company is a business process outsourcing entity based in 

Kosovo and it’s specialized in software solutions, customer support 

and accounting services for the European, American and Canadian 

markets. They are offering their services for interested parties 

under an outsourcing agreement. The company is looking for 

partners who need assistance in software development, remote 

customer support and outsourced accounting. 

  13/11/2021 inne usługi

 BOXK20200828008

Kosowska firma specjalizująca się w produkcji wina zlokalizowana 

jest w jednym z najpopularniejszych rejonów winiarskich Kosowa - 

Rahovec. Wino produkowane jest z lokalnych, endemicznych 

odmian winorośli. Firma ta chciałaby zawrzeć umowę o 

świadczenie usług dystrybucyjnych i / lub handlową  z 

dystrybutorem w Europie i innych krajach, mającym wieloletnie 

doświadczenie w branży winiarskiej.

The Kosovar company, specialized in the production of wine, is 

located in one of the most popular wine area of Kosovo - Rahovec.  

The production of wine is made from local endemic grape 

varieties. This company would like to enter into a distribution 

service and/or commercial agency agreement with a distributor 

and/or agent in Europe and other countries having a long 

experience in wine sector.

 04/11/2021 spożywcza

BOUA20201005002

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji odzieży ochronnej, 

takiej jak kombinezon, kaski, rękawice, spodnie robocze, buty, 

kurtki i różnego rodzaju kombinezony z tkanin naturalnych i 

syntetycznych poszukuje partnerów, którzy będą potrzebować 

partnerów w produkcji ochronnej odzieży roboczej w ramach 

umowy  handlowej i outsourcingowej.

 

  The Ukrainian company specialized in the manufacturing of 

protective clothing like coverall, helmets, gloves, work-trousers, 

boots, jackets and various types of overalls made of natural and 

synthetic fabrics is looking for partners who require the partners in 

the manufacturing of protective workwear under subcontracting, 

commercial and outsourcing agreement.

 24/11/2021 tekstylia, ubrania, biżuteria

  BOXK20200902004

Kosowski producent naturalnej wody mineralnej poszukuje 

partnerów biznesowych w UE i innych krajach. Spółka jest 

zainteresowana rozszerzeniem swojej szerokiej oferty produktów 

na rynki zagraniczne z podmiotami zainteresowanymi umowami o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

 

A Kosovar producer of natural mineral water, is looking for 

business partners in the EU and from other countries. The 

company is interested to expand its wide range of products onto 

foreign markets with entities interested in distribution services 

agreements.

   04/11/2021 spożywcza



BOIL20191104002

Wiodący izraelski producent opakowań z elastycznych tworzyw 

sztucznych oraz specjalnych wielowarstwowych powłok IMD (In-

mold decoration) poszukuje partnera dystrybucyjnego lub 

przedstawiciela w USA / Ameryce Północnej. Ich produkty są 

przeznaczone na rynek przemysłowy, specjalizujący się w branży 

artykułów gospodarstwa domowego i tworzyw sztucznych. Firma 

jest aktywna na arenie międzynarodowej. Produkty są dostępne 

we wszystkich rozmiarach pojemników; są dostosowane do 

wymagań klienta i charakteryzują się doskonałymi właściwościami 

eksploatacyjnymi.

A leading Israeli producer of flexible plastics packaging and special 

IMD (In-mold decoration) multi-layer manufacturer is looking for a 

distribution partner or agent in USA/North America. Their products 

are for the industrial market specialized in the house-ware and 

plastic injection industry. The company is internationally active. 

The products are available in all container sizes; they are tailored 

to customer requirements and are characterized by excellent 

operation properties.

   26/11/021 opakowania, papier

 BOIT20200917001

Włoski producent poszukuje agentów i dystrybutorów, aby 

promować swoje zbiorniki ze stali nierdzewnej na zagranicznych 

rynkach przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora 

spożywczego i farmaceutycznego oraz chemiczno-

farmaceutycznego.

 

 

An Italian manufacturer seeks agents and distributors to promote 

its stainless steel tanks to the foreign industrial markets, with focus 

on food & beverage and the chemical-pharmaceutical sectors. 

 03/11/021 różne inne produkty

 BOUA20200804001

Ukraińska firma produkuje zdecentralizowane centrale 

wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Jednostki te mogą służyć do 

łatwej wentylacji dowolnego pomieszczenia od 8 m2 przy 

wydajności powietrza od 40 m2 do 1000 m2 dla efektywniejszego 

wykorzystania ogrzewania lub klimatyzacji świeżym powietrzem 

non stop. Firma poszukuje agentów handlowych lub 

dystrybutorów na całym świecie w ramach umowy 

przedstawicielstwa handlowego lub umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

 

The Ukrainian company produces decentralized ventilation units 

with heat recovery. These units can be used for easy ventilation of 

any premises from 8 m2 with the air capacity from 40 m2 to 1000 

m2 for more effective use of heating or conditioning with fresh air 

non-stop. The company is looking for commercial agents or 

distributors around the world under a commercial agency or 

distribution services agreement. 

   03/11/2021 różne inne produkty

 BOES20200612001

Hiszpańska firma zajmująca się inżynierią elektroniki z La Rioja 

(Hiszpania) zapewnia kompleksowe usługi w zakresie rozwoju 

produktu, od pomysłu, projektu i prototypów po masową 

produkcję i usługi posprzedażne, koncentrując się na jakości 

produktu i zadowoleniu klienta. Oferują swoje usługi w ramach 

umów produkcyjnych lub podwykonawstwa z europejskimi 

producentami elektroniki z sektorów odnawialnych, zdrowotnych, 

przemysłowych, sensorycznych, komunikacyjnych i gier, głównie 

na rynkach europejskich.

A Spanish electronics engineering company from La Rioja (Spain) 

provides integral product development services from the idea, 

design and prototypes to the mass production and after sales 

services, focused in product quality and customer satisfaction. 

They offer their services under manufacturing or subcontracting 

agreements to European electronics manufacturers from the 

renewable, health, industrial, sensorial, communications and 

gaming sectors, mainly in the European markets.

  18/11/2021
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



 BOXK20200824007

Kosowska firma specjalizuje się w uprawie i przetwórstwie wielu 

roślin leczniczych - aromatycznych oraz owoców leśnych. Oferują 

umowy dystrybucyjne partnerom już zajmującym się 

komplementarnymi produktami zdrowotnymi / leczniczymi.

A Kosovar company is specialized in cultivation and processing of a 

number of medicinal - aromatic plants and forest fruits. They are 

offering distribution agreements to partners dealing already with 

complementary health/medicinal products.

   25/11/2021 spożywcza

 BOUA20201023001

Spółka LLC z Ukrainy, producent mrożonych owoców, warzyw i 

jagód na Ukrainie szuka Umowy Dystrybucyjnej. Głównymi atutami 

firmy są: wysoka jakość produktów oraz szeroka gama produktów 

mrożonych.

 

The LLC from Ukraine, producer of frozen fruits, vegetables and 

berries in Ukraine is looking for Distribution Agreement. 

Company's main advantages are: high quality products and a wide 

range of frozen products.

05.11.2021 spożywcza

 BOXK20201029001

Biuro podróży ma swoją siedzibę w Prisztinie. Firma oferuje szeroki 

wachlarz usług turystycznych i imprezowych w Kosowie, w tym 

wycieczki przygodowe w góry, kulturalne, kulinarne itp. Firma 

poszukuje biur podróży i touroperatorów do umów handlowych.

The tour agency is based in Prishtina. The company offers a wide 

range of tourism and event services in Kosovo, including adventure 

tours in the mountains, culture, culinary, etc. The company is 

looking for travel agents and tour operators for commercial agency 

agreements.

 14/11/2021 turystyka

 BOUK20201104002

Firma z Wielkiej Brytanii opracowała oprogramowanie, które 

mierzy kulturę firmy i organizacji oraz wpływ zachowań 

przywódczych na pracowników w celu poprawy ogólnej 

wydajności. Wiele sektorów jest wspieranych tym 

oprogramowaniem, firma poszukują umów agencyjnych.

 

A UK company has developed a software that measures company 

and organisational cultures and the impact of leadership 

behaviours on employees to improve overall performance. 

Multiple sectors are supported and the SME is seeking commercial 

agency agreements. 

 27/11/2021 inne usługi

 BOCZ20201023001

Czeski wynalazca opracował nowatorski typ silnika obrotowego 

napędzanego parą o wysokim momencie obrotowym w całym 

zakresie obrotów. Brak szkodliwych emisji, żadne mikrocząstki nie 

są wytwarzane dzięki kontrolowanemu spalaniu. Silnik jest 

przewidziany jako nowy ekologiczny napęd w wybranych 

sektorach. Twórca poszukuje licencjobiorców, którzy 

wykorzystaliby prototyp w określonych zastosowaniach i 

skomercjalizowaliby je.

A Czech inventor has developed a novel type of steam powered 

rotary motor with a high torque in the whole rotational range. No 

harmful emissions, no microparticles are produced because of 

controlled combustion. The motor is envisaged as a new ecological 

drive in selected sectors. The inventor seeks licensees that would 

utilize prototype in specific applications and commercialize them.  

  13/11/2021 pojazdy i maszyny/maszynowa

 BOXK20200826007

Kosowska firma produkuje wysokiej jakości ekologiczne owoce i 

warzywa. Firma jest odpowiedzialna za cały proces od początku do 

końca: uprawę, zbiór i dostarczanie do klientów. Owoce i warzywa 

zachowują witaminy i aromat, jakby zostały świeżo zebrane z pola. 

Firma poszukuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz 

umowy agencyjnej.

A Kosovar company produces high-quality organic fruits and 

vegetables. The company is responsible for the whole process 

from the beginning until the end: cultivation, collection and 

delivering to the clients. The fruits and vegetables preserve their 

vitamin and aroma as if they were newly picked from the field. The 

company looks for distribution services agreement and commercial 

agency agreement.

 14/11/2021 spożywcza



BRDE20201027001

Niemiecka firma budowlana poszukuje partnerów do budowy obór 

dla kur i świń w Niemczech i Europie Wschodniej. Niemieckie MŚP 

poszukuje firm budowlanych z Polski i Rumunii, specjalizujących się 

w pracach murarskich i betoniarskich, zainteresowanych pracą w 

charakterze podwykonawcy przy budowie stajni w różnych 

lokalizacjach w Niemczech.

A German construction company is searching partners for the 

construction of chicken and pig stables in Germany and Eastern 

Europe. The German SME is searching for construction companies 

from Poland and Romania specialized in bricklaying and concrete 

works interested to work as subcontractor during the erection of 

stables in various German locations. 

06/11/2021 materiały i usługi budowlane

BRDE20201106001

Młody niemiecki start-up projektowy właśnie wprowadził na rynek 

swoją pierwszą kolekcję ze specjalną modą kobiecą do karmienia 

piersią. Specjalny krój ubrań pozwala mamom wygodnie i 

dyskretnie pielęgnować dziecko w miejscach publicznych. Na 

kolekcję składają się koszule, bluzki, sukienki i pulowery, wszystko 

wykonane z bawełny organicznej. Projektantka poszukuje nowych 

partnerów produkcyjnych do krojenia i szycia nowej kolekcji w 

Hiszpanii, Portugalii i Polsce.

A young German design start-up has just launched its first 

collection with special woman fashion for breastfeeding. The 

special design of the clothing allows mothers to easy nurse their 

baby in a comfortable and discreet way in public. The collection 

consists of shirts, blouses, dresses and pullovers, all made of 

organic cotton. The designer is looking for new manufacturing 

partners for cutting and sewing of a new collection in Spain, 

Portugal and Poland.

27/11/2021 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRDE20201026001

Niemiecka firma specjalizuje się w sprzedaży detalicznej   i 

konserwacji rowerów i e-rowerów. To jedna                          z 

największych firm rowerowych w swoim regionie. Aby sprostać 

rosnącemu zapotrzebowaniu na rowery                     i e-rowery, 

firma zwraca się do firm z Europy i Azji                     o podpisanie 

umów na produkcję rowerów pod własną marką niemieckiej firmy.

A German company is specialising in retail and maintenance of 

bicycles and e-bikes. They are one the largest bikes companies in 

their region. In order to cope with the growing demand of bikes 

and e-bikes, the company is requesting manufacturing agreements 

with companies in Europe and Asia for the production of bicycles 

and pedelecs under the German company's own brand.

06/11/2021 pojazdy i maszyny/maszynowa

BRRO20201008001

Firma zajmuje się sprzedażą na rynku rumuńskim krzeseł 

stalowych, leżaków, przekładek plastikowych, wzmocnień z 

włókien stalowych lub syntetycznych do betonu stosowanych w 

budownictwie. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom 

budownictwa cywilnego i przemysłowego na lokalnym rynku 

spółka zamierza rozwijać swoją działalność. Pod uwagę brana jest 

umowa długoterminowa o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The company sales, on the Romanian market, steel chairs, 

deckchairs, plastic spacers, steel fiber, or synthetic fiber concrete 

reinforcements used in the building industry. To fulfill the rising 

needs of the civil and industrial building industry on the local 

market, the company intends to develop its business. Long term 

distribution services agreement is taken into account.

05/11/2021 materiały i usługi budowlane



BRFR20201023001

Francuskie MŚP, specjalizujące się w produkcji rur 

kompozytowych, projektuje nowy proces nawijania włókien, 

pozwalający na ciągłą (bez przerywania procesu produkcyjnego) 

produkcję rur bezpośrednio na miejscu instalacji. Do projektowania 

tej nowej technologii firma poszukuje producenta 

niestandardowych termoplastycznych taśm kompozytowych. 

Współpraca na podstawie umowy z dostawcą. Nie ma określonych 

krajów docelowych.

A French SME, specialised in the manufacturing of composite 

pipes, is designing a new process by filament winding, allowing to 

produce pipes continuously (without interruption in the 

production process) directly at the installation site. For the design 

of this new technology, the company is looking for a manufacturer 

of custom thermoplastic composite tapes, under a supplier 

agreement. There are no specific countries targeted.

05/11/2021 materiały i usługi budowlane

BRSE20201112001

Szwedzki projektant świec poszukuje producentów świec 

zapachowych i opakowań w Europie do długoterminowych umów 

produkcyjnych.

Producent świec powinien być w stanie produkować wysokiej 

jakości świece zapachowe w szerokiej gamie kolorystycznej, 

różnych wariantach szklanych słoików oraz oferować duży 

asortyment zapachów. Producent opakowań powinien mieć 

możliwość nadruku indywidualnych życzeń na opakowaniach i 

mieć krótki czas realizacji.

The Swedish candle designer is looking for producers of scented 

candles and packaging in Europe for long term manufacturing 

agreements. 

The manufacturer of candles should be able to produce high 

quality, scented candles in a wide range of colors, different options 

of glass jars and should offer a large assortment of fragrances. The 

manufacturer of packaging should be able to print individual 

greetings on the packages and have a short lead time.

27/11/2021 różne inne produkty

BRBG20201029001

Bułgarski touroperator z obszerną listą klientów poszukuje 

międzynarodowych partnerów do podpisania umowy agencyjnej i 

oferowania pakietów wycieczek na rynku bułgarskim.
A Bulgarian tour operator with an extensive client list is looking for 

international partners to sign a commercial agency agreement and 

offer their tour packages on the Bulgarian market.

18/11/2021 turystyka

BRDE20201120001

Niemiecka firma inżynieryjna opracowała nowy przenośny system 

czyszczenia wózków sklepowych od zarazków za pomocą metody 

sterylizacji UV. System działa automatycznie i spełnia standardy 

higieny                           w warunkach pandemii. Prototyp został 

przetestowany, wszystkie prawa zostały opatentowane, a firma 

poszukuje partnerów do produkcji.

A German engineering company developed a new portable 

cleaning system for germ-free shopping carts through UV 

sterilization method. This system works automatically and achieves 

hygiene standards under pandemic restrictions. The prototype has 

been tested, all rights have been patented, and the company is 

looking for manufacturing partners.

27/11/2021 inne usługi



BRSE20201120001

Szwedzki projektant zabawek drewnianych szuka                     w 

Europie producenta, który mógłby produkować  nietoksyczne 

zabawki drewniane z oznaczeniem CE dla dzieci w wieku 0-3 lat. 

Potencjalni producenci mogą spodziewać się długoterminowej 

współpracy opartej na dostarczeniu 12 istniejących rodzajów 

drewnianych zabawek, a także rozwoju nowych projektów w 

przyszłości.

The Swedish designer of wooden toys is looking for a manufacturer 

in Europe that can produce their toxic free, CE marked wooden 

toys for children ages 0-3 years old. Potential manufacturers can 

expect a long term cooperation to deliver the existing 12 varieties 

of wooden toys as well as upcoming development of new designs.

28/11/2021 produkty drewniane, meble

BRCN20201103001

Ta chińska firma farmaceutyczna współpracuje z wieloma 

krajowymi firmami farmaceutycznymi i funduszami branżowymi. 

Posiada platformę do badań i rozwoju oraz produkcji leków 

makrocząsteczkowych i małocząsteczkowych. Poszukuje 

innowacyjnych leków w leczeniu chorób endokrynologicznych, 

sercowo-naczyniowych, okulistycznych i autoimmunologicznych 

oraz nowotworach. Lekami tymi mogą być leki wielko- lub 

małocząsteczkowe lub leki do terapii komórkowej z Europy. 

Przewidziana współpraca mogłaby odbywać się na podstawie 

umowy licencyjnej.

This Chinese pharmaceutical company has cooperation with many 

domestic pharmaceutical companies and industry funds. It has a 

mature platform for the R&D and production of macromolecule 

and small-molecule drugs. It is seeking innovative drugs in 

endocrine, cardio-cerebrovascular, ocular and autoimmune 

diseases and tumors. Those drugs can either be large-molecule, or 

small-molecule, or cell therapy drugs from Europe. Ideal 

cooperation could be via license agreement.

18/11/2021 medycyna

BRFR20201027001

Firma specjalizuje się w dystrybucji artykułów turystycznych do 

sklepów z pamiątkami zlokalizowanych na Martynice i Gwadelupie. 

W celu odnowienia swojej oferty i poprawy jakości produktów, 

poszukuje producentów lub projektantów zlokalizowanych w 

Europie, którzy są w stanie stworzyć i wykonać modele dla swojej 

nowej kolekcji na podstawie umowy produkcyjnej lub umowy z 

dostawcą. Firma jest również otwarta na rozważenie pełnienia 

funkcji dystrybutora dla istniejącej marki specjalizującej się w 

produktach turystycznych. 

The company specializes in distributing tourism items to souvenir 

retailers located in Martinique and Guadeloupe. In order to renew 

their range and improve product quality, they are looking for 

manufacturers or designers located in Europe, who are capable of 

creating and executing models for their new collection under a 

manufacturing or a supplier agreement. The company is also open 

to considering acting as a distributor for an existing brand 

specializing in tourism items. 

18/11/2021 turystyka

BRUK20201124001

Brytyjska firma doświadczona w imporcie i dystrybucji tworzy 

nową stronę internetową dotyczącą sprzedaży i dystrybucji 

innowacyjnych produktów, w tym między innymi prezentów takich 

jak biżuteria, produkty do dekoracji wnętrz, artykuły kuchenne oraz 

ogrodnicze. Poszukiwane są firmy gotowe do eksportu, które chcą 

wykorzystać rynek brytyjski poprzez pośrednictwo handlowe lub 

umowę dystrybucyjną.

A UK company experienced in import and distribution is setting up 

a new website for the sales and distribution of innovative 

products, including but not limited to, gifts such as jewellery, home 

decor products, kitchen and cooking items and gardening 

products. They are seeking export-ready companies seeking to 

exploit the UK market via commercial agency or distribution 

agreement.

27/11/2021 różne inne produkty



BRRO20201014001

Rumuńska firma sprzedaje obecnie duże elastyczne worki na płyny 

do zastosowań rolniczych. Otrzymując od przemysłu spożywczego 

zapotrzebowanie na podobne worki, ale z wkładkami do płynów 

spożywczych i wina, firma zamierza rozwijać swoją działalność 

poprzez poszukiwanie dostawców tego typu produktów.  Firma 

jest zainteresowana długofalową współpracą, którą stanowić 

będzie umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Romanian company is currently selling big flexible fluid bags 

for agricultural applications. Receiving demands from the food 

industry for similar bags, but with inlays for food liquids and wine, 

the company intends to develop its business by searching for 

suppliers of this kind of product.  A distribution services agreement 

shall be the frame of the long term cooperation.

03/11/2021 rolnictwo

BRFI20201110001

Fińska firma i akademia jazdy poszukuje międzynarodowego 

dostawcy akcesoriów samochodowych dla starszych kierowców na 

podstawie umowy dystrybucyjnej lub umowy z dostawcą. 

A Finnish company and driving academy is looking for an 

international supplier of car accessories for senior drivers under a 

distribution services or supplier agreement. 

15/11/2021 pojazdy i maszyny/maszynowa

BRUA20201005001

Ukraiński producent z siedzibą w Kijowie poszukuje firmy, która w 

ramach umowy outsourcingowej przyczyni się do przedłużenia 

certyfikatu ISO 13485/CE dla urządzeń medycznych.

The Ukrainian manufacturer, situated in Kyiv, is looking for 

company who, under outsourcing agreement, will help to prolong 

ISO 13485/CE certificate for medical devices.

13/11/2021 medycyna

BRHR20200924001

Firma z Chorwacji, na rynku od ponad 25 lat, działająca jako 

hurtownia, zajmuje się głównie dystrybucją produktów 

higienicznych i tym podobnych, oferuje umowę o usługach 

dystrybucyjnych i pośrednictwo handlowe. 

A company from Croatia, on the market over 25 years, operating 

as a wholesale company, distributes mainly hygiene products and 

similar, offers a distribution services agreement and trade 

intermediary services. 

13/11/2021 różne inne produkty

BOXK20200902010 

Firma farmaceutyczna z siedzibą w Kosowie zajmuje się 

opracowywaniem, produkcją i dystrybucją leków, w tym 

antybiotyków, leków przeciwbólowych, przeciwhistaminowych i 

dostępnych bez recepty oraz witamin. Firma oferuje dystrybucję 

szerokiej gamy leków generycznych i markowych. Oferuje również 

usługi wytwarzania produktów innych firm pod własnymi markami.

  A pharmaceutical company located in Kosovo is dedicated to the 

development, production and distribution of medicines, including 

antibiotics, analgesics, antihistamines and over-the-counter 

medicines and vitamins.  The company offers distribution of a wide 

variety of generics and brand medical products. It also offers 

manufacturing services for third-party products under their own 

brands.

27/11/2021 
medycyna

BOFI20201026001 

Fińskie centrum technologiczne z międzynarodowymi partnerami 

w dziedzinie technologii energetycznych poszukuje hubów i 

klastrów związanych z energią do współpracy w ramach 

globalnego programu akceleracyjnego. Fińskie centrum 

technologiczne aktywnie współpracuje z firmami związanymi z 

energią i ich działaniami rozwojowymi, a także organizuje 

międzynarodowy program biznesowy dla firm rozpoczynających 

działalność i rozwijających się. Obecnie poszukują 

międzynarodowych partnerów do współpracy w ramach umowy 

joint venture lub wzajemnej produkcji.

A Finnish technology center with international energy technology 

partners is looking for energy related hubs and clusters for 

cooperation with their global accelerator program. Finnish 

technology center is cooperating actively with energy related 

companies and their development activities and is arranging 

international business programme for the start-up and scale-up 

companies. They are now looking for international partners for 

cooperation under joint venture agreement or reciprocal 

production.

  13/11/2021 

środowisko/energia/ochrona 

środowiska



BOMT20201015001 

Maltański zespół entuzjastów mózgu z doświadczeniem w 

kognitywistyce, neurobiologii i pracy klinicznej opracował łatwą w 

użyciu i mobilną metodę wczesnego diagnozowania demencji 

opartą na EEG (elektroencefalogram). To MŚP poszukuje agencji 

handlowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z 

partnerami działającymi na rynku opieki nad osobami z demencją 

lub w branży medycznej.

A Maltese team of brain enthusiasts with backgrounds in cognitive 

science, neuroscience, and clinical work have developed an easy to 

use and mobile EEG-based (electroencephalogram) method of 

early dementia diagnosis. This SME is looking for a commercial 

agency or a distribution services agreement with partners active in 

the dementia-care market or the medical field. 

12/11/2021 
inne usługi

BOUK20201020001

Firma z Wielkiej Brytanii opracowała wiodącą platformę 

zarządzania stawkami i kwotowaniami, z której korzystają wiodące 

firmy transportowe, logistyczne, dystrybucyjne, hurtowe i 

detaliczne w Wielkiej Brytanii oraz coraz częściej na rynkach 

zagranicznych. Oparte na chmurze oprogramowanie zawiera 

inteligentne oprogramowanie do rozpoznawania danych, które 

umożliwia natychmiastowe ich przesyłanie, a także narzędzia do 

obliczania wielu walut i CO2. Aby dalej rozwijać się na arenie 

międzynarodowej, firma poszukuje teraz partnerów i sprzedawców 

na podstawie umowy agencyjnej.

A UK company has developed a leading rate management and 

quoting platform, used by leading transport, logistics,distribution, 

wholesale and retail companies across the UK and increasingly in 

overseas markets. Cloud-based, the software has incorporated 

intelligent data recognition software for instant upload 

functionality along with multi-currency and CO2 calculation tools. 

To expand further internationally, the company is now seeking 

partners and resellers via a commercial agency agreement.

05/11/2021 
komputery i IT

BOUK20201103001 

Brytyjskie MŚP zajmujące się inżynierią precyzyjną zaprojektowało i 

wyprodukowało szereg intuicyjnych rozwiązań cięcia 

zaprojektowanych do czystego, wydajnego i dokładnego cięcia i 

obróbki paneli kompozytowych w celu uzyskania próbek testowych 

i skomplikowanych elementów produkcyjnych. Ta piła 

kompozytowa wypełnia lukę na stosunkowo niedojrzałym rynku, 

oferując możliwości w różnych sektorach, które coraz częściej 

wykorzystują zaawansowane kompozyty w krytycznych 

rozwiązaniach inżynieryjnych do przenoszenia obciążeń. Firma z 

Wielkiej Brytanii szuka dystrybutorów.

A UK precision engineering SME has designed and produced a 

range of intuitive cutting solutions designed to cleanly, efficiently 

and accurately cut and machine composite panels into test 

specimens and intricate production components. This composite 

saw fills a gap in a relatively immature market presenting 

opportunities in a variety of sectors that are increasingly using 

advanced composites in critical load bearing engineering solutions. 

The UK company is looking for distributors.

14/11/2021 
inne usługi

BOUK20201104001 

Firma z Wielkiej Brytanii opracowała inteligentne urządzenie do 

noszenia i aplikację dla bezbronnych osób  mieszkających samotnie 

lub z pomocą. Precyzyjnie śledzi ich ruchy i analizuje ich wzorce 

zachowania za pomocą sztucznej inteligencji, aby identyfikować 

anomalie i wysyłać powiadomienia do opiekunów. Firma chce 

rozszerzyć swoją działalność na arenie międzynarodowej i chce 

znaleźć dystrybutorów, którzy już prowadzą sprzedaż w domach 

opieki / wspierają niezależne życie.

A UK company has developed a smart wearable device and app for 

vulnerable people living alone or in assisted living.  It tracks their 

movement precisely and analyses their behaviour pattern through 

Artificial Intelligence to identify anomalies and send alerts to 

carers.  The company is looking to expand internationally and wish 

to appoint distributors who already sell into care homes/support 

independent living.

20/11/2021 
komputery i IT



  BOUK20201009002 

Wielokrotnie nagradzana brytyjska firma doradcza w zakresie 

innowacji i inżynierii, zapewniająca pełen zakres usług związanych 

z rozwojem produktów, innowacjami produkcyjnymi i własnością 

intelektualną obejmującą cykl życia od identyfikacji możliwości do 

wdrożenia, oferuje swoje usługi w ramach umowy o 

podwykonawstwo / outsourcing w celu wspierania klientów w 

rozwiązywaniu problemów technicznych.

UK award winning innovation and engineering consultancy, 

providing full range of product development, manufacturing 

innovation and intellectual property services covering the lifecycle 

from opportunity identification to implementation is offering their 

services under a subcontracting/outsourcing agreement in order to 

support clients in addressing technically challenging opportunities.

  05/11/2021 
inne usługi

BOTR20200921001 

Turecka firma produkuje podesty masztowe i wciągniki 

budowlane. Platforma wspinaczkowa masztowa ma następujące 

zalety: łatwy montaż i transport oraz zwiększone bezpieczeństwo. 

Firma poszukuje zagranicznych dystrybutorów w Europie.

The Turkish company manufactures mast climbing platform and 

construction hoist.  The mast climbing platform has advantages 

like easy to assembly and transport, increased safety design. The 

company is seeking foreign distributors in Europe.

  07/11/2021 
inne usługi

BOIT20201009001 

Włoski startup, specjalizujący się w wysokiej klasy inercyjnych 

jednostkach pomiarowych, opracował jednostkę odniesienia 

położenia i kursu, która łączy kompensowaną temperaturę, 

akcelerometr, żyroskopy i magnetometry. Urządzenie zapewnia 

rzeczywisty kurs w określonych warunkach, takich jak użytkowanie 

na zewnątrz, bez zakłóceń elektromagnetycznych i magnetycznych. 

MŚP poszukuje dystrybutorów / partnerów na całym świecie w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

An Italian startup, specialized in high-end inertial measurement 

units, has developed an attitude and heading reference unit that 

combines compensated temperature, accelerometer, gyroscopes 

and magnetometers. The unit provides a true heading under 

certain conditions which are outdoor use and not electromagnetic 

interference or magnetic disturbance. The SME is looking for 

distributors/partners worldwide under a distribution services 

agreement.

  03/11/2021 
inne usługi

BOBA20201102001 

Firma została założona w 2018 roku w gminie Wschodniego 

Sarajewa (Pale), Republika Serbska, Bośnia i Hercegowina. Firma 

powstała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Współpraca z potencjalnymi partnerami może opierać się na 

umowie podwykonawczej, na podstawie której firma może 

zaoferować jakościowe projektowanie, wykonanie i nadzór nad 

fazą elektryczną prac budowlanych, a także zaprojektowanie i 

opracowanie konkretnych rozwiązań oświetleniowych, takich jak 

oświetlenia na dużych obszarach.

The company was founded in 2018, in the municipality of East 

Sarajevo (Pale), Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina. The 

company was established as a limited liability company.

Cooperation with potential partners can be based on a 

subcontracting agreement, on the basis of which the company can 

offer quality design, execution and supervision of the electrical 

phase of construction works, as well as design and development of 

specific lighting solutions such as lighting large open areas.

21/11/2021 

sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOIT20201022001

Włoska firma pochodzi z południa Włoch, jest firmą rodzinną, która 

z upływem pokolenia przeżywała znaczący rozwój. Działająca od 

1952 roku produkuje ponad 70 różnych rodzajów alkoholi i 

napojów, m.in. limoncello, syropy, mleko migdałowe, grappa, 

amaro i aperitifs.

Firma poszukuje umów dystrybucyjnych na wprowadzenie swoich 

produktów na rynek HoReCa oraz w kanale detalicznym o dużej 

skali.

The Italian company is from the south of Italy, it is a family 

company which saw a significant growth with the passing 

generation. Active since 1952 they produce over 70 different kinds 

of spirits and drinks, like limoncello, syrups, almond milks, grappa, 

amaro & aperitifs.

The company is looking for distribution agreements for introducing 

their products on HoReCa market and on large-scale retail channel.

  

06/11/2021 
spożywcza



BOIT20201021001 

Włoska firma znajduje się w sercu Capitanata, w prowincji Foggia i 

produkuje brokuły, rzepę, dynię, cukinię, pomidory, bakłażany, 

szparagi, karczochy, kalafior, dziki koper, paprykę, rukolę, szałwię, 

winogrona stołowe i wino.

Firma poszukuje umów dystrybucyjnych na europejski rynek 

detaliczny i rynek Horeca.

The Italian company is situated in the heart of Capitanata, in the 

province of Foggia and produces grown broccoli, turnip greens, 

pumpkin, zucchini, tomatoes, eggplant, asparagus, artichokes, 

cauliflower, wild fennel, peppers, arugula, sage, table grapes and 

wine. 

The company is looking for distribution agreements for the 

european retail and Horeca market.

06/11/2021 
spożywcza

BOBE20191122001 

Aplikacja opracowana przez belgijskie MŚP znacznie ułatwia 

komunikację między szkołami, a rodzicami, a także między 

szpitalami, a pracownikami. Firma szuka umów licencyjnych na 

rozwój sieci sprzedaży w Europie, najlepiej, ale nie wyłącznie, w 

krajach francuskojęzycznych.

The app developed by a Belgian SME facilitates greatly 

communication between schools and parents, as well as between 

hospitals and workforce.  The company is looking for license 

agreements to develop the sales network in Europe, preferably but 

not exclusively in French-speaking countries.

27/11/2021 
komputery i IT

BOES20201013002 

Hiszpańskie MŚP z doświadczeniem w projektowaniu i inżynierii 

produktów oferuje usługi projektowania 3D, prototypowania 3D i 

drukowania seryjnego na podstawie umowy podwykonawczej.

Spanish SME experienced in design and product engineering offers 

3D engineering design services, 3D prototyping and serial printing 

by means of subcontracting agreement.
07/11/2021 

inne usługi

  BOCN20201014001

Firma ma siedzibę w Changsha w Chinach i koncentruje się na 

badaniach i rozwoju, produkcji, sprzedaży i powiązanych usługach 

zdrowotnych w zakresie produktów medycznych. Firma jest w 

stanie produkować jednorazowe maski medyczne, maski 

chirurgiczne, medyczne respiratory ochronne, itp. Zgodne z normą 

CE. W celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na maseczki 

medyczne w UE, firma szuka lokalnego partnera do uruchomienia 

nowych linii produkcyjnych w UE. Proponowane rodzaje 

partnerstw to umowy joint venture.

The company is based in Changsha, China, focusing on the R&D, 

production, sales and related health services of medical products. 

The company is able to produce CE standard disposable medical 

masks, surgical masks, medical protective respirators, etc. In order 

to fulfill the increasing demand of medical mask in EU, the 

company is looking to find a local partner to set up new production 

lines in one of EU countries. 

The proposed types of partnerships is  joint venture agreements.

24/11/2021 
medycyna

BOIL20200916002 

Ta izraelska firma stworzyła nową metodę hodowli, która pozwala 

na uprawę warzyw bez GMO dostosowanych do potrzeb 

konsumentów, oszczędzając czas i pieniądze. Sprzedaż rozpoczęła 

się od pierwszej linii produktów firmy, czyli słodkiej papryki bez 

pestek (SLP). Jej strategia komercjalizacji pasuje do jej 

wyjątkowych odmian, z wartością dodaną dla konsumentów, 

sprzedawców detalicznych i hodowców. Firma eksportuje od 

samego początku i poszukuje współpracy w ramach umowy 

licencyjnej we Włoszech, Francji, Holandii, Austrii i Korei 

Południowej.

This Israeli company created a new method for breeding,which 

enables to breed non-GMO vegetables tailored to consumers' 

needs,saving time and money. Sales began with the company's 

first product line, which is Sweet Seedless Peppers (SLP). Its 

commercialization strategy fits its unique varieties, with added 

values to consumers, retailers and growers. It has been exporting 

since inception and is looking for cooperation under license 

agreement in Italy, France, Holland, Austria and South Korea.

26/11/2021 
rolnictwo



  BOTR20201012002 

Turecka firma, działająca w branży od 2012 roku, skupiła się na 

profesjonalnych technologiach i urządzeniach oświetlenia 

technicznego i medycznego. Wytwarzają oprawy szklarniowe / 

ogrodnicze, przemysłowe wysokie sufity i oprawy oświetleniowe 

ukierunkowane na człowieka. Produkują również urządzenia do 

fototerapii i urządzenia do analizy wody. Firma poszukuje 

zagranicznego partnera do zawarcia umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych w celu poszerzenia swojej sieci handlowej.

The Turkish company, which has been in the sector since 2012, has 

focused on professional technical lighting and medical lighting 

technologies and devices. They produce greenhouse/hortıculture, 

industrial high ceiling, and human-focused lighting fixtures. Also, 

they produce phototherapy devices and water analysıs devıce.

The company is looking for a foreign partner to make a distribution 

services agreement to widen its trade network.

04/11/2021 

sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOXK20200903002 

Kosowski producent drzwi wejściowych, pokojowych, okiennych, 

kuchennych, wiatrołapów, sypialni, a także wszelkich artykułów 

wyposażenia wnętrz domów, hoteli, restauracji, itp. Poszukuje 

partnerów zagranicznych i oferuje usługi produkcyjne oraz 

podwykonawcze.

A Kosovar manufacturer of entrance doors, doors for rooms, 

windows, kitchens, vestibules, bedrooms, as well as all interior 

products for homes, hotels, restaurants, etc. is looking for foreign 

partners and is offering manufacturing and subcontracting 

services.

  

10/11/2021 
inne usługi

  BOUA20201012002 

Ukraiński producent ręcznie robionej czekolady oferuje naturalną 

czekoladę, ręcznie robione cukierki, pastę orzechowo-czekoladową 

i solony karmel z naturalnych składników. Producent szuka umów 

dystrybucyjnych.

A handmade chocolate manufacturer from Ukraine offers natural 

chocolate, handmade candies, nut-chocolate spread and salted 

caramel from natural ingredients. The manufacturer is looking for 

distribution agreements. 

10/11/2021 
spożywcza

BOHU20200930007

Węgierska firma prowadzi prace programistyczne i konsultingowe i 

oferuje dwa produkty programistyczne. Jeden służy do 

rejestrowania danych dotyczących pozyskania floty firmy i 

zarządzania pojazdami mechanicznymi, dostawczymi, pojazdami 

rolniczymi i motocyklami, podczas gdy drugi monitoruje system 

praw dostępu w ramach struktury organizacyjnej. Firma poszukuje 

przedstawicieli handlowych do sprzedaży swoich produktów w 

krajach europejskich.

A Hungarian company carries out software development and 

consulting work and offers two software products. One is for 

recording company fleet acquisition data and administration of 

motor-vehicles, vans, agricultural vehicles and motorcycles while 

the other monitors the access right system within an 

organizational structure.They would like to find commercial agents 

to market their products in European countries.

04/11/2021 komputery i IT

BOPT20201106002

Portugalska firma dostarcza precyzyjnie obrabiane elementy dla 

szerokiego zakresu gałęzi przemysłu na całym świecie. Od 

przemysłu medycznego po kolejowy i motoryzacyjny, lotniczy i 

kosmiczny, elektroniczny, obronny, energetyczny, inżynieryjny, 

wtryskowy i mikromechaniczny. Firma oferuje swoje usługi w 

ramach umowy produkcyjnej. 

The Portuguese company supplies high precision machined 

components to a wide range of industries on a global basis, from 

medical to railway and automotive industries, aeronautical and 

aerospace, electronics, defense, energy, engineering, injection 

molding and micro mechanical industries. The company is now 

offering its capabilities to partners via manufacturing agreements 

to expand its operation internationally.

25/11/2021 narzędzia i części

BORU20201028002

Rosyjska firma z regionu Swierdłowska szuka dystrybutorów dla 

swoich produktów: herbaty ivan, dżemu z szyszek sosnowych i 

cedrowych, soku brzozowego, miodu, pieczywa bez drożdży.

The Russian company of Sverdlovsk region, specializing in the 

manufacture, wholesale and retail trade of ivan-tea, jam from pine 

and cedar cones, birch sap, honey, without yeast breadad, is 

looking for partners abroad to establish cooperation in the 

framework of distribution services agreement.

13/11/2021 spożywcza



BOCZ20201016001

Czeska firma produkuje duże konstrukcje stalowe, zespoły 

spawane oraz części zamienne w średnich i małych seriach. 

Główne portfolio obejmuje stalowe konstrukcje ramowe oraz 

osprzęt maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych,  

nietypowych pojazdów (np. wozów strażackich, lotniskowych 

wózków bagażowych itp.). Sprzęt przeładunkowy, nadbudówki i 

przyczepy. Firma poszukuje partnerów biznesowych w ramach 

umów podwykonawczych lub produkcyjnych.

Czech company manufactures large steel constructions, welded 

assemblies and spare parts in medium and small series. The main 

portfolio covers frame steel constructions and accessories of 

agricultural machines and trucks, various types of atypical motor 

vehicles (adapted to individual functions e.g. firefighting trucks, 

airport luggage carts, etc.), handling equipment, superstructures 

and trailers. Company seeks business partners under 

subcontracting or manufacturing agreements.

04/11/2021 pojazdy i maszyny/maszynowa

BOXK20200824006

Kosowska firma specjalizuje się w produkcji okien i drzwi z PVC i 

aluminium, oferuje szeroką gamę produktów wytwarzanych z 

zachowaniem wysokiej jakości i precyzji. Firma jest zainteresowana 

rozszerzeniem swojego rynku poprzez nawiązanie umów 

dystrybucyjnych i / lub podwykonawczych.

A Kosovar company specializes in manufacturing windows and 

doors in PVC and aluminum. The company offers a wide variety of 

products, manufactured at high quality and precision levels. The 

Kosovar company is interested in expanding its market through the 

identification of new business partners. Cooperation with the 

partners will be based on distribution and/or subcontracting 

agreements.

27/11/2021 materiały i usługi budowlane

BOPL20201027001

Polska firma tworzy dedykowane programy informatyczne, 

zarówno internetowe, jak i aplikacje mobilne, szczególnie dla 

podmiotów z branży bankowej i ubezpieczeniowej. Chcieliby 

nawiązać współpracę z firmami, które poszukują specjalistów IT do 

tworzenia programów usprawniających działanie firm w różnych 

dziedzinach (np. zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, relacje z 

klientami). Rozważane przez spółkę formy przyszłej współpracy 

obejmują umowy o podwykonawstwo i outsourcing.

Polish company creates custom IT programs, both web, and 

mobile applications, especially for entities from the banking and 

insurance industry. They would like to start cooperation with 

companies that are looking for IT specialists to create programs 

that improve the operations of companies in various fields (e.g. 

human resources management, finance, customer relations). The 

forms of future cooperation considered by the company include 

subcontracting and outsourcing agreements.

17/11/2021 komputery i IT

BOIT20200917002

Włoskie MŚP zajmujące się biotechnologią, opracowywaniem i 

produkcją innowacyjnych produktów leczniczych do terapii 

komórkowej i genowej(dla onkologii i medycyny regeneracyjnej). 

Firma oferuje usługi w zakresie umów podwykonawczych lub 

outsourcingu dotyczących produktów leczniczych opartych na 

komórkach, które mają być wytwarzane zgodnie z EuGMP 

(European Good Manufacturing Practices) .

An Italian biotechnology SME focused on the development and 

manufacturing of innovative cell & gene therapy medicinal 

products for oncology and regenerative medicine is offering its 

services in subcontracting or outsourcing agreement for cell based 

medicinal products to be manufactured according to the EuGMP 

(European Good Manufacturing Practices).

03/11/2021 medycyna



BOBE20200929001

Belgijska firma produkuje aluminium z recyklingu. Tworzy  

przyciągające wzrok, rozkładane konstrukcje jako namioty na 

wystawy, tymczasowe wydarzenia, stoiska do aktywacji marki, do 

użytku wewnątrz lub na zewnątrz. Jej klientami są agencje 

komunikacji, korporacje i organizacje non-profit. Istnieje wiele 

możliwych rozmiarów i wysokości tych konstrukcji. Firma 

poszukuje pośrednictwa handlowego lub dystrybutorów.

The Belgian company is manufacturing recycled aluminium to 

create eye-catching & deployable structure as a tent for 

exhibitions, temporary events, brand activation booth, for indoor 

or outdoor use. Communications agency, corporate companies 

and non profit organisations are its customers. There are many 

possible sizes and heigth for this recycled aluminium structures. 

The company is looking for commercial agency agreement or 

distributors.

19/11/2021 różne inne produkty

BOPL20201012001

Polska firma oferuje systemy ścianek działowych do tworzenia 

nowych pomieszczeń w otwartych przestrzeniach wewnętrznych. 

Firma poszukuje partnerów zagranicznych i oferuje współpracę w 

ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

The Polish company offers space partition systems to create new 

rooms inside open internal spaces. The company is looking for 

foreign partners and is offering cooperation under distribution 

services agreements. 

24/11/2021 różne inne produkty

BOUK20201110001

Pewna firma z Wielkiej Brytanii opracowała nowatorski system 

SaaS (Software as a Service). System wdraża             i przygotowuje 

nowych pracowników, aby byli zaangażowani i informowani przed 

pierwszym dniem pracy. Ma na celu poprawę wiedzy pracowników 

w zespołach zorientowanych na klienta, zastępując pracochłonne 

procesy wdrożeniowe.                                  Firma poszukuje 

klientów, którzy chcą odsprzedawać produkt lub  wykupić licencję.

A UK company has developed a novel SaaS (Software as a Service) 

system which onboards and preboards new employees to keep 

them engaged and informed before their first day. The system is 

aimed at improving employee knowledge and engagement for 

customer-facing, deskless and distributed teams, offering a 

replacement for labour-intensive induction processes. They are 

seeking clients wishing to resell or adopt their product via licence 

agreement.  

19/11/2021 doradztwo i konsultacje

BOTR20200910002

Turecka firma, która powstała w 2015 roku, produkuje urządzenia 

do zdalnego i mobilnego odczytu liczników obsługujące różne 

protokoły.  Firma świadczy usługi projektowania kart 

elektronicznych i oprogramowania dla wielu sektorów. Poszukują 

dystrybutora lub partnerów do umowy agencyjnej.

The Turkish company, which has been established in 2015, 

produces remote meter reading devices that support various 

protocols. In addition to providing project-based electronic card 

design and software services to various sectors, it has been selling 

products with different features on remote and mobile meter 

reading solutions since 2016. They are looking for a distributor or 

commercial agency agreement.

04/11/2021 różne inne produkty

BOTR20201016002

Turecka firma jest ekspertem w pakowaniu i eksporcie produktów 

pszczelarskich w różnych odmianach i gramaturach szklanych 

słoików i opakowań plastikowych. Firma oferuje różne rodzaje 

miodów: sosnowy, wielokwiatowy i kasztanowy pod własną 

marką, a także pod markami własnymi kontrahentów. Firma 

poszukuje dystrybutorów, hurtowników i pośredników handlowych 

ze wszystkich krajów.

The Turkish company is expert in packaging and exporting 

apiculture (honey) products in different varieties and weights of 

glass jars and plastic packages. The company offers different types 

of bee honey such as pine honey, multi flora honey and chestnut 

honey with its own brand as well as for private labels of business 

partners. The company is looking for distributors, wholesalers and 

trade intermediaries from all countries.

04/11/2021 spożywcza



BORU20201015001

Rosyjska organizacja oferuje usługi w zakresie akredytacji wszelkich 

urządzeń i systemów pomiarowych (woltomierze, mikroskopy, 

czujniki ciśnienia, tachimetry itp.) oraz w zakresie kalibracji i 

certyfikacji sprzętu pomiarowego. Firma poszukuje partnerów w 

ramach umowy outsourcingowej. Zgodnie z rosyjskim 

ustawodawstwem procedury te są obowiązkowe przy wdrażaniu 

sprzętu pomiarowego w kraju.

A Russian organization offers services in the field of accreditation 

of any measuring equipment and systems (voltmeters, 

microscopes, pressure sensors, total stations, etc.) and in the field 

of calibration and certification of measuring equipment. The 

company is looking for partners within the outsourcing agreement. 

In accordance with Russian legislation, these procedures are 

compulsory for the implementation of measuring equipment in the 

country.

03/11/2021 inne usługi

BORO20201009001

Rumuński przedsiębiorca oferuje usługi doradcze w zakresie 

zarządzania projektami, strategii biznesowej i szkoleń dla 

międzynarodowych partnerów w ramach umów 

outsourcingowych. Firma posiada blisko 15-letnie doświadczenie w 

biznesie, zarządzaniu i doradztwie jakościowym, szczególnie w 

projektach w branży motoryzacyjnej. 

With almost 15 years of experience in business, management and 

quality consultancy activities, especially within projects in the 

automotive industry, the Romanian entrepreneur is offering its 

consultancy services for project management, business strategy & 

training for international partners under outsourcing agreements.

18/11/2021 doradztwo i konsultacje

BOIT20201007001

Włoski startup specjalizujący się w wysokiej klasy inercyjnych 

jednostkach pomiarowych opracował nową generację czujnika 

ruchu, który łączy kompensację temperatury, akcelerometr, 

żyroskopy i magnetometry. Jednostka zapewnia dokładny ruch 

falowania, prędkość, przyspieszenie i obrót kątowy. Może być 

stosowany do badań hydrograficznych, gazu i ropy na morzu, 

inteligentnego rolnictwa, automatyki i dronów, energii 

odnawialnej, systemu monitorowania lądowań helikopterów. 

Firma poszukuje dystrybutorów. 

An Italian startup specialized in high-end inertial measurement 

unit has developed a new generation of motion sensor that 

combines temperature compensated, accelerometer, gyroscopes 

and magnetometers. The unit provides accurate heave motion, 

velocity, acceleration and angular rotation. It can be applied for 

hydrographic survey, offshore gas & oil, smart agriculture, 

automation & drones, renewable energy, helideck monitoring 

system. Distribution services agreements are required. 

25/11/2021 różne inne produkty

BOUA20201005001

Ukraińska firma jest czołowym producentem płyt fornirowanych. 

Produkty firmy zaspokajają niemal wszystkie potrzeby 

producentów mebli, drzwi, schodów, okien i stolarki otworowej. 

Firma poszukuje partnerów z UE do współpracy w ramach umów 

produkcyjnych lub podwykonawczych. Firma poszukuje również 

dystrybutorowi i przedstawicieli handlowych, aby rozszerzyć swoje 

produkty za granicę.

The Ukrainian company is a leading manufacturer of veneered 

boards. The company's products satisfy almost all the needs of 

manufacturers of furniture, doors, stairs, windows, and joinery. 

The company is looking for EU partners to collaborate under 

manufacturing or subcontracting agreements. Also, the company is 

looking for distribution services agreement and/or commercial 

agents to extend its products abroad.

04/11/2021 produkty drewniane, meble

BOXK20201104002

Firma z Kosowa, specjalizująca się w branży turystycznej, świadczy 

szeroki wachlarz usług w zakresie turystyki przyjazdowej. 

Proponuje różne rozwiązania dotyczące organizacji spotkań, 

kongresów i wydarzeń w Kosowie i krajach bałkańskich. Firma 

poszukuje agentów do dalszego rozszerzania swoich usług 

turystycznych przyjazdowych na warunkach umowy agencyjnej i 

oferuje swoje usługi partnerom zagranicznym w UE i poza nią.

A Kosovar company, specialized in the tourism sector, provides a 

wide range of services in the areas of incoming tourism and also 

proposes different solutions for meetings, congresses, and events 

in Kosovo and Balkans countries. The company seeks agents for 

further expanding its incoming tourism services under the terms of 

commercial agency agreement and offers its services to foreign 

partners in the EU and beyond.

28/11/2021 turystyka



BORS20201001003

Serbska firma oferuje coaching, trzytygodniowe szkolenia i 

warsztaty z zakresu rozwoju kariery, przywództwa i zarządzania 

wyzwaniami. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych 

realizacją projektów doradczych i szkoleniowych online w sektorze 

biznesowym i akademickim. Firma oferuje współpracę w ramach 

umowy podwykonawczej.

Serbian company is offering coaching, three-week-long training, 

and workshops in the fields of career advancement, leadership, 

and challenge management. The company is looking for partners 

interested in the implementation of online consultancy and 

training projects in the business and academic sectors. The 

company offers to cooperate under a subcontracting agreement.

04/11/2021 doradztwo i konsultacje

BOIT20201023002

Włoska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży technologii 

estetycznych poszukuje  agentów i dystrybutorów do swoich 

innowacyjnych maszyn. W szczególności specjalistycznego sprzętu 

do pielęgnacji skóry i naprawy niedoskonałości oraz maszyn do 

leczenia cellulitu i modelowania ciała.

Italian company specialized in the production and sale of aesthetic 

technologies is looking for agents and distributors for its innovative 

pieces of machinery,  in particular specific equipment for treating 

the skin and fix the imperfections and machinery for the treatment 

of cellulite body remodelling.

05/11/2021 różne inne produkty

BOHU20201008001

Węgierskie MŚP oferuje rozwiązania informatyczne dostosowane 

do potrzeb klientów, od prostych stron internetowych przez 

aplikacje mobilne po najbardziej złożone i wszechstronne 

rozwiązania programowe. Firma dostarcza wysokiej jakości usługi 

w każdym aspekcie procesu tworzenia oprogramowania w celu 

dostarczenia produktu końcowego niezależnie od specyfikacji 

rynku. Poszukuje możliwości partnerstwa w postaci umów 

podwykonawczych i outsourcingowych

The Hungarian SME offers tailor-made IT solutions to fit the clients’ 

needs from simple webpages through mobile apps up to the most 

complex and versatile software solutions. The company delivers 

high-quality services in every aspect of the software development 

process in order to deliver the end product regardless market 

specification. It is seeking partnership opportunities in the form of 

subcontracting and outsourcing agreements.

05/11/2021 komputery i IT

 BOBE20200610001

Belgijska hurtownia, specjalizująca się w dystrybucji szerokiej gamy 

ręcznie robionych szklanych dekoracji bożonarodzeniowych, 

poszukuje lokalnych detalistów do dalszej dystrybucji lub sprzedaży 

towarów.

 

The Belgian wholesale trading company, specialized in distributing 

a wide range of handmade Christmas glass decoration, is looking 

for local retailers to further distribute or sell goods.

05/11/2021 różne inne produkty

 BODE20201030001

Niemiecki wynalazca opracował wielokomorowy pojemnik do 

transportu i przechowywania cieczy lub granulatów. Takie 

rozwiązanie umożliwia transport różnych towarów bez 

jednoczesnego mieszania. Separację termiczną uzyskuje się 

poprzez izolację szczeliny powietrznej między komorami. 

Wynalazca oferuje to rozwiązanie firmom produkującym żywność, 

napoje, farmaceutyki i pojemniki medyczne jako licencjobiorcy 

wraz ze wsparciem inżynieryjnym w celu dostosowania 

rozwiązania do specyficznych wymagań klienta.

A German inventor has developed a multi-chamber container for 

the transport and storage of liquids or granulates. This solution 

enables the transport of different goods without mixing at once. 

The thermal separation is achieved by insulating air gap between 

the chambers. The inventor offers this solution to food, beverages, 

pharmaceutical and medical container manufacturing companies 

as licensees together with engineering support to adapt the 

solution to the customer specific requirements.

25/11/2021 medycyna



BOCN20201023001

Chińska firma jest profesjonalną firmą zajmującą się badaniami i 

produkcją produktów do diagnostyki klinicznej in vitro (IVD). Może 

zapewnić cały zestaw rozwiązań do wykrywania COVID-19 i chce 

współpracować z europejskimi agentami i dystrybutorami dostaw 

związanych z reakcją łańcuchową polimerazy (PCR) (w tym 

odczynników, przyrządów i innych materiałów eksploatacyjnych) w 

ramach umowy o partnerstwie biznesowym.

The Chinese company is a professional company focused on 

research and manufacturing of clinical in vitro diagnostic device 

(IVD) products. It can provide the whole set of COVID-19 detection 

solutions, and is looking to cooperate with European agents and 

distributors of polymerase chain reaction (PCR)-related supplies 

(Including reagents, instrument and other consumables) under a 

business partnership agreement. 

12/11/2021 medycyna

BOUA20200918001

Ukraiński producent produkuje uniwersalny produkt spożywczy i 

upominkowy. Produkt oparty na opatentowanej innowacyjnej 

technologii produkcji 100% wosku pszczelego. Wszystkie produkty 

są przyjazne dla środowiska, biodegradowalne i nadają się do 

recyklingu. Dziś firma wkracza na rynki zagraniczne i poszukuje 

partnerstw w zakresie usług dystrybucyjnych, produkcji lub umów 

agencyjnych.

Ukrainian manufacturer produces a multi-purpose food and gift 

product. The product is based on a patented innovative technology 

for the production of 100% beeswax bio-packaging. All products 

are environmentally friendly, bio-degradable, and can be recycled. 

Today, the company enters foreign markets and seeks partnerships 

within distribution services, manufacturing, or commercial agency 

agreements.

06/11/2021 spożywcza

BORO20201022001

Rumuńska firma specjalizująca się w zdrowej żywności produkuje 

naturalne, bezcukrowe produkty, takie jak: słodziki, czekolada, 

herbata i soki. Cała gama produktów zawiera najlepszy wyciąg 

roślinny ze stewii rebaudiana bertoni. Firma poszukuje 

dystrybutorów na całym świecie.

A Romanian company, specialized in healthy food, produces 

natural, sugar free products like: sweeteners, chocolate, tea and 

juices. All the range of products contains the best plant extract of 

stevia rebaudiana bertoni. The company is looking for distributors 

worldwide.

 24/11/2021 spożywcza

BOPT20201007001

Portugalski (Azory) producent jogurtów bez sztucznych barwników 

i konserwantów z ponad 40-letnim doświadczeniem poszukuje 

dystrybutorów w krajach UE i spoza UE.

 

Portuguese (Azorean) producer of yoghurts without artificial 

colouring or preservatives with more than 40 years of experience 

seeks distributors in EU and non-EU countries.

03/11/2021 spożywcza

BOXK20201104001

Kosowska firma z Prizren, specjalizująca się w produkcji około 200 

rodzajów tureckich przysmaków, poszukuje dystrybutorów do 

sprzedaży swoich produktów za granicą w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Kosovar company from Prizren specialized in the production of 

around 200 types of Turkish delight, is looking for distributors to 

sell its products abroad through distribution services agreement.

 05/11/2021 spożywcza

BOES20201104001

Firma z siedzibą w Castilla La-Mancha (Hiszpania), specjalizująca 

się w produkcji, przetwarzaniu i marketingu ekologicznych pistacji 

poszukuje firm zajmujących się dystrybucją orzechów, produktów 

ekologicznych i / lub produktów dla smakoszy (zarówno 

ekologicznych, jak i nie).

Firma jest zainteresowana umowami pośrednictwa handlowego 

lub usługami dystrybucyjnymi.

Company located in Castilla La-Mancha (Spain), specialized in the 

production, processing and marketing of organic pistachios is 

looking for companies that distribute nuts, organic products 

and/or gourmet products (both organic and not).

The company is interested in commercial agency or distribution 

services agreements.

 19/11/2021 spożywcza



BOXK20200827011

Kosowska firma jest producentem alkoholi premium i poszukuje 

dystrybutorów i partnerów, przede wszystkim w państwach 

członkowskich UE, ale także na całym świecie. Firma oferuje 

umowy na wyłączną dystrybucję

The Kosovar company is a producer of premium spirits and is 

looking for distributors and partners, primarily in EU member 

states, but also in the rest of the world. The company is offering 

exclusive distribution agreements

 14/11/2021 spożywcza

 BOTR20201005001

Turecka firma specjalizująca się w projektach elewacji 

zintegrowanych z HVAC posiada opatentowany produkt o nazwie 

„Smart Facade”. Smart Facade to innowacyjna ściana osłonowa 

zintegrowana z systemem centralnego ogrzewania, chłodzenia i 

wentylacji.

W celu zwiększenia udziału w rynku spółka poszukuje 

dystrybutorów i przedstawicieli handlowych w ramach usług 

dystrybucyjnych i umów agencyjnych.

A Turkish company which has been specializing in HVAC integrated 

facade designs has a patented product called 'Smart Facade". 

Smart Facade is an innovative curtain wall integrated with central 

heating, cooling and ventilation system.

In order to increase its market share, the company looks for 

distributors and commercial agents under distribution services and 

commercial agency agreements.

 04/11/2021 materiały i usługi budowlane

BOTR20200930002

Turecka firma specjalizująca się w lekkim sprzęcie budowlanym 

oferuje szeroką gamę produktów, takich jak zacieraczki 

elektryczne, maszyny do przygotowania powierzchni, maszyny do 

cięcia i gięcia prętów żelaznych, tarcze diamentowe itp. Dla 

różnych sektorów.

Firma poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych oraz 

oferuje umowy produkcyjne.

A Turkish company specialized in light construction equipment has 

a wide range of products such as power trowels, surface 

preparation machines, iron bar cutting and bending machines, 

diamond blades etc. serving different sectors. 

The company seeks distributors and commercial agents and offers 

manufacturing agreements.

04/11/2021 materiały i usługi budowlane

BORO20201006001

Firma, zlokalizowana w północno-wschodniej Rumunii, jest 

producentem szerokiej gamy mebli metalowych i elementów 

wystroju wnętrz z różnymi wstawkami z mozaiki, kamienia 

naturalnego, szkła, drewna itp., Które są wykonywane ręcznie, 

ręcznie rzeźbione i ręcznie malowane przez lokalnych 

rzemieślników, którzy są mistrzami w swoim rzemiośle. Firma 

poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

Located in NE Romania, the company is a manufacturer of a large 

selection of metal furniture and home decor items with various 

inserts of mosaic, natural stone, glass, wood, etc, which are 

handmade, hand carved, and hand painted by local artisans who 

are masters of their craft. They are looking for partners under a 

distribution services agreement.

05/11/2021 materiały i usługi budowlane

BOTR20200914001

Od 1983 roku turecka firma zajmowała się konstrukcjami 

stalowymi, produkując ogrodzenia panelowe, konstrukcyjne 

urządzenia zabezpieczające i tymczasowe zabezpieczenia krawędzi. 

Firma zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych od 1983 roku, a 

w ciągu ostatnich 5 lat rozpoczęła produkcję ogrodzeń panelowych 

i tymczasowych zabezpieczeń krawędziowych.

Poszukują umowy przedstawicielstwa handlowego lub 

dystrybutora na sprzedaż swoich produktów na rynkach 

zagranicznych.

Since 1983, the Turkish firm has worked on steel construction, 

producing panel fence, construction safety equipment, and 

temporary edge protection. The company has been manufacturing 

steel construction since 1983 and has started the production of 

panel fences and temporary edge protection systems in the last 5 

years.

They are searching for a commercial agency or distributor 

agreement to sell their products on foreign markets. 

04/11/2021 metalowa



BOES20200629001

Hiszpańskie MŚP z Girony (Hiszpania), założone w 1993 r., 

Specjalizujące się w produkcji wody pochodzenia wulkanicznego z 

naturalnego parku Volcanic Area La Garrotxa, lider na rynku 

krajowym i posiadające ugruntowane międzynarodowe 

doświadczenie poszukuje długoterminowych dystrybutorów w UE i 

poza UE w celu rozszerzenia swojej międzynarodowej obecności.

Spanish SME from Girona (Spain) founded in 1993, specialized in 

the production of volcanic origin water from the natural park of 

the Volcanic Area of La Garrotxa, a leader in the national market 

and with consolidating international experience is looking for long 

term distributors in the EU and outside the EU to expand its 

international presence.

04/11/2021 spożywcza

 BOXK20200827002

Kosowska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem specjalizuje się 

w produkcji różnorodnych produktów mleczarskich, w tym 

świeżego mleka, jogurtów, białego sera i twarogu. W celu 

ekspansji na rynki zagraniczne poszukują umów o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

A Kosovar company with over 20 years of experience, is specialized 

in the production of a variety of dairy products including fresh 

milk, yogurts, white cheese and curd. In order to expand to foreign 

markets, they are looking for distribution services agreements. 

 26/11/2021 spożywcza

 BOUA20200925002

Firma z Ukrainy zajmuje się produkcją opakowań z różnych 

rodzajów tektury. Firma jest gotowa do produkcji opakowań dla 

potencjalnego partnera na podstawie umowy produkcyjnej.

The company from Ukraine is manufacturing packaging from 

different types of cardboard.  The company is ready to 

manufacture packaging for the potential partner under a 

manufacturing agreement.

12/11/2021 opakowania, papier

BODE20201026003

Niemieckie MŚP zajmujące się wzornictwem przemysłowym 

poszukuje międzynarodowych partnerów. Firma oferuje 

opracowywanie projektów z różnych branż, takich jak motoryzacja, 

sprzęt BHP, narzędzia, maszyny przemysłowe i meble dla znanych 

firm europejskich. Produkty zaprojektowane w ramach ich 

multidyscyplinarnego podejścia otrzymały nagrody za wzornictwo. 

MSP poszukuje partnerów do umów podwykonawczych i 

outsourcingowych.

 

A German SME active in industrial design is searching for 

international partners. The company offers design development 

from various branches as automotive, safety equipment, tools, 

industrial machinery and furniture for well known European 

companies. Products designed within their multidisciplinary 

approach received design awards. The SME is searching for 

partners for subcontracting and outsourcing agreements.

12/11/2021 inne usługi

BORO20201023001

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu rumuńska firma może 

zaoferować kompletne rozwiązania w zakresie opakowań, 

składające się z opakowań z tektury falistej typu II do żywności i / 

lub opakowań przemysłowych, papierowo-kartonowych, wszystkie 

produkty posiadają certyfikaty jakości.

Firma poszukuje długoterminowej współpracy z dystrybutorami 

zagranicznymi na podstawie umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

With over 20 years of experience, the Romanian company can 

offer complete solutions for packaging, consisting of corrugated 

cardboard type II food and / or industrial, paper and cardboard 

packaging, all products being certified by quality standards.

The company is searching for long-term cooperation with foreign 

distributors on the basis of distribution services agreement.

07/11/2021 opakowania, papier

BOGR20201103001

Firma jest start-upem produkującym kosmetyki naturalne z 

wykorzystaniem ziół greckiej natury. Znajduje się w północnej 

Grecji i poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych, 

pośredników handlowych na warunkach świadczenia usług 

dystrybucyjnych lub umowy o świadczenie usług handlowych w 

całej Europie.

The company is a start-up company which produces natural 

cosmetics with the use of herbs from the Greek nature. It is 

located in northern Greece and is looking for distributors or 

commercial agents, trade intermediaries under the terms of 

distribution services or commercial services agreement in the 

whole Europe.

12/11/2020 chemia i kosmetyki/chemiczna



BOUK20201022001

Brytyjska firma wyprodukowała przenośny wykrywacz, pierwszy 

tego rodzaju, który jest w stanie rozpoznać zabójcze włókna 

azbestu, gdy zostaną naruszone i uwolnione w powietrze. Firma 

poszukuje dystrybutorów.

A UK manufacturing company has produced a portable detection 

product, the first of its kind that is able to recognise deadly 

asbestos fibres when disturbed and released into the air. The 

company is looking for distributors.

06/11/2020
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BORO20200730001

Powstały w 2018 roku rumuński startup, zajmujący się produkcją 

naturalnych i odżywczych batonów, produkowanych wyłącznie z 

naturalnego miodu, różnego rodzaju orzechów i owoców, 

poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych i agencji handlowej.

A Romanian startup established in 2018, dealing with the 

manufacture of natural and nutritional snack bars produced 

exclusively with natural honey, various types of nuts and fruits, is 

looking for partners under distribution services and commercial 

agency agreement.

06/11/2020 spożywcza

BOUA20200925003

Ukraińska fabryka produkuje szeroką gamę kopert. Głównymi 

produktami są koperty, kieszenie na dokumenty. Fabryka działa od 

ponad 20 lat na rynku ukraińskim i zagranicznym, posiada 13 

różnych maszyn do produkcji kopert i nadruku na produktach. 

Firma chce współpracować w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

Ukrainian envelope factory produces wide range of envelopes. 

Main products are envelopes, paper filing pockets. Factory 

operates over 20 years on Ukrainian and outside markets, has 13 

different machines for producing envelopes and printing on 

products. The company wants to cooperate under distribution 

services agreement.

03/11/2020 opakowania, papier

BOGR20201013001

Firma jest grecką odlewnią / warsztatem maszynowym 

specjalizującym się w produkcji odlewów ze stopów żeliwa, stali, 

aluminium i mosiądzu i poszukuje partnerów z branży 

energetycznej, górniczej, spedycyjnej, chemicznej, spożywczej lub 

hurtowni odlewów by podpisać umowę produkcyjną lub 

podwykonawczą.

The company is a Greek Foundry/ Machine shop specialized in the 

production of castings from cast iron, steel, aluminum and brass 

alloys and is looking for partners from the power, mining, shipping, 

chemical and food industry or wholesalers of casting parts in order 

to sign a manufacturing or subcontracting agreement.

03/11/2020 metalowa

BOIL20201026001

Ta izraelska firma specjalizuje się w analizie satelitarnego radaru z 

syntetyczną aperturą w paśmie L (SAR) w celu zlokalizowania wody 

pod ziemią. Firma opracowała nowy produkt analityczny, który 

wykorzystuje 2 lub więcej zdjęć satelitarnych, uzyskiwanych w 

różnym czasie na tym samym obszarze i przetwarza wiele 

(wycieków) punktów zainteresowania (klastry). Wynik jest 

prezentowany jako narzędzie wspomagające podejmowanie 

decyzji w systemie informacji geograficznej lub mapie. Firma 

poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

This Israeli company is specialized in satellite-based L-Band 

Synthetic Aperture Radar (SAR) analysis to locate water 

underground.The company developed a new analytical product 

that uses 2 or more satellite images, acquired at different times 

over the same area and processes multiple (leaks) points of 

interest (clusters).The result is presented as a decision-support tool 

over a Geographical Information System or map.  The company is 

looking for partners under distribution service agreement.

13/11/2020
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BOKR20201006001

Od założenia w 2006 roku koreańska firma jest dobrze znana z 

wysokiej jakości nieorganicznej konwergentnej folii ochronnej i 

opracowała folię ochronną do farby na bazie TPU 

(termoplastycznego poliuretanu), folię blokującą UV i specjalną 

folię, taką jak Pearl PPF z innowacyjną technologią nanodyspersji. 

Firma poszukuje globalnego dystrybutora swojego produktu, aby 

zwiększyć swój udział w rynku globalnym.

Since established in 2006, a Korean company has been well-known 

for high-quality inorganic converged protection film and developed 

TPU (Thermoplastic polyurethane)-based Paint Protection Film 

(PPF), UV Blocking Window Film, and special film such as Pearl PPF 

with its innovative nano dispersion technology. The company is 

seeking a global distributor of its product to increase its global 

market share. 

25/11/2020 materiały i usługi budowlane

BORO20200820003

Rumuńska firma ICT specjalizuje się w projektowaniu 

niestandardowych rozwiązań programowych dla wielu branż. 

Firma opracowała aplikację do śledzenia i planowania usług 

świadczonych w dziedzinie medycyny, która jest przeznaczona do 

monitorowania pracy personelu medycznego oraz archiwizacji 

danych statystycznych dotyczących pacjentów. Firma poszukuje 

placówek zdrowotnych do umów licencyjnych lub dostawców z 

sektora ochrony zdrowia do umów agencyjnych.

A Romanian ITC company is specialized in designing customized 

software solutions for many industries. The company developed an 

application for tracking and planning services provided in the 

medical field, which is intended for monitoring the activity of 

medical staff as well as archiving statistical data related to 

patients. The company is looking for health facilities for license 

agreement or suppliers from healthcare sector for commercial 

agency agreement.

22/11/2020 komputery i IT

BORO20201009002

Dzięki ponad 5-letniemu doświadczeniu w działalności 

psychologicznej zarówno w zespołach biznesowych, jak i 

indywidualnych, rumuński przedsiębiorca oferuje usługi coachingu 

życiowego i biznesowego dla międzynarodowych partnerów w 

ramach umów outsourcingowych.

With more than 5 years of experience in psychology activities with 

both business teams and individuals, the Romanian entrepreneur 

is offering life and business coaching services for international 

partners under outsourcing agreements.

18/11/2020 inne usługi

BOIT20201029002

Założona w 2016 roku włoska firma świadczy usługi gromadzenia 

danych, mapowania badań i modelowania za pomocą technologii 

dronów. W szczególności oferowane usługi to: fotogrametria z 

dronami, termografia z dronami i / lub termokamerami, analiza 

jakości powietrza za pomocą drona, inżynieria cofania i 

prototypowanie poprzez druk 3D. Firma poszukuje klientów w 

ramach umów outsourcingowych lub podwykonawczych.

The Italy based company, founded in 2016, provides data 

collection, survey mapping and modelling services through the 

drone technology. In particular, the offered services are: 

photogrammetry with drones, thermography with drones and or 

thermocameras, air quality analysis with drone, reversing 

engineering and prototyping through 3D printing. The company is 

looking for clients under outsourcing agreements or 

subcontracting.

18/11/2020 inne usługi

BODE20201015001

Niemieckie MŚP, które prowadzi działalność w dziedzinie inżynierii 

i technologii dentystycznych, opracowało nowatorski system 

cienkiej licówki z ceramiki szklanej na bazie krzemianu litu i 

odżywkę powierzchniową do pełnokonturowych uzupełnień 

dentystycznych wykonanych z tlenku cyrkonu. Produkty posiadają 

certyfikat CE dla wyrobów medycznych klasy IIa. Firma jest 

zainteresowana współpracą z partnerami na całym świecie w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A German SME that is active in the field of dental engineering and 

technologies developed a novel glass ceramic Lithium Silicate thin 

veneering system and a surface conditioner for full contour dental 

restorations made of zirconia. The products are CE-certified for 

medicine device class IIa. The company is interested in a 

cooperation with partners worldwide in the frame of a distribution 

services agreement.

06/11/2020 medycyna



BOTR20201030001

Turecka firma zajmująca się przetwórstwem szkła poszukuje umów 

na usługi dystrybucyjne, aby znaleźć nowych klientów na rynkach 

Europy i Bliskiego Wschodu. Firma specjalizuje się w szkłach 

parapetowych i elewacyjnych, szkle bezpiecznym, szkle 

hartowanym, szkle laminowanym, szkle kuloodpornym, szkle 

dekoracyjnym, szkle opalowym, szkle drucianym, podwójnych 

szybach, szkłach meblowych, szklanych stołach, obróbce 

powierzchni i szkła.

Turkish glass processing company seeks distribution services 

agreements to find new clients in European and Middle East 

markets. Company is specialized in parapet and facade cladding 

glasses, safetyglass, tempered glass, laminated glass, bullet-proof 

glass, decorative glass, opal glass, wire glass, double glazings, 

furnishing glasses, glass table, surface and glass treatment.

05/11/2020 różne inne produkty

BOHU20200930005

Mała węgierska firma oferuje swoje usługi z zakresu ortodoncji 

cyfrowej. Firma produkuje niewidoczne szelki za pomocą 

nowoczesnych technologii CAD / CAM. Firma chciałaby znaleźć 

nowe gabinety dentystyczne w innych krajach, aby dostarczyć ten 

produkt swoim klientom. Dlatego firma chciałaby nawiązać 

współpracę z przedstawicielami handlowymi i dystrybutorami.

A small Hungarian company offers its service in the field of digital 

orthodontics. The firm produce invisible braces by modern 

CAD/CAM technologies. The company would like to find new 

dentist in foreign countries to provide this products to their clients. 

Hence the company would like to cooperate with commercial 

agents and distributors. 

27/11/2020 medycyna

BOUA20200903001

Ukraińska firma zajmuje się produkcją niestandardowych 

opakowań kartonowych zgodnie z wymaganiami klientów. 

Znajduje się w zachodniej części Ukrainy. Firma chciałaby 

rozpocząć nową współpracę w ramach umowy produkcyjnej.

  The Ukrainian company provides manufacturing of customized 

cardboard packaging products accroding to customers 

requirements. It is located in the western part of Ukraine. The firm 

would like to start new cooperation under manufacturing 

agreement. 

24/11/2020 opakowania, papier

BOXK20200826003

Kosowski producent specjalizuje się w produkcji nowoczesnych 

mebli kuchennych, sof, krzeseł, stołów, łóżek, szuflad, foteli, szaf, 

szafek i akcesoriów. Firma jest zainteresowana znalezieniem 

partnerów dystrybucyjnych z UE lub alternatywnie podjęciem 

umów produkcyjnych w imieniu innych marek.

A Kosovar manufacturer is specialized in producing modern 

kitchen furniture, sofas, chairs, tables, beds, drawers, armchairs, 

closets, cabinets and accessories. The company is interested in 

finding distribution partners from EU or alternatively to undertake 

manufacturing agreements on behalf of other brands. 

27/11/2020 produkty drewniane, meble

BOSI20201116001

Mikroprzedsiębiorstwo ze Słowenii, wyspecjalizowany producent 

luksusowych mebli, opracowało nową serię biurek w wyższym 

przedziale cenowym, które wyróżnia wysokiej jakości mieszanka 

materiałów i wyrazisty design. Stoły są przeznaczone dla 

odnoszących sukcesy dyrektorów, przedsiębiorców i menedżerów. 

Firma oferuje produkcję wyjątkowych, personalizowanych stołów 

na podstawie umowy produkcyjnej lub za pośrednictwem 

wyspecjalizowanych sprzedawców stylowych mebli na podstawie 

umowy agencyjnej.

A Slovenian micro company, specialized manufacturer of luxury 

furniture, has developed a new series of office desks in the higher 

price range, which are distinguished by a quality mix of materials 

and striking design. Tables are designed for successful directors, 

entrepreneurs and managers. The company offers the production 

of unique personalized tables on the basis of a manufacturing 

agreement or through specialized retailers of stylish furniture via 

commercial agency agreement.

26/11/2020 produkty drewniane, meble

BORU20201028003

Rosyjska firma z regionu Swierdłowska specjalizująca się w 

produkcji innowacyjnych produktów na bazie nanodiamentowych 

proszków z nanoskalowego dwutlenku tytanu, tlenków żelaza, 

kobaltu, niklu i miedzi do różnych zastosowań, w tym drukarek 3D, 

oferuje umowę na produkcję.

A Russian company from the Sverdlovsk region specialized in the 

production of innovative products based on nano-diamond 

powders from nanoscale titanium dioxide, oxides of iron, cobalt, 

nickel and copper for various applications, including 3D printers is 

offering a manufacturing agreement.

10/11/2020 chemia i kosmetyki/chemiczna



BONL20201015001

Holenderska firma stworzyła bardzo zaawansowaną platformę 

oprogramowania do digital signage (komunikacja cyfrowa za 

pośrednictwem ekranów w miejscach fizycznych, publicznych i 

komercyjnych). Holenderska firma szuka partnerów w każdym 

kraju w Europie, aby rozpocząć 50/50% joint venture. Firma 

wprowadza technologię, wprowadza model rynkowy i narzędzia 

biznesowe. Partner wnosi lokalną wiedzę i inwestycje, aby 

zatrudniać ludzi do prowadzenia firmy (newco). Przewidywana jest 

umowa joint venture.

A Dutch company has created a very advanced software platform 

for digital signage (digital communication via screens in physical, 

public and commercial places.)The Dutch company is looking for 

partners in every country in Europe, to start a 50/50% joint 

venture in that country. The company brings in technology, launch 

to market model and business tools. The partner brings in local 

expertise and investment to hire people to operate the business 

(newco). A joint venture agreement is forseen.

04/11/2020 komputery i IT

BOXK20200901009

Kosowskie MŚP z siedzibą w Lipjan, mieście w Kosowie, zajmujące 

się głównie produkcją zdrowej żywności dla psów i kotów, 

poszukuje agencji handlowych lub dystrybutorów w krajach UE i 

poza nią.

The Kosovar SME based in Lipjan, a town in Kosovo, mainly 

manufacturing healthy food for dogs and cats seeks commercial 

agency or distributors in EU and non-EU countries.

14/11/2020 spożywcza
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