Nr oferty

Summary PL

Summary ENG

Data (dd/mm/yyyy)

Kategoria

BRDK20210211001

Duńska firma stworzyła nowe, oparte na fermentacji, rozwiązanie do produkcji owadzich
feromonów, służących do walki ze szkodnikami w rolnictwie. Firma poszukuje producenta
posiadającego przemysłowe możliwości fermentacyjne w celu podpisania umowy produkcyjnej na te
wyroby.

A Danish company has developed a novel fermentation-based solution for producing insect
pheromones, which can be used for pest control in agriculture. The company is looking for a
cooperation partner in the EU with existing large-scale fermentation capacity to establish
production, especially for the fermentation step under a manufacturing agreement.

25/02/2022

rolnictwo

BRES20210202001

Hiszpańska firma specjalizująca się w automatyce przemysłowej, instalacjach elektrycznych oraz
usług konserwacji, pragnie poszerzyć swoje portfolio o piece i komory do badań środowiskowych.
Firma oferuje współpracę jako dystrybutor na zasadach wyłączności lub agencja handlowa.

A Spanish company specialised in industrial automation, maintenance and electrical installations
wants to incorporate to its portfolio furnaces and environmental test chambers. The company is
looking for exclusive distributor agreement or commercial agency agreement.

12/02/2022

pojazdy i maszyny/maszynowa

BRAT20210211001

Młoda, austriacka firma zajmuje się dystrybucją europejskich produktów na rynkach Bliskiego
Wschodu oraz Afryki, w szczególności w krajach Zatoki Perskiej. Z tego powodu poszukuje
producentów z sektora FMCG (oprócz producentów wyrobów świeżych) i oferuje im usługi
dystrybucji oraz agencji handlowej.

20/02/2022

spożywcza

BRNL20210211001

Holenderska firma specjalizująca się w sprzedaży niewielkich mebli, ceramiki oraz luksusowych
elementów wystroju wnętrz poszukuje dostawców luksusowych, designerskich wyrobów
ceramicznych do domu i ogrodu oraz innego rodzaju produktów wystroju wnętrz. Firma oferuje
usługi dystrybucji.

22/02/2022

produkty drewniane, meble

BRRO20210208002

Rumuńska firma poszukuje partnerów specjalizujących się w usługach cyfrowych, ze szczególnym
naciskiem na rozwijanie i obsługę kont w serwisach społecznościowych, tworzeniu i obsłudze stron
WWW oraz złożonych projektów marketingowych online. Firma poszukuje usług outsourcing'u oraz
podwykonawstwa.

A Romanian company seeks partners specialized in digital services working especially in the
development and management of social media accounts, websites creation and maintenance, and
complex online marketing projects, under outsourcing and subcontracting agreements.

25/02/2022

komputery i IT

BRFR20201218001

Francuski producent glazur, polew, nadzień, sosów, dekoracji oraz mieszanek do wypieku poszukuje
nowych dostawców czekolady. Firma, założona 30 lat temu w Paryżu, dostarcza produkty do dużych
cukierni. Jest to firma rodzinna, która dzięki doświadczeniu zdobywanemu przez 4 pokolenia
dostarcza 200 produktów z 20 typów asortymentu.

A French producer of glazes, icings, fillings, sauces, decorations and mixes for pastry is looking for
new suppliers of chocolate for manufacturing agreement. Created 30 years ago in Paris to deliver
products to the major pastry companies, the family company benefits from the know-how built up
over 4 generations to propose over 20 ranges and 200 products to its clients.

04/02/2022

spożywcza

24/02/2022

produkty drewniane, meble

14/02/2022

rolnictwo

15/02/2022

transport/logistyka

25/02/2022

produkty drewniane, meble

05/02/2022

różne inne produkty

19/02/2022

spożywcza

06/02/2022

tekstylia, ubrania, biżuteria

BRNL20210211002

BRUK20210211001

A young Austrian company exports products from the European market to the Middle East and
Africa, with focus on Arab Gulf countries. Therefore, the Austrian company is looking for
manufacturers, wholesalers and distributors of FMCG food products (except for fresh goods)
throughout Europe in order to establish distribution services or supplier agreements. The aim of the
agreements is to extend and complete the range of products that the Austrian company intends to
export.
Dutch SME specialized in small furniture, pottery and luxury home decoration is searching for
suppliers of luxury and design indoor and outdoor pottery and other various interior decorations.
The Dutch SME is now planning to increase its portfolio with international suppliers based in the EU.
The Dutch company wants to establish a long-term collaboration under distribution services
agreement.

Dutch SME specialized in home trends and small furniture is searching for production of sofas and
Holenderska firma specjalizująca się w usługach dekoracji wnętrz i sprzedaży mebli, poszukuje
chairs for the middle segment. The Dutch SME is interested in a production partner based in the EU
producentów sof, krzeseł ze średniej półki. Firma poszukuje partnera z doświadczeniem w produkcji
who has experience in producing home furniture. A manufacturing agreement or subcontracting
takich wyrobów, zainteresowanego podpisaniem umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa.
agreement can be provided.
Brytyjska firma będąca dostawcą akcesoriów do pielęgnacji koni poszukuje producentów szczotek
A UK supplier of horse care products is looking for a partner to manufacture high quality horse
do czesania.
grooming brushes.

BRFR20210129001

Francuska, licencjonowana firma sp4edycji morskiej i lotniczej oferuje swoje usługi we wszystkich
głównych portach morskich i lotniczych na świecie. Firma jest w stanie zaoferować cotygodniowe
transporty morskie na życzenie oraz usługi licencjonowanego poprzez AEO (upoważniony podmiot
gospodarczy) spedytora, a także usługi szerokiej sieci linii lotniczych skupionych w IATA. Firma
oferuje usługi podwykonawstwa.

BRRO20210106001

Założona w 2011, rumuńska firma z Transylwanii zajmuje się handlem detalicznym. Firma chce
poszerzyć swoje portfolio poprzez nawiązanie współpracy z producentami sof w formie umowy
dystrybucyjnej lub agencji handlowej.

BRFI20210125001

Fińska firma, zajmująca się importem i dystrybucją ekologicznych wyrobów do domu, takich jak
butelki, słomki, szczotki,

BRFR20210216001

Francuska firma specjalizuje się w produkcji białkowych dodatków dla sektora agrofood. W celu
zwiększenia swoich mocy produkcyjnych naturalnych składników spożywczych, firma poszukuje
partnera specjalizującego się w biotechnologii, oferującego produkcję białek poprzez ekstrakcję
enzymatyczną półproduktów, który powinien mieć łatwy dostęp do mięsa i/lub owoców morza.
Firma oferuje umowę podwykonawstwa.

BRNL20210129001

Holenderska firma projektuje, produkuje oraz sprzedaje ręcznie robione, skórzane torebki, paski i
akcesoria dla kobiet. Wszystkie produkty są robione ręcznie z wysokiej jakości materiałów. Z
powodu wysokiego popytu na jej nowy produkt - sandały greckie - firma poszukuje producentów,
będących w stanie wyprodukować tego rodzaju obuwie.

The French company is a fully-licensed ocean and air freight forwarder, providing services to and
from all major ports and airports worldwide. Able to offer weekly ocean shipping upon request and
fully-licenced AEO (Authorized Economic Operator) cargo freight forwarder though its accreditation,
it can also work with the large distribution network of IATA (International Air Transport Association)
member airlines. The company is looking for new partners under subcontracting.
Established in 2011, a Romanian company from Transylvania is actively involved in the retail sale.
The company is interested in enlarging its product portfolio by finding new foreign manufacturers
able to provide various types of sofas.
Cooperation will be under distribution services or commercial agency agreements.
The Finnish company specialised in importing and distributing ecological home products such as
bottles, straws, brushes, dryer balls etc. is looking for a European producer of laundry detergent
strips under a manufacturing agreement.
A French industrial company is specialised in the production of protein based ingredients for
agrofood sector. In order to increase their capacity production of natural food ingredients, the SME
is looking for a partner specialised in biotechnologies and equipped with enzymatic process of
protein extraction from by-products. The partner should have large capacity of production and an
easy access to meat and/or seafood by-products. A subcontracting agreement is sought with a longterm partner.
The Dutch SME designs, produces and sells handmade leather women’s bags, belts and accessories.
All products are individually handmade from high-quality materials. Due to an increase in demand
for a new product line - so called ancient Greek women’ s, sandals - the company is now searching
for producers of these footwear products within the frame of a manufacturing agreement.

Italian company, established in 1975, is a manufacturer of sealing profiles in EPDM, PVC and silicon.

BOIT20210120006

Włoska firma, założona w 1975 r., produkuje profile uszczelniające z EPDM, PCV i silikonu. Jej
produkty znajdują zastosowanie w różnych sektorach przemysłu - samochodowym, producentów
kabin, kolejowym, lotniczym, produkcji generatorów i klimatyzacji, systemów chłodniczych, maszyn
czyszczących itp. Firma poszukuje partnerów w celu podpisania umów produkcyjnych lub znalezienia
dystrybutorów i agentów handlowych.

The products find a use for a wide range of industries, including automotive, cabin manufacturers,
railway and aerospace industry, generators, air treatment, cooling systems, ropeways,
cleaning/sweepers.

27/02/2022

narzędzia i części

11/02/2022

narzędzia i części

The SME is looking for partners in Spain, France, Poland and the Czech Republic to conclude a
manufacturing agreement and/or establish distribution and commercial agency agreements.

BOMK20201223001

Firma z Macedonii specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy wyrobów z metalu, takich jak maszyny
rolnicze, zbiorniki, konstrukcje stalowe, płoty, części zamienne i inne produkty na zamówienie. Firma
chce rozszerzyć swoją działalność z zachodnich Bałkanów na kraje Europy Wschodniej.

The company form North Macedonia is specialized in manufacturing of a variety of metal products
such as agricultural machinery, containers, steel structures, fences, spare parts and other metal
products and parts according to customers needs.
They currently export to some of the countries in the Western Balkan region, but are looking for
possibilities to expand their business on the Eastern European market through distributors and
commercial agents.

BOSI20210202001

Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji urządzeń do mierzenia i analizy poziomu chloru w
wodzie. Firma poszukuje dystrybutorów, by zwiększyć sprzedaż swoich produktów.

A Slovenian company is specialized in the manufacturing of devices for measuring and analysis of
chlorine in water. The company is interested in enlarging its sales and is looking for partners for a
long-term cooperation under a distribution services agreement.

27/02/2022

środowisko/energia/ochrona
środowiska

BOUA20201216001

Firma produkująca meble, założona w 1997 r. w Połtawie produkuje ekologiczne meble z litego
dębu, wyróżniające się jakością i wzornictwem. Wszystkie podlegają kontroli jakości na każdym
etapie produkcji. Firma poszukuje dystrybutorów.

The furniture factory was founded in 1997 in Poltava city in the central part of Ukraine. The producer
offers eco-friendly oak solid furniture, distinguished by its high quality, reliability, and modern
design. All products undergo quality control at every stage of production.
The company is looking for distributors and commercial agents.

06/02/2022

produkty drewniane, meble

BOBG20201214001

Bułgarska firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych na swoje lampy UV: przenośne
platformy do dezynfekcji o różnej mocy (4x30W, 4x55W, 8x30W, 8x55W). Wersja podstawowa
posiada pilota zdalnego sterowania oraz uchwyty na kable. Dostępne dodatki to cyfrowy timer,
cyfrowy miernik stanu lamp oraz czujniki bezpieczeństwa oraz urządzenia do sterylizacji powietrza o
wydajności 100m³ do 430m³. Firma poszukuje dystrybutorów.

10/02/2022

pojazdy i maszyny/maszynowa

BONL20210119001

Holenderska firma z sektora MSP specjalizuje się w foto- i chronoterapii, które poprawiają
wydolność sportowców i dobrostan ludzi przy użyciu światła i technologii. Ich opatentowana
technologia pomaga ludziom lepiej spać, czuć więcej energii oraz pozwala ludziom pracującym w
trybie zmianowym na uniknięcie problemów zdrowotnych. Firma poszukuje dystrybutorów.

19/02/2022

medycyna

BOES20201203005

Hiszpańska firma, zajmująca się produkcją urządzeń przemysłowych, opracowała innowacyjną
technologię inwertera/konwertera, pozwalającą osiągnąć mniejsze rozmiary i wagę urządzenia oraz
posiada nowoczesne funkcjonalności używane w urządzeniach do ogrzewania indukcyjnego. Firma
poszukuje agentów handlowych z doświadczeniem w przemyśle.

02/02/2022

narzędzia i części

18/02/2022

pojazdy i maszyny/maszynowa

BOFI20210208001

Fiński producent maszyn do tworzenia podciśnienia oraz czyszczących kanały wentylacyjne chce
zwiększyć swoją obecność na rynkach krajów Europy. Jej urządzenia poprawiają jakość powietrza
podczas budowania i remontowania budynków, magazynów itp. Firma poszukuje dystrybutorów i
agentów handlowych z doświadczeniem, będących w stanie zająć się również obsługą
posprzedażową.

Bulgarian company has wide UVC product portfolio:
- Premium mobile disinfection platform with different variations–4x30W, 4x55W, 8x30W and
8x55W. Basic version includes: remote control and wire holders. Available add-ons: digital timer,
digital hour-meter(measures UVC tubes life)and safety sensors.
- Air sterilization devices with capacity from 100m³ to 430m³
The company seeks distribution services agreement mainly in Spain, Italy, Czech Republic, France,
Poland and other EU countries.
A Dutch SME specializes in light and chronotherapy to boost athletes performance and improve lives
by the use of light and technology. Their patented, award winning technology helps people to sleep
better, feel more energetic and prevents health issues of shiftworkers.
The company is looking for a partnership within the frame of a distribution services agreement. They
are searching for new partners in Finland, Italy, Spain, Poland, Hungary, Romania, Czechia and
Slovakia.
The Spanish company, belonging to the subsector of equipment for industrial machinery, provides a
breakthrough and totally innovative inverter/converter technology with reduced size and weight
and advanced functionalities at very competitive prices, for inductive heating applications.
The company is seeking sales agents with experience in heating applications used in all industrial
branches, such as automotive, renewable energies, food sector, energy sector, etc.

A Finnish manufacturer of negative air machines and air duct cleaners is looking to expand to the
European market. The company's machines improve indoor air quality during construction and
renovation projects in apartments, warehouses and compartmentation. The company is looking for
experienced European agents or distributors that could also handle after-sales activities. The
cooperation would be in the form of a commercial agency agreement or a distribution services
agreement.

BOFR20210129001

Francuska firma specjalizuje się w produkcji ekologicznych, projektowanych na zamówienie
The French company is specialized in custom-made green packaging solutions for industrials all over
opakowań dla przemysłu. Skrzynie z tektury falistej są w stanie zastąpić cięższe i droższe skrzynie z Europe. The corrugated crates replace the heavier and more expensive wooden ones. The packaging
drewna. Opakowania tej firmy służą do transportu morskiego cennych przedmiotów (dzieł sztuki, is made for overseas shipments of high-value items (motorcycles, machinery, art pieces etc.) or any
motocykli, maszyn) lub każdego rodzaju towaru, który wymaga opakowania ochronnego. Firma
type of merchandise requiring reliable protective packaging. Distributors of crates or manufactures
poszukuje dystrybutorów skrzyń oraz producentów dóbr luksusowych.
of high-value items are sought under distribution agency or manufacturing agreements.

16/02/2022

opakowania, papier

04/02/2022

produkty drewniane, meble

BOAR20210115001

Argentinian company is producing agricultural products and sell agricultural inputs as well as they
Argentyńska firma produkuje produkty rolnicze, środki produkcji rolnej oraz handluje zbożem i
buy and sell grains. Among other things, they are also in the cattle business; they offer services of
bydłem. Firm oferuje również usługi zakładania i prowadzenia gospodarstw rolnych. Firma poszukuje
generation and management of agricultural businesses. The company is seeking partners in Europe
europejskich dystrybutorów zainteresowanych takimi produktami jak soja, kukurydza, pszenica,
to distribute its products (soybean, yellow corn, wheat grain, feed barley, coriander seeds, canary
jęczmień paszowy, kolendra, mozga kanaryjska, groszek).
bird seeds, yellow/green peas), under a distribution agreement.

02/02/2022

spożywcza

BOSE20191016001

An innovative Swedish company has developed integrated electric servo motors that can be used in
Innowacyjna szwedzka firma stworzyła zintegrowane elektryczne serwomotory, które stosuje się
many applications requiring precise motion. The products stand out compared to other servomotors
tam, gdzie wymagany jest precyzyjny napęd. W porównaniu do innych serwomotorów dostępnych
on the market due to the high torque, small size, and low weight. The integrated servomotors are
na rynku, produkty tej firmy wyróżniają się wysokim momentem obrotowym, małymi rozmiarami
within the range of 25W to 300W continuous power. The company is now seeking distribution
oraz masą. Są dostępne w mocach od 25 do 300 W. Firma poszukuje dystrybutorów.
agreements internationally to expand the growing export business.

11/02/2022

sprzęt elektroniczny i elektryczny

BOMT20201221001

Maltańska firma, która projektuje oraz produkuje zestawy baterii LI-Ion, ładowarki, systemy
energetyczne zasilane bateryjnie oraz inwertery oferuje swoje usługi firmom z sektora MSP,
zajmującym się produkcją urządzeń zasilanych bateryjnie, takich jak rowery i skutery elektryczne,
narzędzia ogrodnicze, urządzenia czyszczące, lampy uliczne oraz generatory.

A Maltese company that designs and manufactures lithium-ion battery packs, chargers and battery
operated power systems and inverters is offering its customised services via a manufacturing
agreement to small and medium sized European and American companies that manufacture
equipment operated by batteries. These include electric bikes, electric scooters, gardening
machinery, cleaning equipment, street lighting and power generators.

23/02/2022

sprzęt elektroniczny i elektryczny

BOAL20201229007

Firma z siedzibą w Tiranie, Albania specjalizuje się w produkcji drzwi i okien z aluminium oraz szkła.
Firma poszukuje dystrybutorów na swoje produkty. Firma produkuje szklane kabiny prysznicowe,
fasady, okna, drzwi i inne tego typu produkty. Firma sprowadza materiały do ich produkcji z Włoch i
gwarantuje ich wysoką jakość.

18/02/2022

materiały i usługi budowlane

BOCZ20210127001

Czeska firma zajmuje się uprawą rośliny, Cannabis sativa L., legalnego leku bez efektów
psychoaktywnych, z której produkuje się bogaty w CBD (cannabidiol), który otrzymywany jest w
procesie ekstrakcji nadkrytycznym dwutlenkiem węgla. Firma oferuje usługi podwykonawstwa
firmom kosmetycznym.

02/02/2022

chemia i kosmetyki/chemiczna

BOFI20210115001

Fińska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją mebli do magazynów poszukuje
dystrybutorów szafek z elektrycznymi zamkami, które mogą być stosowane w obiektach
sportowych, szkołach, firmach, centrach handlowych itp.. Szafki są dostosowywane do potrzeb
klienta, w celu wybrania rozwiązań najbardziej adekwatnych do wymagań danego sposobu ich
użytkowania.

A Finnish storage furniture designer and manufacturer is seeking for distributors to their lockers
with electrical locking systems which can be used in e.g. sports centers, schools, working places,
shopping centers and other public spaces. The lockers are tailor made, they enable flexibility and
different kind of solutions and use. The targeted market areas are Northern and Central Europe.

Based in Tirana, this is an Albanian company specialized in producing aluminium and glass doors and
windows. It is looking for industry SMEs to be engaged in a distribution agreement. The company's
range of products are glass shower enclosures, doors and windows, glass facades and other glass
products. Materials are imported from Italy and treated in its main premises. In addition the
company is offering high quality products.
A Czech company grows Cannabis sativa L., a legal drug without psychoactive effects, to produce an
extract rich in CBD (cannabidiol) made by supercritical fluid carbon dioxide extraction (SCFECO2)
technology. The company is looking for subcontracting agreements with producers of cosmetics and
food supplements.

BOUK20210210003

Brytyjska firma, produkująca zimową odzież sportową, oferuje szeroką gamę ubrań technicznych dla A UK based winter sports apparel company, offers a range of innovative technical clothing for the 18osób w wieku 18-35. Jej flagowy produkt to jednoczęściowy skafander narciarski, zaprojektowany 35 market. The flagship product is a modern take on the iconic all-in-one ski suit, which has received
zgodnie z duchem czasów, który wzbudził duże zainteresowanie wśród klientów oraz w mediach i impressive customer and media feedback and has already sold into over 50 countries. The company
jest obecny na rykach pond 50 krajów. Firma poszukuje międzynarodowych dystrybutorów.
is looking for international distributors that are keen to stock its product

17/02/2022

tekstylia, ubrania, biżuteria

BOIT20201231001

A small Italian company has developed an innovative appliance for separate waste collection. The
Małą, włoska firma stworzyła innowacyjne urządzenie do segregacji odpadów, które jest w stanie
appliance is able to differentiate and compact up to 7 types of waste; it was realised for private
odróżnić i zebrać 7 rodzajów frakcji. Zostało stworzone z myślą o domach jednorodzinnych,
household use, hospitals, schools, companies and other similar types of organisations. The company
szpitalach, szkołach, firmach itp. Firma poszukuje partnera finansowego do spółki joint venture oraz
is looking for an industrial and financial partner to establish a joint venture agreement and develop
produkcyjnego do budowy prototypu.
the prototype appliance it has designed.

13/02/2022

środowisko/energia/ochrona
środowiska

01/02/2022

rolnictwo

27/02/2022

metalowa

BOMK20201211001

Macedońska firma, produkująca nawozy dolistne w formie krystalicznej i płynnej oferuje swoje
produkty dystrybutorom z krajów UE. Nawozy te są 100% rozpuszczalne zgodnie z normami
europejskimi, co zostało udowodnione na rynkach Macedonii, Kosowa i Polski. Firma poszukuje
partnerów do zawarcia długoterminowych umów joint venture oraz dystrybucyjnych.

BODE20210209002

Posiadająca międzynarodową renomę niemiecka firma świadcząca usługi spawalnicze oraz
frezowania elektrod, posiadająca 60-letnie doświadczenie poszukuje agentów handlowych i
dystrybutorów.

A Macedonian company that is producing foliar fertilizers, in crystal and liquid form, offers its
products to foreign distributors on EU market. These products are 100% soluble, according to the
European standards, already proven on the markets in Macedonia, Kosovo and Poland. The
company offers a long-term partnership to companies interested in joint venture or distribution
services agreements.
An internationally renowned German expert in welding and electrode milling technology with 60
years of experience is looking for international agents and business partners for a commercial
agency or distribution agreement.

BORO20200506001

A Romanian software development company, provides complex software solutions based on
Rumuńska firma, zajmująca się tworzeniem oprogramowania oferuje kompleksowe rozwiązania
customer needs. They are experienced with FinTech, HealthTech solution, e-commerce, e-learning, idostosowane do potrzeb klientów. Firma działa w takich sektorach jak FinTech, HealthTech, egaming projects, business to customer (B2C), business to business (B2B), and customer relationship
commerce, e-learning, B2B oraz B2C, oferując tworzone na zamówienie oprogramowanie z zakresu
management (CRM) services and offer custom software development for web, mobile, database,
sieci, mobilności, baz danych, integracji i konserwacji systemów, bezpieczeństwa i wsparcia. Firma
integration and maintenance, security and support. They seek subcontracting and outsourcing
oferuje usługi outsourcingu i podwykonawstwa.
agreements.

19/02/2022

komputery i IT

BONL20210216001

Duńska firma produkuje mineralne farby proszkowe do różnych powierzchni do użytku wewnątrz
The Dutch company produces mineral paint powder for various surfaces, inside and outside. Adding
oraz na zewnątrz. Po dodaniu wody, powstaje dwuskładnikowa farba, a ponieważ w trakcie procesu
water at the time of actual painting creates a strong two-component paint. Because water is not
produkcji oraz transportu nie jest używana woda, zaoszczędzona jest spora emisja CO2. W celu
used in our production process or in transport, a lot of CO2 emissions are saved. For their export to
eksportu do innych krajów europejskich, duńska firma poszukuje dystrybutorów na zasadzie umowy
other European countries, the Dutch company is looking for distributors under a distribution services
dystrybucyjnej.
agreement.

20/02/2022

materiały i usługi budowlane

BODE20210105003

Niemiecka firma specjalizuje się w produkcji specjalnych implantów czaszki. Używa cyfrowych oraz
A German company is specialised in the manufacturing of patient specific skull implants. It uses
fizycznych modeli 3D dla precyzyjnych rezultatów w neurochirurgii, w operacjach plastycznych jamy
digital and physical 3D models for precise results in neurosurgery, oral and maxillofacial surgery as
ustnej oraz części szczękowo-twarzowej. Firma szuka umowy dystrybucyjnej. Firma jest już obecna
well as plastic surgery. The company is looking for distribution services agreements. The company is
w Kolumbii, Austrii, Szwajcarii, Francji i Hiszpanii.
already engaged in Colombia, Austria, Switzerland, France and Spain.

02/02/2022

medycyna

04/02/2022

różne inne produkty

03/02/2022

materiały i usługi budowlane

27/02/2022

różne inne produkty

04/02/2022

komputery i IT

23/02/2022

spożywcza

20/02/2022

komputery i IT

BOLT20210202001

Litewska firma specjalizuje się w suplementach spożywczych, urządzeniach medycznych niskiego i
średniego ryzyka oraz produkcją kosmetyków na zlecenie. Firma szuka zagranicznych partnerów i
oferuje swoje usługi na zasadzie umowy produkcyjnej, umowy z zachowaniem poufności oraz
podwykonawstwa.

The Lithuanian company is specialized in food supplements, low-medium risk medical devices, and
cosmetics contract manufacturing area. It is looking for foreign partners and is offering its services
under a manufacturing agreement with strict non-disclosure agreements and subcontracting as well.

BOFR20201201001

Francuska firma oferuje samoregulujące się lub ograniczające ogrzewanie kable do rozmrażania lub
utrzymywania temperatury. Firma chciałaby zidentyfikować nowych partnerów do pomocy firmie w
sprzedaży swoich produktów zagranicą, zwłaszcza w krajach z niskimi temperaturami na zasadzie
umowy dystrybucyjnej lub komercyjnej.

A French company offers self regulating or limiting heating cables for defrost or temperature
maintenance applications. It would like to identify new partners to help the company to sell its
products abroad, especially in countries with low temperatures under distribution services
agreement or commercial agency agreement.

BORU20210214001

Rosyjska firma specjalizuje się produkcji i sprzedaży urządzeń do zastosowania w ciągłej kontroli
ciśnienia w oponach w czasie rzeczywistym. Firma szuka partnerów do zawarcia umowy
dystrybucyjnej.

BOMT20210120001

Firma z Malty opracowała gamę czujników związanych z najnowszą technologią Internetu Rzeczy
(ioT) w połączeniu ze sztuczną inteligencją w chmurze, które pomagają przejąć oraz przetworzyć
bardzo efektywnie dane oraz rozesłać odpowiednio e-maile oraz powiadomienia sms w celu
informowania użytkowników. Firma szuka międzynarodowych partnerów do zaoferowania
ekspertyzy oraz szytych na miarę rozwiązań z użyciem czujników IoT na podstawie umowy
podwykonawstwa.

BONL20210127001

Duńska firma produkuje rum i inne podobne likiery w swojej destylarni od 2009 roku. Firma szuka
dystrybutorów w Europie i chce zaoferować umowę dystrybucyjną.

The Dutch SME has been producing rum and other related liquors in their distillery since 2009. The
company is looking for distributors in Europe and is willing to offer a distribution services
agreement.

BOTR20210120001

Turecka firma, która specjalizuje się w systemach zarządzania informacją w ochronie zdrowia,
oferuje rozwiązania w takich sektorach jak system informacji o ochronie zdrowia (HIS/HMIS), system
do archiwizacji zdjęć i komunikacji (PACS), system informacji laboratoryjnej (LIS), system informacji
radiologicznej (RIS), planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), elektroniczny system zarządzania
dokumentacją (EDM), itp. Firma szuka długoterminowych partnerów na zasadzie umowy
komercyjnej lub podwykonawstwa.

A Turkish company which is specialized in healthcare information management systems offers
solutions in areas such as healthcare information systems (HIS/HMIS), picture archiving and
communication system (PACS), laboratory information system (LIS), radiology information system
(RIS), enterprise resource planning (ERP), electronic document management system (EDMS), etc.
The company looks for long-term business partners via commercial agency and subcontracting
agreements.

BOXK20210122001

Wraz z posiadaną wiedzą ekspercką w zakresie przetwarzania i produkcji żywności od 1991 roku,
With extensive expertise in food processing and production since 1991, this Kosovar company is
firma z Kosowa szuka nowych możliwości biznesowych i partnerów na całym świecie takich jak sieci
looking forward to the new business opportunities and partners around the world such as
supermarketów, importerów żywności, dystrybutorów oraz agentów komercyjnych w celu
supermarket chains, food importers, distributors and commercial agents in order to establish a long
ustanowienia długofalowych relacji biznesowych na zasadzie umowy dystrybucyjnej i komercyjnej.
term business relationship through distribution services or commercial agency agreements.

06/02/2022

spożywcza

BOUK20210115002

Ten lider rynku jest dostawcą systemów bezpieczeństwa do lokalizacji dzieci oraz pacjentów w UK This market leader SME is a supplier of baby tagging and patient safety systems in the UK supplying
zaopatrującym ponad 50 placówek publicznej służby zdrowia. Jest to łatwa do zainstalowania
over 50 NHS trusts. This is an easy to install plug and play unit that has increased the safety of
wtyczka, która w znaczący sposób zwiększyła bezpieczeństwo dzieci i pacjentów. Firma poszukuje infants and patients. They are seeking companies that are currently offering security or IT solutions
firm oferujących rozwiązania bezpieczeństwa lub IT dla sektora zdrowotnego lub posiadających bazę to the healthcare sector and have an existing hospital customer base to introduce the product. They
klientów do przedstawienia produktu. Poszukiwana jest umowa dystrybucyjna lub licencja.
are seeking this via a distribution service agreement and or a licensing agreement .

10/02/2022

inne usługi

A Russian company specializes in the production and sale of devices for the implementation of
continuous control of pressure in tires in real-time. The company is looking for partners for the
conclusion of the distribution services agreement.
The Maltese company has developed a range of sensors incorporating the latest Internet of Things
(IoT) technologies combined with cloud artificial intelligence allowing them to capture and process
data very efficiently and send out email and sms notifications alerting and informing the users
accordingly. The company is seeking international partners to offer its expertise and customised IoT
sensor solutions via a subcontracting agreement.

BOSI20210202004

Słoweński producent naturalnych kosmetyków wykonanych ze słoweńskiej glinki leczniczej oraz
suplementów odżywiania, poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów, takich jak maski na
twarz dla suchej i tłustej skóry, maści lecznicze, powłoki lecznicze, pasty do zębów, witaminy i
minerały liposomalne, kolagen, prebiotyki i probiotyki, produkty odchudzające, produkty dla
sportowców. Firma oferuje również tworzenie nowych produktów na zlecenie. Produkty są
ekstremalnie skuteczne i naturalne, a niektóre posiadają nawet certyfikat pochodzenia
organicznego.

BODE20210107001

Niemiecka firma oferuje w 100% zgodny z RODO automatyczny system księgowy w połączeniu z
elastyczną platformą IoT z otwartym kodem dla bezpiecznego i godnego zaufania kontrolowania
wejść i wyjść. Firma szuka dystrybutorów i agentów na podstawie umowy komercyjnej.

BORO20210127001

Rumuński startup z północnego wschodu kraju, jest producentem osprzętu oświetleniowego
wykonanego z polerowanego oraz ręcznie malowanego drewna. Produkty posiadają unikalny design
oraz bardzo szczegółową i kompleksową metodę produkcji. Firma szuka partnerów do umowy
dystrybucyjnej i komercyjnej.

BOUA20210203001

Nowoczesna ukraińska marka modowa high-street/e-commerce bardzo wspiera wyłączność, gdzie
This modern high-street / eCommerce Ukrainian fashion brand strongly supports inclusivity where
wszystkie rozmiary są piękne i mają znaczenie. Z ponad 9 letnim sukcesem na rynku, marka oferuje
all sizes are beautiful and matter. With more than 9 successful years on the market, the brand offers
odświeżoną elegancję oraz klasyczny komfort, które mogą być noszone przez lata ze względu na ich
refreshing elegance and comfortable classics which are worn through seasons thanks to its quality
jakość i trwałość. Firma poszukuje partnerów gotowych do współpracy na zasadzie umowy
and sustainability. The company is looking for partners ready to cooperate on the basis of
dystrybucyjnej i komercyjnej.
distribution or commercial agency agreement.

BOBG20210209001

Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji opakowań dla przemysłu mlecznego takich jak folia
aluminiowa, wieczka z folii aluminiowej, opakowania z polistyrenu na jogurt, opakowania z
polietylenu na świeże mleko, itp. Firma oferuje rozwiązania szyte na miarę dla firm przemysłu
mlecznego. Poszukiwani są partnerzy do umowy dystrybucyjnej oraz komercyjnej. Firma jest
również gotowa do pracy w ramach umowy produkcyjnej.

BOXK20210118001

Firma z Kosowa specjalizuje się w produkcji naturalnych herbat organicznych. Produkty firmy są już
doskonale znane na rynku lokalnym. Firma planuje rozszerzyć swoją produkcję w bliskiej przyszłości i
chce wejść na nowe rynki międzynarodowe. Firma szuka umowy dystrybucyjnej i komercyjnej.

BORU20210216002

Rosyjski producent części do odkurzaczy oraz akcesoriów do domowego i profesjonalnego użytku
szuka partnerów na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

BOPT20210120001

Firma z Portugalii specjalizuje się w inżynierii i produkcji elektronicznej oraz produktach
elektronicznych od projektu produktu i prototypowania do produkcji i poszukuje umowy
podwykonawstwa.

BOSI20201218001

Słoweńska firma produkuje GJMW (odlewy z żeliwa ciągliwego białego) odlewy oraz części z
ciągliwego żelaza do rur pod własną marką. Innym segmentem produkcji są robione na zamówienie
odlewy pod konstrukcje (rusztowania, szalunki, itp.) dla przemysłu samochodowego, rolnego i
innych. Firma poszukuje partnerów do współpracy na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

BOAT20210216001

Firma z Austrii opracowała markę, która skupia się na farmaceutycznej jakości suplementów diety
oraz uzupełniających kosmetyków i poszukuje nowych głównych i wyłącznych dystrybutorów z
istniejącą siecią dystrybucji w sektorze zdrowotnym (lekarze, apteki, drogerie) w celu nawiązania
umowy dystrybucyjnej.

A Slovenian manufacturer of natural cosmetics made from Slovenian medicinal clay and nutritional
supplements is looking for distributors for its products, such as face masks for dry and oily skin,
medicinal ointments, medicinal coatings, toothpastes, liposomal vitamins and minerals, collagen,
prebiotics and probiotics, weight loss products, athletic products. They also offer new product
development. The products are extremely effective and natural, some even with organic
certification.
A German company offers a 100% GDPR-compliant automatic counting system in combination with
a flexible open-source IoT platform for a safe and reliable entry and exit control. The company is
looking for distributors and agents under a commercial agency agreement.
A Romanian startup, from the NE of the country, is a producer of lighting fixtures made of polished
and hand-painted wood. They have a unique design and a very thorough and complex
manufacturing method. The company is looking for partners under distribution services and
commercial agency agreement.

A Bulgarian SME is specialized in the production of packaging for the dairy industry such as
aluminium foil, aluminum foil lids, polystyrene yoghurt containers, polyethylene packages for fresh
milk, etc. Tailor-made solutions for dairy companies can be offered. Partners are sought for
distribution services agreements and commercial agency agreements.The company is also ready to
cooperate under a manufacturing agreement.
The Kosovar company is specialized in the production of natural organic teas. The company's
production is already represented and is well known in local market. The company is planning to
expand its production in the near future and wants to enter new international markets. The
company is looking for a distribution services agreement and commercial agency agreement.
The Russian producer of vacuum cleaners consumables and accessories for domestic and
professional use is looking for partners under a distribution services agreement.
A company from Portugal specialized in engineering and manufacturing of electronics and electronic
products, from product design and prototyping to manufacturing is looking for subcontracting
agreement.
A Slovenian company produces GJMW (whiteheart malleable cast iron) castings and malleable iron
pipe fittings under its own brand. Another segment of products are made-to-order castings for
construction (scaffolding, formwork, etc.), automotive, agricultural and other industries. The
company is looking for partners to cooperate with under distribution services agreements.
An Austrian company developed a brand with the focus on pharmaceutical quality food supplements
and complementary cosmetics and is now looking for new general and exclusive distribution
partners with an existing distribution network in the health sector (doctors, pharmacies, drugstores)
in order to establish distribution services agreements.

09/02/2022

różne inne produkty

09/02/2022

komputery i IT

09/02/2022

produkty drewniane, meble

19/02/2022

tekstylia, ubrania, biżuteria

25/02/2022

opakowania, papier

02/02/2022

spożywcza

27/02/2022

różne inne produkty

04/02/2022

sprzęt elektroniczny i elektryczny

10/02/2022

metalowa

27/02/2022

medycyna

BOUK20210120004

Firma z UK opracowała nadające się do noszenia zdrowotne rozwiązania technologiczne oraz
zintegrowaną aplikacją zdrowotną do użytku zarówno dla konsumentów jak i dostawców
profesjonalnych usług zdrowotnych. Firma szuka dalszych zagranicznych rynków dla trzech swoich
nadających się do noszenia produktów oraz usług i jest zainteresowana zarówno umową
dystrybucyjną jak i joint venture z odpowiednimi partnerami. Firma jest również otwarta na
podwykonawstwo dla firm z sektora ochrony zdrowia.

This UK-based company has developed wearable healthcare technology solutions and integrated
healthcare applications, for use by both consumers and professional healthcare providers.
03/02/2022

medycyna

04/02/2022

różne inne produkty

23/02/2022

różne inne produkty

It is looking to develop further the overseas markets for three of its wearable products and services
and is interested in both distribution and joint venture agreements with suitable partners. The firm
is also open to acting as a subcontractor for other companies in the healthcare technology field.

BOIL20210131001

Firma z Izraela produkuje i rozwija opatentowaną przeciwsłoneczną kamerę z filtrem UV, która
rozszerza widoczność ultrafioletową dla wielu sektorów przemysłu. System inspekcji UV może
nadzorować i wykrywać emisje awaryjnych części elektrycznych, promieniowanie UV oraz wycieki
oleju. Firma szuka kontaktu z firmami w sektorze elektrycznym, operatorami portów, firmami
gazowymi i olejowymi na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

BOXK20210215001

Firma z Kosowa przy użyciu najnowszych wyników badań naukowych, opracowała maseczkę
filtrującą do twarzy, która jest wygodna na co dzień i nie przeszkadza przy innych czynnościach.
Firma szuka pośredników handlowych w ramach umowy komercyjnej i dystrybucyjnej.

The company from Kosovo using the latest scientific research results has developed the face filtering
mask, that is convenient for everyday life and does not disturb other activities. The company is
looking for trade intermediaries under the commercial agency agreement and distribution services
agreement.

BOUK20200406002

Brytyjska destylarnia produkująca rum poszukuje partnerów do dystrybucji w Europie i poza nią.
Zbudowawszy silną markę opartą na tragicznej prawdziwej historii, ta innowacyjna firma stworzyła 3
wyjątkowe smaki rumów, stosując jedynie pełne, naturalne składniki. W ślad za sukcesem na rynku
krajowym przed ponad dwoma laty firma chciałaby wejść na rynek międzynarodowy poprzez
znalezienie zagranicznych dystrybutorów.

A UK based craft rum producer and distiller is looking for distribution partners in Europe and
elsewhere. Having built a strong brand based on a tragic true story, this innovative company has
created 3 unique flavoured rums using only whole, natural ingredients. Following good success in
the UK over the past two years, and identifying a wider opportunity overseas, this company would
like to enter the international market through finding distribution partners abroad.

17/02/2022

spożywcza

BOTR20201201001

Turecka firma produkuje metalowe drabiny domowe w strefie przemysłowej w Kayseri od 15 lat.
Miesięczna zdolność produkcyjna to 60 tys. drabin. Firma poszukuje umów agencji handlowej lub
produkcyjnej do rozszerzenia sieci sprzedaży i zdobycia nowych rynków dla swoich drabin.

The Turkish company has been producing metal household step ladders in the industrial zone in
Kayseri/Turkey for 15 years. The company's monthly production capacity is 60,000 step ladders. The
Turkish company is looking for a commercial agency or a manufacturing agreement to extend its
marketing network and reach new markets for its metal household ladders.

20/02/2022

metalowa

06/02/2022

różne inne produkty

10/02/2022

tekstylia, ubrania, biżuteria

BORO20201215001

BOBG20210204001

An Israeli company designs and develops patented solar-blind UV filter cameras, that stretch beyond
the sheer ability to see ultraviolet, for a variety of industries. The UV inspection systems can inspect
and detect the emission of partial electrical discharge, UV radiation, and oil leaks. The company is
looking to connect with companies in the electrical industry, port operators, and oil and gas
companies under distribution services agreement.

A Romanian producer of beverage and food equipment, such as food installations, tank assembly,
Rumuński producent wyposażenia do napojów i żywności, takich jak instalacje, zbiorniki, linie
bottling lines, machinery, processing equipment and also equipment for the packaging industry, is
butelkujące, maszyny, wyposażenie do przeróbki oraz pakowania, poszukuje partnerów do zawarcia
looking for partners under a manufacturing agreement in order to increase revenues and expand its
umowy produkcyjnej w celu zwiększenia przychodów i rozszerzenia portfolio klientów.
client portfolio.
A Bulgarian family owned company is specialized in manufacturing of women's and men's shoes,
Bułgarska firma rodzinna specjalizuje się w produkcji damskich i męskich butów, sandałów oraz
boots, sandals and women's leather bags. The company which has experienced material suppliers
damskich torebek skórzanych. Firma posiada doświadczonych dostawców i stosuje zaawansowaną
and advanced technology would like to sign manufacturing agreements or distribution agreements
technologię. Podpisze umowy produkcyjne lub usług dystrybucyjnych z partnerami na całym świecie.
with partners from all over the world.

BOIT20201020006

Włoska firma z sektora tekstylnego produkuje wysokiej jakości odzież dla trenerów i miłośników
psów. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych.

An Italian company specialized in the textile sector, in particular in manufacturing of high quality
clothing for dog instructors and dog-lovers, is looking for distributors and commercial agents.

27/02/2022

tekstylia, ubrania, biżuteria

BOUK20201124003

Brytyjska firma produkująca olej kannabidiolowy (CBO) i produkty pochodzące z konopi wliczając
barwniki, środki spożywcze, kapsułki i kosmetyki, poszukuje dystrybutorów poza UE. Firma oferuje
również umowy produkcji pod marką partnera.

UK based business manufacturing cannabidiol oil (CBD) and hemp based products including
tinctures, edible items, capsules, skincare and cosmetics is seeking distributors outside the EU. The
business can also provide white label/ private label services for their extensive range and is seeking
manufacturing agreements with companies looking for white label hemp based products.

03/02/2022

spożywcza

BOIT20201209007

Włoska firma specjalizuje się w produkcji mebli domowych, w szczególności dla sektora
rozrywkowego i do salonów. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych do zawarcia
odpowiednich umów współpracy.

The Italian company is specialized in the manufacturing of home furniture, in particular in the
entertainment and living room industry. The company is searching for distributors and commercial
agents for distribution services agreements and commercial agency agreements.

25/02/2022

produkty drewniane, meble

BOUA20210201001

Ukraińska firma o 20 latach doświadczenia w przemyśle wyposażenia rolniczego oferuje takie
produkty jak brony talerzowe, zębowe i obrotowe, kultywatory, pogłębiacze, siewniki itp. Firma
poszukuje długoterminowej współpracy z zagranicznymi partnerami na bazie umów usług
dystrybucyjnych.

17/02/2022

pojazdy i maszyny/maszynowa

BORS20210129001

Serbska firma zatrudniająca osoby niepełnosprawne oferuje produkt i usługi w dziedzinie druku i
szwalnictwa. Z uwagi na rosnące zdolności produkcyjne firma jest zainteresowana wejściem na
nowe rynki poprzez umowy podwykonawstwa i produkcyjne.

A Ukrainian company with 20 years of experience in the agricultural equipment industry offers
products such as disc, tooth and rotary harrows, cultivators, subsoilers, seeding machinery, etc. The
company is looking for long-term cooperation with foreign partners on the basis of a distribution
services agreement.
A Serbian company employing persons with disabilities is offering product and services in the area of
printing and sewing industry. Since the company's production capabilities are expanding, the
company is interested in expanding to new markets through outsourcing and manufacturing
agreements.

18/02/2022

inne usługi

BOIT20210203001

Włoska firma oferuje lody bez mleka (lub substytutów o pochodzeniu warzywnym), bezglutenowe i This Italian company offers a without milk (or substitutes of vegetable origin), gluten-free and low in
niskocukrowe. Wybrane włoskie owoce PDO (Protected Designation of Origin) i PGI (Plant
sugar ice creams.
Germplasm Institute) łączy się z wodą i kilkoma szlachetnymi tłuszczami warzywnymi. To w 100%
The selection of Italian PDO and PGI fruit is linked to water and a few noble vegetable fats. It is a
warzywne lody oparte na wodzie dzięki nowoczesnej technologii i badaniom własnym. Firma oferuje 100% vegetable ice cream with high technological content, thanks to research carried out which
umowy agencji handlowej i usług dystrybucyjnych przeznaczonych dla wszystkich kanałów
made possible to produce a water-based ice cream. The company offers it under commercial agency
dystrybucji.
and distribution services agreements intended for all distribution channels.

17/02/2022

spożywcza

BORU20210204002

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji suplementów diety i kosmetyków, oferuje olej foczy w
The Russian company specializing in the production of dietary supplements and cosmetics, offers
formie płynnej i w tabletkach oraz oparte na nim kosmetyki. Firma poszukuje zagranicznych
seal oil in liquid and encapsulated form, as well as cosmetics based on it. The company is looking for
partnerów do zawarcia długoterminowych umów usług dystrybucyjnych.
foreign partners to conclude a long-term distribution services agreement.

15/02/2022

spożywcza

BOXK20210128001

Firma z Kosowa ma doświadczenie w produkcji żywności od 2017. Poszukuje nowych partnerów
biznesowych na świecie, takich jak sieci supermarketów, importerów żywności, dystrybutorów i
agentów w celu ustanowienia długoterminowych relacji poprzez umowy usług dystrybucyjnych lub
agencji handlowej.

With expertise in food processing and production since 2017, this Kosovar company is looking
forward to new business opportunities and partners around the world such as supermarket chains,
food importers, distributors and commercial agents in order to establish a long term business
relationship through the distribution services or commercial agency agreements.

10/02/2022

spożywcza

Serbska firma z sektora obróbki metalu mająca 15 lat doświadczenia oferuje usługi toczenia,
wiercenia, skrawania, kucia i spawania. Celem firmy jest wzmocnienie obecności na rynkach
zagranicznych, szczególnie w UE, na podstawie umów podwykonawstwa, produkcyjnej i agencji
handlowej.
Firma z północy Włoch specjalizuje się w projektowaniu i produkcji mechanicznych,
zrobotyzowanych i zautomatyzowanych zakładów, rozwiązań pakujących i oprogramowania.
Produkty i programy mogą być używane w różnych sektorach, takich jak spożywczy, samochodowy,
bioinżynieryjny, chemiczny, zielonych technologii, energetyczny, farmaceutyczny, logistyka,
opakowania, szkło. Firma poszukuje partnerów - dystrybutorów, agentów - do oferowania
produktów i usług na rynkach zewnętrznych.

A metal processing company from Serbia with 15 years of experience provides turning, milling,
drilling, boring, slotting, forging and welding metal services. The company's goal is to strengthen its
presence in the foreign markets, especially in the EU, through subcontracting, commercial agency
and manufacturing agreements.

04/02/2022

spożywcza

An Italian company located in Northern Italy is specialized in designing and manufacturing of
mechanical, robotics, automation plants, packaging solutions and software programming. Its
products and software can be used in various sectors, such as food, automotive, bioengineering,
chemical, green technologies, energy, pharmaceutical, logistics, packaging, glass. It looks for
partners –distributors, agents- to offer its products and services on external markets.

03/02/2022

inne usługi

BOUK20201110003

Firma spożywcza z północnej Anglii specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości wyrobów mięsnych świeżych, mrożonych i przetworzonych. Firma poszukuje partnerów zaopatrujących szpitale, szkoły i
inne miejsca do zawarcia umowy usług dystrybucyjnych. Umowa produkcyjna pod marką
zamawiającego też jest możliwa.

A North of England food sector company is specialised in producing high-quality meat products fresh, frozen and processed. The company is looking for companiees that supply to the hospitality
industry, schools and other venues that seek UK branded products under a distribution services
agreement. A manufacturing agreement under a private label could be offered also.

11/02/2022

spożywcza

BOUA20210103005

Ukraińska firma produkująca pellety drewniane poszukuje zagranicznych partnerów zdolnych do
dystrybucji i sprzedaży produktów firmy na innych rynkach europejskich. Firma chce nawiązać
długoterminowe i wiarygodne kontakty z dystrybutorami lub agentami handlowymi.

A company from Ukraine engaged in the production of wood pellets, is looking for foreign partners
able to distribute and sell the company’s production on other European markets. The company
seeks to establish long-term and reliable contacts with distributors or commercial agents to
distribute their products abroad.

15/02/2022

różne inne produkty

BOIT20210125001

Włoska firma produkuje fitochemiczne suplementy diety za pomocą unikalnej metody ekstrakcji.
Metoda wymaga kilku składników jak rośliny medyczne, enzymy warzywne i wodę jako
rozpuszczalnik. Ekstrakty ziołowe nie zawierają alkoholu ani chemikaliów w żadnej fazie produkcji.
Wynikiem jest ekstrakt zawierający 100% składników roślinnych, które są łatwo trawione. Firma
poszukuje partnerów do zawarcia umów agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych.

This Italian company produces phytochemical food supplements using a unique extraction method.
The method needs few ingredients as medical plants, vegetable enzymes and water as solvents. Its
herbal extracts do not contain alcohol and chemicals in any production phase. The result is an
extract that contains 100% of the plant’s features that are easy digestible.
The company is actively seeking partners to sign distribution or agent service agreements.

11/02/2022

spożywcza

02/02/2022

komputery i IT

04/02/2022

metalowa

12/02/2022

tekstylia, ubrania, biżuteria

BORS20210125002

BOIT20210104001

BOTR20201210001

BOHU20201027001

BOES20201223001

Turecka firma opracowała system identyfikacji i rozpoznawania twarzy w czasie rzeczywistym
A Turkish company has developed a real-time face recognition and identification system aimed at
przeznaczony do aplikacji bezpieczeństwa, nadzoru i kontroli dostępu. Oprogramowanie systemu
security, surveillance, and access control applications. The system software is capable of recognizing
jest zdolne do rozpoznania i identyfikacji obrazu twarzy człowieka bez ścisłych ograniczeń co do
and identifying face pictures of an individual without strict limitations on resolution and lighting
rozdzielczości i warunków oświetlenia w czasie rzeczywistym z baz zawierających setki milionów
conditions in real-time for databases consisting of hundreds of millions of persons. The company is
obrazów. Firma poszukuje partnerów do umowy licencyjnej lub agencji handlowej z wsparciem
looking for a license or a commercial agency agreement with technical assistance.
technicznym.
Węgierska firma oferuje systemy ogrodzeniowe z kutego żelaza w 3 kategoriach: podstawowej,
The Hungarian company offers wrought iron fence systems in 3 categories: basic, advanced and
zaawansowanej i premium, aby spełnić wszystkie wymagania klientów. Wszystkie kategorie nadają
premium, to meet all customer requirements. All categories are suitable for Do-It-Yourself projects.
się do projektów zrób to sam. System ogrodzeniowy składa się z płotu, furtki i dwuskrzydłowej
Fence system contains fence elements, pedestrian access and double leaf gate. Based on the
bramy. Biorąc pod uwagę pozytywny odzew lokalnych klientów, firma zamierza rozszerzyć sprzedaż
positive feedback from the local customers, the target is to extend the sales operation in Central
w krajach Europy centralnej i wschodniej. Firma jest zainteresowana umowami usług
and Eastern European countries. The company is interested in distribution services agreements.
dystrybucyjnych.
Hiszpańska marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji ekologicznej odzieży do tańca
A Spanish brand specialized in designing and producing eco-friendly dancewear is looking for retail
poszukuje dystrybutorów z doświadczeniem w sektorze mody i/lub tańca.
distributors with experience in the fashion and/or the dance industry.

BORU20210210001

Rosyjska firma opracowała innowacyjny medyczny egzoszkielet do utrzymywania wyprostowanej
A Russian company has developed an innovative medical exoskeleton to maintain an upright
postawy i poprawy mobilności pacjenta. Oferuje 5 letnią licencję wyłączną na know-how technologii posture and improve patient mobility and self-care. For medical institutions, hospitals, rehabilitation
produkcji instytucjom medycznym, szpitalom i centrom rehabilitacyjnym. Firma poszukuje
centers - a 5 year exclusive license is offered for the exoskeleton production technology know-how.
wiarygodnych partnerów do zawarcia umowy licencji.
The company is looking for reliable partners to conclude a license agreement.

27/02/2022

medycyna

BOFR20210209001

Francuska firma opracowała innowacyjne urządzenie pływające. Jest to pneumatyczna deska ze
skrzydłami (e-foil) i 2 silnikami elektrycznymi, co pozwala użytkownikowi unosić się nad wodą
dowolnego akwenu. Firma oferuje wyłączne prawa dystrybucji partnerom mającym sieć klientów w
sektorze marin, żeglarstwa i turystyki.

The French company developed an innovative watercraft. It is an inflatable board equipped with
water wings and two electric motors that allow users to "fly" over the water of a lake, a river or the
sea. The company is looking to offer exclusive distribution rights to partners that have a network
and clients portofolio in marine, sailing, tourism sectors.

13/02/2022

różne inne produkty

BOXK20201222004

A software development and consultancy company established in 2007 in Kosovo working on a wide
Założona w 2017 kosowska firma programistyczna i konsultingowa działa w wielu dziedzinach
range of business fields, from medical software to business automation is seeking potential partners
biznesu od oprogramowania medycznego do automatyki. Poszukuje potencjalnych partnerów do
to cooperate with under an outsourcing or subcontracting agreement. The companies experience in
współpracy na bazie umów podzlecenia lub podwykonawstwa. Firma ma doświadczenie w rozwoju
developing complex software for various industries and specialized developers teams is what
złożonego oprogramowania dla różnych sektorów i wyspecjalizowany zespół programistów.
differentiates the company from its competitors.

03/02/2022

komputery i IT

BOES20200617001

Hiszpańska agencja projektowo kreacyjna poszukuje europejskich partnerów do współpracy na bazie
umów handlowej, joint venture lub produkcyjnej w celu zwiększenia swojego portfolio klientów.
Oferuje pomoc doradczą w zakresie potrzeb projektowych. Firma może też pomóc europejskim
partnerom w dystrybucji ich produktów na Wyspach Kanaryjskich.

A design & creative agency is looking for European partners to collaborate, to increase its customer
portfolio, and to improve its position in the European markets (commercial / joint venture or
manufacturing agreement). The company also offers to European partners to be their outside
independent advisor and the developer for creative and design needs. The company can also help
their European partners to expand and distribute a specific related product in the Canary Islands.

11/02/2022

inne usługi

BOBG20210204002

Bułgarska firma, specjalizująca się w produkcji ręcznie robionych słodkich i słonych przekąsek o
A Bulgarian company, specialised in the production of handcrafted sweet and savory snacks with
ugruntowanej pozycji na rynku krajowym, obecnie chce rozszerzyć swoją sprzedaż w regionie Europy well established presence on the domestic market, is currently looking to expand their sales in the
Środkowo-Wschodniej i UE.
region of CEE and EU.

15/02/2022

spożywcza

18/02/2022

różne inne produkty

23/02/2022

różne inne produkty

23/02/2022

różne inne produkty

20/02/2022

środowisko/energia/ochrona
środowiska

BODE20210210001

BOUA20210127001

BOSE20210212001

BOMT20210125001

Niemiecki startup stworzył pierwsze na świecie oprogramowanie oparte na chmurze dla klienta
końcowego, w którym właściciele pojazdów mogą digitalizować, samodzielnie administrować i
analizować dane z i wokół swoich pojazdów, a także dane dotyczące podróży i zachowania kierowcy, The German startup created the world's first cloud-based software solution for the end consumer,
a wszystko to zostaje bezpiecznie przechowywane w osobistym magazynie danych w 100% zgodny z where vehicle owners can digitise, self-administer and analyse data from and around their vehicles,
RODO. Na rynku właściciele mogą również zarabiać na udostępnianiu firmom swoich danych.
as well as trip data and driving behaviour, all securely stored in a personal data vault at 100% GDPR
Poszukiwane formy współpracy to: pośrednictwo franczyzowe, pośrednictwo handlowe i umowy compliance. On the marketplace, owners can also earn money by granting companies access to their
finansowe.
data. Franchise agency, commercial agency and financial agreements are sought.

Prywatna ukraińska firma specjalizująca się w produkcji świec elektronicznych LED i innych
produktów LED (latarki mikroprocesorowe LED, ekrany kominkowe LED, gigantyczne „spadające
krople”) poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych oraz oferuje współpracę w ramach
usług dystrybucyjnych lub umowy handlowej.

A private Ukrainian company specializing in the production of LED electronic candles and other LED
products (LED microprocessor torches, LED fireplace screens, giant "falling drops") is looking for
distributors and commercial agents and offers cooperation in the framework of distribution services
or commercial agency agreements.

Szwedzkie MŚP wywodzące się ze szpitala uniwersyteckiego specjalizującego się w opracowywaniu i
sprzedaży oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji klinicznych (CDSS) opracowało
oprogramowanie, które poprawia jakość życia konkretnego pacjenta, dostosowując jego
A Swedish SME with origin from a university hospital specialized in development and sales of clinical
indywidualne żywienie dla noworodków. Szwedzka firma szuka umów dystrybucyjnych lub
decision support software (CDSS) has developed a software that improves the quality of life for the
handlowych z dystrybutorami i / lub agentami, którzy mogą oferować ich CDSS oddziałom
specific patient by tailoring its individual neonatal nutrition. The Swedish company is looking for
noworodkowym w całej Europie.
distribution or commercial agency agreements with distributors and/or agents who can offer their
CDSS to neonatal units throughout Europe.

Maltańska firma specjalizująca się w zrównoważonych rozwiązaniach i wdrażaniu energii
A Maltese company specialised in sustainable solutions and the implementation of renewable
odnawialnej oferuje zainteresowanym stronom indywidualne rozwiązania. Koncentrują się na
energy is offering its customised solutions to interested parties. They are focused on technologies
technologiach takich jak energia słoneczna, magazynowanie energii, oświetlenie LED, kogeneracja,
such as solar energy, energy storage, LED lighting, cogeneration, heat pumps and water
pompy ciepła i gospodarka wodna. Usługi obejmują energię budynku, audyt i wydajność
management. Services include building energy, energy auditing and performance, feasibility studies,
energetyczną, studia wykonalności, zarządzanie zasobami i normy środowiskowe. Firma chce
resource management and environmental standards. The company is looking to conclude
zawrzeć umowy handlowe lub dystrybucyjne.
commercial or distribution agreements.

BOLT20201221001

BORU20210208002

BOIT20210120003

BOIT20210210002

BOFR20210126001

BOIT20210129001

BOBG20210202001

BOMD20201111001

BOHR20210202001

Litewska firma jest producentem bardzo wysokiej jakości i konkurencyjnych cenowo świec oraz
domowych dyfuzorów, mydeł w płynie, które są produkowane na Litwie. Pożądana współpraca w
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Rosyjska firma specjalizująca się w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży kosmetyków opartych na
innowacyjnych technologiach i naturalnych składnikach (aminokwasy, witaminy A, E, kwas
hialuronowy) poszukuje partnerów do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Włoska firma jest zlokalizowana w północnych Włoszech w najbardziej znanym regionie octu
balsamicznego, która może liczyć na rozległą wiedzę specjalistyczną w zakresie produkcji wysokiej
jakości ekologicznych i biodynamicznych octów balsamicznych oraz przypraw zgodnych z włoską
tradycją. Produkty firmy są sprzedawane w kilku krajach europejskich, w USA i niektórych krajach
Dalekiego Wschodu. Firma poszukuje dystrybutorów głównie w Europie, Ameryce Północnej, Azji i
Zatoce Perskiej, związanych z przemysłem spożywczym.

The Lithuanian company is a manufacturer of very high quality and competitively priced candles and
home diffusers, liquid soaps that are made in Lithuania. The desired cooperation is under
distribution service agreement.

04/02/2022

16/02/2022
A Russian company specializing in the development, production and sale of cosmetics based on
innovative technologies and natural ingredients (amino acids, vitamins A, E, hyaluronic acid), is
looking for partners to conclude a distribution services agreement.

The Italian company is located in the Northern Italy most famous area for balsamic vinegars, and it
can count on extensive expertise e in the production of high quality organic and biodynamic
balsamic vinegars and condiments true to Italian tradition. Its products are sold in several European
countries, in USA and in some far East countries. The company is looking for distributors mainly into
European, North American, Asian and Arab Gulf markets, introduced in food industry.

różne inne produkty

chemia i kosmetyki/chemiczna

04/02/2022

spożywcza

13/02/2022

środowisko/energia/ochrona
środowiska

20/02/2022

spożywcza

02/02/2022

różne inne produkty

A Bulgarian company is specialized in the manufacturing of industrial and household fans and it is
looking for distributors with experience in mechanical equipment, factory equipment, electronic
home appliance, or telecommunication equipment business.

16/02/2022

różne inne produkty

The Moldavian company is specialized in the production of porridges, and frozen pastry (dumplings,
pancakes, etc). The company is looking to establish a distribution services agreement.

03/02/2022

spożywcza

Chorwacka firma specjalizująca się w doradztwie, opracowywaniu i projektowaniu produktów z
A Croatian company, specialized in consulting, developing and designing products in the field of
zakresu inżynierii mechanicznej i elektrotechniki poszukuje partnerów za granicą w ramach umowy
mechanical engineering and electrical engineering is looking for partners abroad under a
podwykonawczej i outsourcingu. Firma zajmuje się inżynierią, projektowaniem, symulacjami oraz
subcontracting and outsourcing agreement. The company provides engineering, design, simulation
testowaniem produktów przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Oferowana jest również produkcja as well as testing of products prior to series production. The production of prototypes is also offered.
prototypów.

17/02/2022

inne usługi

The Italian SME has over 20 years of experience in designing and building biogas and biomethane
Włoskie MŚP ma ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu i budowie instalacji biogazu i
plants with waste-to-energy and wastewater treatment technologies. Its portfolio covers every
biometanu z technologiami przetwarzania odpadów na energię i oczyszczania ścieków. Jej portfolio
aspect of the waste-to-energy and wastewater treatment value chain with efficient, sustainable and
obejmuje każdy aspekt łańcucha wartości w zakresie przetwarzania odpadów na energię i
economically viable solutions. Partners are sought under commercial agency agreement or financial
oczyszczania ścieków, oferując wydajne, zrównoważone i opłacalne ekonomicznie rozwiązania.
agreement.
Partnerów poszukuje się na podstawie umowy agencyjnej lub umowy finansowej.

Francuski producent napojów na bazie jabłek, takich jak cydry, Calvados (brandy jabłkowa) i
Pommeau (klasyczny likier koktajlowy) poszukuje nowych partnerów, którzy będą mogli
reprezentować swoje produkty ekologiczne w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A France based producer of apple-based beverages such as ciders, Calvados (apple brandy) and
Pommeau (classic cocktail liqueur) is searching for new partners able to represent their organic
products under distribution services agreements.

Dynamiczna i szybko rozwijająca się włoska firma, której podstawową działalnością jest dostarczanie
wysokiej jakości produktów i usług dla salonów fryzjerskich, poszukuje zagranicznych
A dynamic and fast growing Italian company, whose core business is to provide high quality products
dystrybutorów. Firma jest liderem na rynku włoskim i ze swoimi markami działa już w ponad 50
and services for hairdressing salons, is looking for foreign distributors. The company is a leader in the
krajach na całym świecie. Oferta dostępne również do produkcji pod markami własnymi na
Italian market and already active in more than 50 countries worldwide, with its brands. Available
podstawie umowy produkcyjnej.
also for Private Labels production via manufacturing agreement.

Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji wentylatorów przemysłowych i domowych, poszukuje
dystrybutorów z doświadczeniem w branży sprzętu mechanicznego, wyposażenia fabryk,
elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego lub sprzętu telekomunikacyjnego.

Mołdawska firma specjalizuje się w produkcji kaszek oraz mrożonych ciast (pierogi, naleśniki itp.).
Firma poszukuje partnerów do świadczenia usług dystrybucyjnych.

BOBG20210203001

BOUK20210204001

BOIT20210120001

BOSK20210202001

BORU20210217001

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji i dostawach olejków eterycznych i wód kwiatowych
poszukuje nowych dystrybutorów.
W magazynie przechowywanych jest ponad 30 rodzajów olejków eterycznych i wód kwiatowych zarówno ekologicznych, jak i konwencjonalnych. Firma może dostarczyć próbki i całą niezbędną
dokumentację.
Pożądany rodzaj współpracy: Umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Bulgarian company, specialized in the production and supply of essential oils and floral waters, is
looking for new distributors.
Over 30 types of essential oils and floral waters are kept on stock in the warehouse - both organic
and conventional quality. The company may provide samples and all necessary documentation.
Desired cooperation type: Distribution services agreement.

17/02/2022

różne inne produkty

13/02/2022

różne inne produkty

The Italian company is specialized in the precision machining and mechanical solutions sector,
particularly in high-precision turning and milling since 2011. It is in search of manufacturing
agreements to extend its customers’ network.

26/02/2022

materiały i usługi budowlane

Slovak company produces and distributes blasting machines more than 20 years. Now they are
looking for agents and/or distributors for cooperation under distribution services and/ or
commercial agency agreements to expand on new markets.

15/02/2022

narzędzia i części

27/02/2022

tekstylia, ubrania, biżuteria

MŚP z siedzibą w Midlands w Wielkiej Brytanii opracowało innowacyjne urządzenie do tankowania
pojazdów, umożliwiające konsumentom tankowanie NGV (pojazdów na gaz ziemny) z domu.
A UK Midlands based SME has developed an innovative gas refuelling appliance for vehicles allowing
Urządzenie będzie testowane przez cały okres użytkowania, oszczędność kosztów paliwa może
consumers to refill their NGV (Natural Gas Vehicles) from home. This has been lifetime tested and
pozwolić na zwrot kosztów poniżej 2 lat użytkowania. Firma poszukuje obecnie partnerstw z
the cost is such that fuel cost savings can allow paybacks of below 2 years to be achieved. The
organizacji przemysłowych w celu produkcji swoich urządzeń, ale także tych, którzy mogą zapewnić company is now seeking partnerships with industrial organisations to manufacture their appliance,
dostarczenie urządzeń na rynek na podstawie umowy agencyjnej.
but also who can provide routes to market via a commercial agency agreement.

Włoska firma od 2011 roku specjalizuje się w precyzyjnej obróbce skrawaniem i rozwiązaniach
mechanicznych, w szczególności w precyzyjnym toczeniu i frezowaniu. Firma poszukuje umów
produkcyjnych, aby rozszerzyć sieć swoich klientów.

Słowacka firma od ponad 20 lat zajmuje się produkcją i dystrybucją śrutownic. Obecnie poszukują
agentów i / lub dystrybutorów do współpracy w ramach usług dystrybucyjnych i / lub umów
agencyjnych w celu ekspansji na nowe rynki.
Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji odzieży wierzchniej na podróż i do życia w mieście:
wygodne i wysokiej jakości kurtki na zimę, wiosnę, jesień i lato są specjalnie zaprojektowane dla
osób spędzających dużo czasu na świeżym powietrzu. Firma poszukuje partnerów handlowych i
partnerstw w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company specializes in the production of outwear for traveling and city life: comfortable
and high-quality jackets for winter, spring, autumn, and summer are specially designed for people
who spend a lot of time outdoors. The company is looking for trade partners and partnerships in the
framework of distribution services agreement.

BOTR20201218001

Turecka firma, która została założona w Kayseri w Turcji w 1998 roku, produkuje i sprzedaje modele The Turkish company, which has been founded in Kayseri/Turkey in 1998, produces and sells human
anatomiczne człowieka i zoologii, które obejmują 300 modeli anatomicznych i 200 modeli
and zoology anatomy models, which include 300 anatomy and 200 simulation models. The company
symulacyjnych. Firma posiada certyfikaty ISO 9001-2015, ISO 1002 oraz CE.
has ISO 9001-2015, ISO 1002, and CE certificates.

27/02/2022

różne inne produkty

BOKR20210216001

Oczyszczacz i zmiękczacz wody tej koreańskiej firmy wykorzystuje przyjazną dla środowiska
This Korean company’s water purifier and softener use an eco-friendly CDI (Capacitive De-Ionization)
technologię CDI (pojemnościowa dejonizacja) do kontrolowania poziomu minerałów w wodzie. Ta
technology to control mineral levels in water. This company is the first to commercialize the CDI
firma jest pierwszą, która skomercjalizowała technologię CDI w Korei, którą posiada tylko 10 innych
technology in Korea, of which only 10 other companies in the world possess. Thanks to the
firm na świecie. Dzięki zastosowanej technologii jego elementy są energooszczędne i oszczędne przy
technology, its items are energy and cost efficient with high recovery rate. It hopes to make
wysokim współczynniku odzysku. Firma ma nadzieję na zawarcie umów agencyjnych,
commercial agency, distribution services, manufacturing or outsourcing agreements with potential
dystrybucyjnych, produkcyjnych lub outsourcingowych z potencjalnymi globalnymi partnerami.
global partners.

24/02/2022

środowisko/energia/ochrona
środowiska

BOSK20201103001

Słowacka firma specjalizująca się w projektach przemysłowych oferuje kompleksowe usługi EPC
The Slovak company specialized in industrial projects is offering comprehensive EPC (Engineering,
(inżynieria, zaopatrzenie, budownictwo) + EPCM (inżynieria, zaopatrzenie i zarządzanie budową), od
Procurement, Construction) + EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)
studiów wykonalności po dokumentację odbiorczą. Firma poszukuje partnerów do współpracy
services ranging from feasibility studies up to handover documentation. The company is looking for
najlepiej na podstawie umowy outsourcingowej.
partners to cooperate preferably via outsourcing agreement.

20/02/2022

inne usługi

03/02/2022

komputery i IT

BOXK20201222001

Firma programistyczna, założona w 2009 roku w Prisztinie w Kosowie, która oferuje profesjonalne
usługi w zakresie tworzenia oprogramowania na różne platformy, oferuje i wykonuje prace o
wyjątkowej jakości dla różnych branż poszukujących oprogramowania.

A software development company, founded in 2009 in Prishtina, Kosovo that offers professional
services in the field of custom software development on various platforms, offers and delivers work
of exceptional quality for various industries seeking software solutions.

Firma koncentruje się głównie na outsourcingu i partnerstwach podwykonawczych w Niemczech,
Szwajcarii i Austrii.

The company is mostly focused on outsourcing and subcontracting partnerships in Germany,
Switzerland & Austria.

BORO20210126001

Ta rumuńska firma rozpoczęła działalność w 2011 roku, a jej główną działalnością jest produkcja
This Romanian-owned business began in 2011 and its main activities are the manufacture of metals
metali za pomocą różnych procesów: toczenia, frezowania, cięcia laserowego, gięcia metali i
through different processes: turning, milling, laser cutting, metal bending and MIG-MAG welding.
spawania MIG-MAG. Na nowych maszynach CNC wykorzystują technologię najnowszej generacji,
With brand new CNC machines, they use the latest generation technology, guaranteeing the quality
gwarantującą jakość i terminowość wykonania produktu.
and execution deadlines of the product.
Organizacja chce być zaangażowana w długoterminowe umowy na dostawy / umowy produkcyjne z
The organization wants to be involved in long-term supply deals/manufacturing agreements with
firmami z branży.
businesses in the industry.

09/02/2022

metalowa

03/02/2022

spożywcza

Renomowana spółdzielnia rolnicza z Holandii zajmuje się opracowywaniem i produkcją, głównie
ręcznie wytwarzanego, rzemieślniczego sera krowiego.
Spółdzielnia poszukuje dystrybutorów i / lub agentów w Europie i poza nią. Dzięki własnemu
laboratorium firma może również produkować sery specjalne na życzenie klientów i oferować je w
ekskluzywnych partiach.
Poszukiwana współpraca w ramach umowy dystrybucyjnej lub umowy agencyjnej.

Renowned farmers cooperative from the Netherlands is a developer and producer of mainly
handmade artisanal cow cheese.
The cooperative is looking for distributors and/or agents in Europe and beyond. With their own
laboratory, the company can also produce special cheese on clients' request and can offer this in
exclusive batches.
Collaboration is sought in the frame of a distribution or agency agreement.

BRDE20210205001

Niemiecka firma handlowa oferująca różnorodne artykuły nieżywnościowe dla zwierząt domowych
poszukuje dostawców drapaków dla kotów m.in. w Polsce. Firma niemiecka zainteresowana jest
zawarciem umowy opartej na dostawie produktów lub umowy produkcyjnej.

A German trading company has established itself as a leading wholesaler for pet supplies in Europe.
They are offering a wide range of non-food products for pets. In order to enlarge their supplier
network, they are searching for new suppliers for cats scratching posts in Czech Republic, Georgia,
Poland, Romania, Slovakia and Ukraine. The German company is interested in entering into a
supplier agreement or a manufacturing agreement.

11/02/2022

produkty drewniane, meble

BRUK20210208001

Brytyjski i francuski projektant produktu poszukuje długoterminowego partnerstwa strategicznego z
producentem w celu prototypowania i produkcji innowacyjnej nowej elektrycznej francuskiej prasy
do kawy. Firma zainteresowana jest nawiązaniem umowy produkcyjnej lub spółki joint venture, w
której partner dostarcza prototypy i zdolności produkcyjne w zamian za porozumienie o podziale
zysków.

A UK and France based product designer is seeking a long term strategic partnership with a
manufacturer to prototype and produce an innovative new electric French coffee press. A
manufacturing agreement or a joint venture is sought where a partner supplies prototyping and
manufacturing capability in return for a profit sharing arrangement.

11/02/2022

spożywcza

BRFR20210203001

Francuskie MŚP projektuje i sprzedaje wysokiej klasy meble drewniane. Poszukuje kooperanta
A French SME designs and markets high-end wood furniture. It is looking for a subcontractor partner
podwykonawcy do produkcji mebli dziecięcych takich jak biurka, taborety, stoły, półki. Partner musi
to produce children's furniture such as desks, stools, tables, shelves. The partner must work with
pracować z litym drewnem (dąb, orzech, buk) i płytą pilśniową o średniej gęstości (MDF) oraz być w solid wood (oak, walnut, beech) and medium density fibreboard (MDF) and be able to paint, lacquer
stanie malować, lakierować i lakierować w wysokiej jakości. Partner powinien szanować tradycyjne
and varnish with a high quality range. The partner should respect traditional assemblies. A
zgromadzenia. Poszukiwana jest umowa na podwykonawstwo z firmą zlokalizowaną w Europie
subcontracting agreement is sought with a company located in Eastern Europe for a long-term
Wschodniej na długoterminową współpracę.
partnership.

20/02/2022

produkty drewniane, meble

20/02/2022

sprzęt elektroniczny i elektryczny

16/02/2022

sprzęt elektroniczny i elektryczny

05/02/2022

komputery i IT

16/02/2022

nauka/edukacja

BONL20201210001

BRES20201029001

BRAT20201210001

BRIT20210202001

BRIT20210212001

Hiszpańska firma zajmuje się zaopatrzeniem w osobiste środki transportu działa na wschodnim
The Spanish company is devoted to the supply of personal means of transportation. It operates in
wybrzeżu Hiszpanii, a ponieważ stara się dostosować do współczesnego popytu, zamierza
the eastern coast of Spain area, and as it seeks to adapt to contemporary demand, it is looking to
inwestować w technologie bardziej przyjazne dla środowiska. Przedsiębiorca jest zainteresowany
invest in more environmentally friendly technologies. Therefore, it is interested in a distribution
umową dystrybucyjną z jednym lub kilkoma partnerami, którzy mogliby dostarczać motocykle o
agreement with one or more partners who could supply electrically-powered motorcycles.
napędzie elektrycznym.
Austriacka firma opracowała prawdziwą innowację: wysoce elastyczny system listew zasilających z
dodatkowymi funkcjami. System jest dowolnie skalowalny podobnie jak Lego z modułami gniazd
The Austrian company has developed a veritable innovation: a highly flexible power strip system
elektrycznych i dowolnie wybieranymi modułami funkcjonalności. Etap rozwoju jest bliski
with additional functions. The system is freely scalable in a similar way to Lego with electric socket
ukończenia i dostępny jest prototyp. Kolejnym krokiem jest przygotowanie wprowadzenia na rynek.
modules and freely selectable functionality modules. The development stage is close to completion
W tym celu firma poszukuje partnera produkcyjnego, który rozpocznie kolejny etap i ewentualnie
and a prototype is available. The next step is to prepare the market launch. To do so, the company
wniesie wkład finansowy.
seeks a manufacturing partner to start the next phase and to possibly contribute financially.

Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu samochodów i produkcji pojazdów specjalnych chce
An Italian company specialised in car design and manufacturing of special vehicles wishes to assign
powierzyć pakiety prac projektowych dostawcom usług inżynieryjnych zlokalizowanych w
design work packages to engineering service providers located in selected countries. Outsourced
wybranych krajach. Pakiety zlecane na zewnątrz mogą obejmować usługi projektowania
packages could include Computer Aided Design (CAD) and Computer Aided Engineering (CAE)
wspomaganego komputerowo (CAD) i inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE) w oparciu o dane
services based on inputs provided by end customers. Outsourcing or services agreements are the
dostarczone przez klientów końcowych. Pożądanymi ramami współpracy są umowy outsourcingowe
desired cooperation frameworks.
lub umowy o świadczenie usług.
Włoski startup opracował innowacyjny model biznesowy dotyczący produktów „długowieczności”,
doskonałej żywności, wina i stylu życia włoskich rolników o wysokich standardach jakości, smaku,
bezpieczeństwa i zdrowia, a teraz chce znaleźć pilotażowych dystrybutorów za granicą zajmujących
się koncepcją aktywnego długowieczności i zainteresowanych współpracą z włoskim
stowarzyszeniem producentów.
Firma jest zainteresowana pilotażowymi umowami dystrybucyjnymi (lub partnerstwami
handlowymi) w krajach docelowych.

An Italian startup has developed an innovative business model around "longevity" products, fine
food, wine and lifestyle from Italian farmers with high quality, tastiness, safety and healthiness
standards, and is now willing to find pilot distributors abroad dealing with the concept of active
aging and interested in partnership with Italian association of producers.
Company is interested in pilot distribution agreements (or commercial partnerships), in target
countries.

BRMT20210212001

BRFR20210121001

Maltański ekologiczny butik zdrowia / urody koncentruje się na oferowaniu swoim klientom
The Maltese eco-friendly health/beauty boutique focuses on offering their clients fine artisan beauty
pięknych, rzemieślniczych produktów kosmetycznych, takich jak ręcznie robione mydło do
products such as handmade soap for all skin types and ailments, various lotions, balms and scrubs,
wszystkich rodzajów skóry i na różne dolegliwości, różne płyny, balsamy i peelingi, produkty do
hair care products, men care products and baby products. Most of their products are vegan, with
pielęgnacji włosów, produkty do pielęgnacji dla mężczyzn i produkty dla dzieci. Większość ich
some exception of a handful of products which use ethically sourced local honey, beeswax and
produktów jest wegańska, z wyjątkiem kilku produktów, które wykorzystują etycznie pozyskiwany
goat's milk. They are seeking suppliers of raw materials and accessories to conclude a supplier
lokalny miód, wosk pszczeli i kozie mleko. Poszukują dostawców surowców i akcesoriów do zawarcia
agreement.
umowy z dostawcą.
A French company with 40 years' experience in distribution of packaging solutions for the
Francuskie przedsiębiorstwo z 40-letnią tradycją w dystrybucji opakowań dla sektora rolno agricultural and industrial sectors is looking for a packaging manufacturer in Europe to supply
przemysłowego poszukuje producentów w Europie, którzy dostarczaliby tkane torby z polipropylenu
polypropylene woven bags via a supplier agreement.
na podstawie umowy handlowej.
Products are of a wide range of references and sizes.

13/02/2022

chemia i kosmetyki/chemiczna

02/02/2022

opakowania, papier

BRFR20210128001

Francuskie przedsiębiorstwo z 40 - letnim doświadczeniem w produkcji opakowań dla przemysłu
rolno-spożywczego i sektorów przemysłowych poszukuje partnerów - producentów opakowań na
terenie Europy, którzy byliby w stanie dostarczyć worki infuzyjne na mocy umowy handlowej.

A French company with 40 years' experience in distribution of packaging solutions for the
agricultural and industrial sectors is looking for a packaging manufacturer in Europe to supply high
density polyethylene infusion bags via a supplier agreement.

02/02/2022

medycyna

BRGR20210126001

Przedsiębiorstwo greckie aktywne w sektorze e-usług (w szczególności komputerowych rozwiązań
software) stworzyło sklep internetowy i zamierza rozszerzyć swoją działalność w sektorze ecommerce produktów elektronicznych. Firma poszukuje dostawców lub producentów różnych
produktów elektronicznych. Rozważany rodzaj partnerstwa to umowy z dostawcą lub dystrybucją.

A Greek SME is currently active in the field of e-services mainly for software business solutions. The
company has developed a new e-shop and aims to expand their business in the sector of ecommerce of electronic products. The company is looking for suppliers or manufactures of various
electronic products. The type of partnership considered is supplier or distribution agreements.

12/02/2022

sprzęt elektroniczny i elektryczny

18/02/2022

tekstylia, ubrania, biżuteria

23/02/2022

komputery i IT

25/02/2022

tekstylia, ubrania, biżuteria

16/02/2022

różne inne produkty

16/02/2022

komputery i IT

A Slovenian company has developed an innovative wooden device for a local vibration therapy to
alleviate and prevent effects that can lead to a carpal syndrome. For the production of the upper
part of the wooden housings, they are looking for manufacturers, experienced in the production of
wooden objects with CNC devices in large quantities. Cooperation will be based on the
manufacturing agreement.

25/02/2022

produkty drewniane, meble

The Finnish company, with a long tradition in sales, installation and maintenance of energy and
water systems that are used for process industry, municipal, healthcare, heating applications and
overall handling, is looking for suppliers for components, equipment and systems or system parts
from all over Europe, working under distributor agreement. Service agreements may also be
considered.

06/02/2022

środowisko/energia/ochrona
środowiska

BRNL20210205001

BRLT20210202001

BRFR20210216002

BRRO20210105001

BRRO20210208003

BRSI20210209001

BRFI20210120001

Holenderska firma specjalizująca się w trendach domowych i produktach do wnętrz poszukuje
producentów luksusowych poduszek z segmentu średniego. Holenderskie MŚP jest zainteresowane
Dutch company specialized in home trends and indoor products is searching for producers of luxury
partnerem produkcyjnym z siedzibą w UE, który ma doświadczenie w produkcji tekstyliów
cushions for the middle segment. The Dutch SME is interested in a production partner based in the
domowych. Oczekiwana umowa produkcyjna.
EU who has experience in producing home textiles. A manufacturing agreement can be provided.

Litewska firma to małe studio produkcyjne rozwiązań immersive media z siedzibą w Wilnie na Litwie.
A Lithuanian company is a small immersive media solutions production studio based in Vilnius,
Obecnie litewska firma finalizuje swoją nową grę - escape room VR, w którym drużyny złożone z
Lithuania. Currently, a Lithuanian company is finalizing their new game - a VR escape room, in which
maksymalnie 4 graczy wykorzystują spryt do rozwiązywania innowacyjnych, fabularnych
teams of up to 4 players use their wits to solve innovative, story-driven puzzles. Partner sought
łamigłówek. Poszukiwany partner to akcelerator tworzenia gier lub prywatna firma marketingowa should be the game development accelerator or private marketing company that specializes in game
specjalizująca się w tworzeniu gier, a oczekiwane partnerstwo to umowa o świadczenie usług.
development field and the expected partnership is services agreement.
Francuskie MŚP z północnej Francji produkuje pergole, parasole, żagle przeciwsłoneczne i wkrótce
inne meble ogrodowe. Firma poszukuje nowych partnerów w Europie i współpracuje z dostawcą
technicznych tkanin tekstylnych w celu wytworzenia wymienionych produktów i przeniesienia
produkcji w ramach outsourcingu lub umowy z dostawcą.

A French SME based in northern France is producing pergolas, parasols, shade sails and soon other
outdoor furniture. They are willing to find new partners in Europe and collaborate with a supplier of
technical textile fabrics to manufacture the mentionned products and relocate their production,
under outsourcing or supplier agreement.

Rumuńska firma e-commerce oferuje swoje usługi dystrybucyjne dla producentów innej grupy
The Romanian e-commerce company is offering its distribution services for manufacturers of a
produktów. Platforma świadczy usługi sprzedaży, pakowania i dystrybucji oraz logistyczne aspekty different group of products. The platform provides sales, packing, and distribution services as well as
współpracy. Firma poszukuje różnorodnych produktów z różnych branż. Współpraca będzie oparta
all logistics aspects of cooperation. The company is looking for various products from various
na umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych z firmami zainteresowanymi dystrybucją na rynku
industries. Cooperation will be based on distribution services agreements with companies,
rumuńskim.
interested in distribution on the Romanian market.
Rumuńska firma poszukuje partnerów specjalizujących się w tworzeniu stron internetowych,
posiadających wiedzę na temat Minimum Viable Product (MVP), do opracowywania projektów w
A Romanian company seeks partners specialized in web development, with expertise on Minimum
ramach umowy outsourcingowej.
Viable Product (MVP) to develop projects within the framework of an outsourcing contract.
Słoweńska firma opracowała innowacyjne drewniane urządzenie do miejscowej terapii wibracyjnej
w celu złagodzenia i zapobiegania skutkom, które mogą prowadzić do zespołu nadgarstka. Do
produkcji górnej części obudów drewnianych poszukują producentów, doświadczonych w produkcji
przedmiotów drewnianych na urządzeniach CNC w dużych ilościach. Współpraca będzie oparta na
umowie produkcyjnej.
Fińska firma z długą tradycją w sprzedaży, montażu i konserwacji systemów energetycznych i
wodnych, które są wykorzystywane w przemyśle przetwórczym, komunalnym, służbie zdrowia,
ciepłownictwie i ogólnej obsłudze, poszukuje dostawców komponentów, sprzętu i systemów lub
części systemów z w całej Europie na podstawie umowy dystrybutora. Rozważane umowy
serwisowe.

BRES20210205001

Hiszpańska firma zajmująca się konserwacją wież wiatrowych i turbin poszukuje światowych
dostawców części zamiennych do turbin wiatrowych, takich jak łopatki, pompy, przekładnie, silniki
A Spanish company working in the maintenance of wind towers and turbines is looking for
elektryczne czy hamulce, w ramach umowy z dostawcą. Firma posiada duże międzynarodowe
worldwide providers of wind turbines spare parts, such as blades, pumps, gearboxes, electrical
doświadczenie, a także certyfikaty ISO. Firma chciałaby podpisać długoterminowe umowy z nowymi
motors or brakes, under a supplier agreement. They have a great international experience and they
dostawcami części regenerowanych lub nowych części zamiennych, poszerzając portfolio usług
also have ISO’s certifications. The company would like to sign long term agreements with new
serwisowych.
suppliers of remanufactured or new spares parts, enhancing its maintenance services portfolio.

BRFR20210216004

Francuskie MŚP z północnej Francji sprzedaje parasole przeciwsłoneczne centralne i przesunięte,
żagle przeciwsłoneczne, pergole i wkrótce inne meble ogrodowe. Firma poszukuje nowych
partnerów w Europie i chciałaby współpracować z producentem tekstyliów wykorzystywanych na
osłony przeciwsłoneczne, pergole, żagle przeciwsłoneczne i / lub inne meble ogrodowe w celu
przeniesienia produkcji w ramach umowy produkcyjnej.

BRES20210126001

Hiszpańska firma zajmująca się biznesem międzynarodowym opracowała nowy, przełomowy system
płatności dla B2B przy użyciu Blockchain i Ethereum. Nowy system płatności pozwala firmom
zapewnić sobie negocjacje, zapewniając bezpieczne przekazy i płatności towarów między firmami,
unikając oszustw. Firma poszukuje fintechu lub insurtechu, który może świadczyć usługi kredytowe
dla transakcji B2B w celu dodania go do platformy. Poszukiwana współpraca oparciu o umowę
outsourcingową.

BRUA20210103001

BRUA20210210001

BRIT20210127001

BRIT20210218001

BRRO20201230001

BOHR20191125001

BOKR20210114001

Ukraińskie MŚP specjalizujące się w imporcie wyrobów cukierniczych poszerza swoje portfolio
produktowe i poszukuje europejskich producentów zainteresowanych rynkiem ukraińskim. Firma
jest zainteresowana współpracą w ramach umowy dystrybucyjnej z producentami wyrobów
pokrewnych.

Ukraińska firma jest importerem i dystrybutorem różnego rodzaju żelazostopów (żelazawanad,
żelazomangan, żelazomolibden, żelazroniob, żelazokrzem, żelazo-fram). Firma poszukuje nowych
partnerów międzynarodowych (producentów żelazostopów szlachetnych) w ramach umów o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
Włoska firma z Sycylii planuje nową kolekcję akcesoriów krawieckich wykonanych z tkanin
parasolowych.
Dokładniej rzecz biorąc, firma dąży do zawarcia umów produkcyjnych z producentami tkanin w celu
opracowania czapek przeciwdeszczowych, płaszczy przeciwdeszczowych i toreb.

A French SME based in northern France is selling central and offset sunshade parasols, shade sails,
pergolas and soon other outdoor furniture. They are willing to find new partners in Europe and
collaborate with a manufacturer of textile for sunshades, pergolas, shade sails and/or other outdoor
furniture to relocate their production, under manufacturing agreement.

The new payment system allows companies to ensure their negotiations, making secure the
transfers and payments of goods between companies avoiding fraud.

24/02/2022

tekstylia, ubrania, biżuteria

24/02/2022

komputery i IT

15/02/2022

spożywcza

The company is looking for a fintech or insurtech who can provide a credit service for B2B
transactions in order to add it into the platform. The cooperation sought is outsourcing agreement.
A Ukrainian SME specialized in the import of confectionery products is expanding its product
portfolio and is looking for European manufacturers interested in the Ukrainian market.
The company is willing to cooperate, under a distribution agreement, with manufacturers of related
products.
A Ukrainian company is an importer and distributor of various types of ferroalloys (ferrovanadium,
ferromanganese, ferromolybdenum, ferroniobium, ferrosilicium, ferrovolfram). The company is
looking for new international partners (noble ferroalloy producers) in the framework of distribution
services agreements.
Italian company located in Sicily is planning a new sartorial accessories collection made with
umbrella fabrics.
In details, the company aims at establishing manufacturing agreements with fabrics producers to
develop rain hats, rain coats and bags.

The Romanian company needs to obtain marble powder, decorative marble gravel/ pebbles and
marble slabs for its production line and, as such, is interested in cooperating with international
partners (no matter their country of origin) within the frame of supplier agreements.

Chorwacka firma założona i działająca od marca 2016 roku w wielu segmentach działalności
A Croatian company founded and operating since March 2016 in numerous segments of creative,
kreatywnej, produkcyjnej i postprodukcyjnej, związanej z kreatywnością audio i wideo, oferuje usługi production as well as post-production activities, related to audio and video creativity, offers services
w ramach umów podwykonawczych lub outsourcingowych.
under subcontracting or outsourcing agreements.
Koreańska firma posiadająca doświadczenie w opracowywaniu sprzętu dla budownictwa poszukuje
partnerów biznesowych, aby rozszerzyć swoją działalność na rynek europejski. Niedawno firma
opracowała transformowalną koparkę z różnymi częściami mocującymi, które można wymieniać
zgodnie z potrzebami użytkownika i wygodnie używać we wnętrzach wznoszącego się wieżowca.
Firma jest otwarta na pośrednictwo handlowe lub umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.

środowisko/energia/ochrona
środowiska

Spanish company, dedicated to international business, has developed a new disruptive payment
system for B2B using Blockchain and Ethereum.

Włoska agencja komunikacyjna specjalizująca się w komunikacji i relacjach z mediami w zakresie
An Italian communication agency specialized in communication and media relations for innovation
innowacji i technologii poszukuje partnerów w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Agencja
and technology is looking for partners in the DACH region (Germany, Austria, Switzerland). The
oferuje usługi reklamowe i public relations innowacyjnym start-upom, MŚP i instytucjom. Agencja
agency offers advertising and public relations services to innovative start-ups, SMEs, and
poszukuje agencji komunikacyjnych z podobnym portfelem zainteresowanych współpracą w ramach institutions. The agency is looking for communication agencies with a similar portfolio interested in
umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania relacjami z mediami i poszukiwaniem start-upów collaborating under services agreement in managing media relations and scouting of start-ups in
w tych obszarach.
those areas.
Rumuńska firma potrzebuje do swojej linii produkcyjnej mączki marmurowej, ozdobnego żwiru /
kamyczków marmurowych i płyt marmurowych, dlatego jest zainteresowana współpracą z
międzynarodowymi partnerami (bez względu na kraj pochodzenia) w ramach umów z dostawcami.

09/02/2022

A Korean company with expertise in developing equipments for construction is seeking business
partners to expand its business into the European market. Recently, the company has developed a
transformable excavator with different attachment parts, that can be changed according to user’s
purposes, and be conveniently used indoors of a constructing skyscraper. The company is open to
commercial agency or distribution services agreement.

środowisko/energia/ochrona
środowiska

16/02/2022

tekstylia, ubrania, biżuteria

24/02/2022

reklamowa, filmowa

13/02/2022

materiały i usługi budowlane

05/02/2022

19/02/2022

inne usługi

materiały i usługi budowlane

BORO20201231001

Założona w 2003 roku rumuńska firma zlokalizowana jest w zachodniej części kraju, w pobliżu
Founded in 2003, the Romanian company is located in the western part of the country, in the
autostrady.
proximity of the highway.
Firma produkuje okna i drzwi z PVC i aluminium, szkło izolacyjne, witraże, wszystko zaprojektowane i
The company manufactures PVC & aluminum windows and doors, insulating glass, stained glass, all
wykonane z myślą o nowym budownictwie mieszkaniowym premium i budownictwie komercyjnym.
designed and built for premium residential new construction, and commercial construction.
Aby umocnić swoją obecność na arenie międzynarodowej, firma poszukuje partnerów
In order to consolidate its presence at international level, the company is looking for partners
zainteresowanych dystrybucją swoich produktów na podstawie umowy o świadczenie usług
interested in distributing its products, based on a distribution services agreement.
dystrybucyjnych.

BODE20210205001

Niemiecka firma posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji oprzyrządowania i produkcji
A German company has long-term experience in fixture manufacturing and the production of highprecyzyjnych części metalowych dla przemysłu samochodowego oraz do budowy maszyn i instalacji.
precision metal parts for the automotive industry as well as for machine and plant construction.
Oferują produkty szyte na miarę, również do prototypów niestandardowych i produkcji małych serii. They offer tailor-made products, also for customized prototypes and the production of small series.
Poszukują partnerów w ramach umowy produkcyjnej lub umowy agencyjnej.
They are looking for partners under a manufacturing agreement or a commercial agency agreement.

BOUK20210125001

BOES20210208002

BORU20210211001

Brytyjskie MŚP opracowało niskonakładowy, opłacalny generator wodoru, nadający się do włączenia
do autonomicznych instalacji słonecznych, skalowalny dla większych instalacji i do stosowania z
silnikami spalinowymi ICE (silniki spalinowe) jako jednostka redukcji emisji, w tym diesli okrętowych.
Obecnie szukają współpracy na całym świecie z organizacjami, które mogą produkować i / lub
dystrybuować swoje urządzenia na rynku.
Hiszpańska wytwórnia win z siedzibą na północy Teneryfy (Wyspy Kanaryjskie) poszukuje
europejskich dystrybutorów, aby rozszerzyć swoją działalność na innych rynkach Europy Środkowej i
podpisać z nimi umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. Ta tradycyjna mała rodzinna firma
posiada 3 hektary winnic w La Orotava (Teneryfa) i niedawno rozpoczęła działalność z określonymi
odmianami winogron.

The UK SME has developed a low capital, cost-efficient hydrogen generator suitable for
incorporation into autonomous solar installations, scaleable for larger installations and for use with
ICE (internal combustion engines) as an emissions reduction unit including marine diesels. They are
now looking for worldwide cooperation with organisations who can manufacture and/or distribute
their device to market.
A Spanish winery based in the Northern of Tenerife (Canary Islands) is looking for European
distributors to expand its business in other Central European markets and to sign with them a
distribution services agreement. The traditional little family business owns 3 hectares of vineyard in
La Orotava (Tenerife) and has started business with specific grape varieties recently.

Rosyjska firma z regionu Nowosybirska specjalizująca się w produkcji biologicznie aktywnych
A Russian company from the Novosibirsk region specializing in the production of biologically active
dodatków paszowych dla zwierząt gospodarskich i ptaków na bazie bakterii kwasu mlekowego,
feed additives for farm animals and birds on the basis of lactic acid bacteria, minerals, micro-algae
minerałów, mikroalg i nadzienia roślinnego (bez użycia antybiotyków i organizmów modyfikowanych and vegetable filling (without the use of antibiotics and genetically-modified organisms), is looking
genetycznie), poszukuje partnerów do umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
for partners for distribution services agreement.

BOUA20210128002

Ukraiński producent produkuje zaawansowane technologicznie urządzenia i bezzałogowe systemy A Ukrainian manufacturer produces high-technology equipment and unnamed aircraft systems and
lotnicze oraz poszukuje współpracy z międzynarodowymi partnerami w ramach umów
seeks cooperation with international partners under distribution and manufacturing agreements.
dystrybucyjnych i produkcyjnych. Producent współpracuje z wiodącymi ukraińskimi instytucjami
The manufacturer cooperates with the leading technical research institutions of Ukraine, and has its
naukowo-badawczymi i posiada własny dział badawczo-rozwojowy, dzięki któremu wszystkie
own research and development department, that helps to keep all the systems up-to-date and ultrasystemy są aktualne i ultranowoczesne.
modern.

BOMT20210128001

Znana na całym świecie maltańska firma B2B produkująca i wytwarzająca wysokiej jakości produkty
An international renowned Maltese B2B company producing and manufacturing high quality beauty
kosmetyczne oferuje w pełni zintegrowane rozwiązania. Specjalizuje się w dostarczaniu najszybszych
products offers fully integrated solutions. It is specialised in providing the fastest and most efficient
i najbardziej wydajnych rozwiązań rynkowych, od pomysłu, rozwoju produktu, po opakowanie. Firma
speed to market solutions, from idea, product development to packaging. The company is looking
poszukuje partnerów zagranicznych zainteresowanych stworzeniem własnej linii kosmetyków
for foreign partners interested in creating their own cosmetics line, in both the skincare and make
zarówno w kategorii pielęgnacja, jak i makijaż. Firma stara się zawrzeć umowy agencyjne w zakresie
up category. The company is seeking to conclude manufacturing or commercial agency agreements.
produkcji lub sprzedaży.

BOFR20210111001

BOMT20210122001

BOIT20210204003

MŚP z siedzibą we Francji, specjalizujące się w maszynach do pakowania ampułek z drobnymi
France based SME specializing in fine-point ampoule packaging machines is seeking new partners
końcówkami, poszukuje nowych partnerów zainteresowanych skorzystaniem z ich wiedzy
interested in benefiting from its expertise, in either a manufacturing or subcontracting agreement.
specjalistycznej w zakresie umów produkcyjnych lub podwykonawstwa.
Maltańska firma oferuje wirtualne imprezy integracyjne i eksperymentalne szkolenia online dla
Maltese company offers virtual team building events and experiential online training for employees
pracowników, które pomagają łączyć zespoły w zabawny sposób i usprawniać pracę zespołową,
to help bring together teams in a fun way and enhance teamwork, collaboration and effective
współpracę i skuteczną komunikację. Poszukują agentów, którzy mają powiązania z anglojęzycznymi
communication. They are seeking agents that have links to English speaking human resource
działami zasobów ludzkich z firmami, biurami, uniwersytetami, szkołami zatrudniającymi wielu
departments with companies, offices, universities, schools with many employees to offer their
pracowników, którzy mogliby oferować swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej na zasadzie
services via a commercial agency agreement on commission or retainer basis.
prowizji.
The Italian company is specialized in processing marble, specifically for the realization of interior and
Włoska firma specjalizuje się w obróbce marmuru, w szczególności do wykonywania wykończenia
exterior furnishing, walls, floorings and stairs. The company is searching for manufacturers operating
wnętrz i na zewnątrz - ścian, podłóg i schodów. Firma poszukuje producentów z branży budowlanej
in the construction sector for manufacturing agreements.
do umów produkcyjnych.

BORU20210211002

Rosyjska firma zajmująca się produkcją lamp do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
lamp do oświetlenia zewnętrznego i ulicznego poszukuje sprawdzonych partnerów do zawarcia
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company engaged in the production of lamps for residential and public buildings, lamps
for outdoor and street lighting is looking for reliable partners to conclude a distribution services
agreement.

BOAM20210201002

Armeńska firma zajmuje się produkcją butelkowanej niegazowanej i gazowanej wody mineralnej.
Firma produkuje wodę naturalną zarówno w butelkach plastikowych (woda niegazowana), jak i
szklanych (woda gazowana) (330, 500, 800 ml). Firma chce zwiększyć sprzedaż i poszukuje nowych
rynków zbytu w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umów agencyjnych.

The Armenian company is involved in production of bottled still spring and sparkling natural mineral
water. The company produces natural water both in plastic (still water) and glass (sparkling water)
bottles (330, 500, 800 ml). The company wants to expand its sales and is looking for new sales
markets under distribution services agreement or commercial agency agreements.
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BORU20210204001

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów z błonnika roślinnego. Produkty te są
wytwarzane z myślą o funkcjonalnym, dietetycznym, zdrowym i sportowym odżywianiu. Firma
poszukuje sprawdzonych partnerów do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Russian company specializes in the production of products from vegetable dietary fiber. These
products are manufactured for functional, dietary, healthy and sports nutrition. The company is
looking for reliable partners to conclude a distribution services agreement.

BOUA20210118001

Ukraińska firma produkuje wysokiej jakości zdrowe przekąski ekologiczne. To pierwsze i jedyne
A Ukrainian company produces high-quality organic healthy snacks. These are the first and only
ekologiczne paluszki wyprodukowane na Ukrainie, które posiadają certyfikaty zgodności z
organic sticks made in Ukraine and are certified in accordance with European organic standards. The
europejskimi normami ekologicznymi. Firma jest zainteresowana znalezieniem dystrybutorów,
company is interested in finding distributors, individual retailers under a distribution services
indywidualnych sprzedawców detalicznych w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
agreement.

BOXK20201222003

Firma z siedzibą w Kosowie oferuje rozwiązania programowe dla sieci, serwerów plików, serwerów
The company, located in Kosovo, offers software-based solutions for networks, file servers,
baz danych, serwerów aplikacji internetowych, serwerów zarządzania systemem, e-bezpieczeństwa i database servers, web application servers, system management servers, e-security, and a host of
wielu innych rozwiązań, w tym zarządzania pamięcią masową i kopiami zapasowymi z jednego
other solutions, including storage and backup management from one place itself and also features
miejsca, a także patchowanie rozwiązań różnych dostawców lub integratorów. Poszukują umowy
patching up different vendors or integrators.
outsourcingowej, w ramach której mogliby gromadzić się wokół grup inżynierów IT w celu
They are looking for an outsourcing agreement where they could gather around groups of IT
wykonania określonych zadań określonych w umowie z klientem.
engineers to finish specific tasks set by the agreement with the client.

BOUK20210204002

Mała brytyjska firma działa w niszy i luce, promując odkrywanie leków od uniwersytetów i
spinoutów do dużych firm farmaceutycznych. Wieloletnie doświadczenie pozwala na znacznie
dokładniejsze targetowanie i pisanie propozycji, eliminując spekulacje. Projekty mogą być
realizowane bardzo elastycznie i w niepełnym wymiarze godzin. Brytyjska firma poszukuje umów
podwykonawczych ze środowiskiem akademickim i młodych firm.

A small UK company operates in a niche and a gap, promoting drug discovery from Universities and
spinouts to big Pharma companies. Long expertise allows for much more accurate targeting and
proposal writing, taking the guesswork out. Projects can be undertaken very flexibly and on a parttime basis. The UK company seeks subcontracting agreements with academia and young businesses.

BOUK20210208001

Brytyjska firma z siedzibą na północnym wschodzie specjalizuje się w tworzeniu pakietów
firmowych, które koncentrują się na wszystkich aspektach nadużywania substancji i alkoholu w
miejscach pracy. Chcą rozszerzyć działalność w Europie i Ameryce, Australii, Nowej Zelandii, RPA i
Singapurze poprzez umowę outsourcingową, jednak inne umowy mogą być rozważane na etapie
negocjacji.

A UK company based in the North East specialises in creating company packages that focuses on all
aspects of substance and alcohol misuse in workplaces. They are looking to expand across Europe
and in America, Australia, New Zealand, South Africa and Singapore via an outsourcing Agreement,
however other agreements may be considered during the negotiation phase.

BOFR20210212002

Francuska firma specjalizująca się w tworzeniu perfum do użytku osobistego oraz zapachów
French company specialised in creating perfumes for personal use as well as ambient fragrances for
nastrojowych do domów, hoteli i pomieszczeń firmowych poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli
homes, hotels and company premises is looking for distributors and commercial agents. The
handlowych. Firma oferuje gotowe produkty, ale może również opracować niestandardowe zapachy company offers ready-to-use products but can also develop customised scents tailored to its clients'
dostosowane do potrzeb klientów i wizerunku marki.
needs and brand image.

BOXK20210201001

Kosowski producent napojów energetyzujących, gazowanych i soków owocowych poszukuje
partnerów biznesowych w UE oraz z innych krajów. Firma produkuje swoje wyroby od 1997 roku.
Firma pragnie dotrzeć do szerokiego grona dystrybutorów i agentów handlowych.

A Kosovar manufacturer of energy drinks, carbonated drinks and fruit juices is looking for business
partners in the EU and from other countries. The company has been producing its products since
1997. The company would like to reach a wide group of distributors and business agents.

BOXK20210106001

Jedyny producent soków w opakowaniach typu doypack dla dzieci w Kosowie poszukuje odbiorców
hurtowych zainteresowanych współpracą na podstawie umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

The only producer of doypack juices for kids in Kosovo is searching for wholesale recipients
interested in cooperation based on a distribution services agreement.

BOAT20201120001

Austriacka firma to LLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) założona w 2005 roku w Górnej
The Austrian company is an LLC (limited liability company) and was founded in 2005 in Upper
Austrii. Firma poszukuje długoterminowego partnera w ramach umowy agencyjnej, który będzie w
Austria. The company is looking for a long-term partner under a commercial agency contract, who is
stanie sprzedać, wdrożyć i zapewnić wsparcie pierwszego stopnia dla swojego oprogramowania. To
able to sell, implement and provide the first level support for its software. This IT tool is automating
narzędzie informatyczne automatyzuje i digitalizuje procesy utrzymania i jakości w
and digitising maintenance and quality processes in decentralised organisations, independent from
zdecentralizowanych organizacjach, niezależnych od sektora przemysłowego. Jako platforma
the industrial sector. As a cloud platform, the software is easy to install and to use.
chmurowa oprogramowanie jest łatwe w instalacji i obsłudze.

BOUK20210119001

Brytyjska firma opracowała ortopedyczny system rewizyjny dla chirurgów wykorzystujących
UK company has developed an orthopaedic revision system for surgeons using ultrasound to
ultradźwięki do usuwania cementu PMMA (polimetakrylanu metylu, znanego również jako cement remove PMMA (polymethylmethacrylate also known as bone cement) cement during joint revisions.
kostny) podczas rewizji stawu. System składa się z dwóch kanałów cementowych i jednego
System comprises two cement channels and one, unique, soft tissue channel. The company holds a
unikalnego kanału na tkanki miękkie. Firma ma duże doświadczenie w ultrasonografii chirurgicznej,
strong track record in surgical ultrasound having previously introduced an innovative system to
która wcześniej wprowadziła innowacyjny system do chirurgów laparoskopowych. Firma poszukuje
laparoscopic surgeons. The company is seeking partnership agreements with distributors and
umów partnerskich z dystrybutorami i przedstawicielami handlowymi.
commercial agents.

BORS20201207001

Firma założona w 1986 roku w północnej Serbii produkuje wyroby motoryzacyjne na bazie gumy i
tworzyw sztucznych: o-ringi, podkładki do dźwigów, wytłaczane gumowe profile uszczelniające,
przewody hamulcowe i hydrauliczne do sprzęgieł oraz inne techniczne wyroby gumowe. Firma może
również produkować części na podstawie zapotrzebowania klienta końcowego. Firma poszukuje
przedstawicieli handlowych lub dystrybutorów z krajów UE.

A company founded in 1986, in northern Serbia produces rubber and plastic-based automotive
products: o-rings, crane pads, extruded sealing rubber profiles, brake hoses and hydraulic clutch
hoses, and other technical rubber products. The company can also produce parts based on the
demand of end-client. The company is looking for commercial representatives or distributors from
EU countries for its rubber and plastic parts for cars.
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BOUA20210124001

Ukraińska firma oferuje kompleksowe usługi od produkcji paneli termoizolacyjnych po ocieplenie
domów prywatnych i nieruchomości komercyjnych. Firma poszukuje dystrybutorów.

A Ukrainian full-cycle company offers from the production of thermo-panels to the insulation of
private houses or commercial real estate. The manufacturer is looking for distributors.

27/02/2022

materiały i usługi budowlane

BORU20210217002

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji lamp z diodami elektroluminescencyjnymi poszukuje
dystrybutorów swoich produktów.

A Russian company from the Lipetsk region specialized in the field of manufacture of light-emitting
diodes lamps is looking for partners to conclude distribution services agreements.

27/02/2022

sprzęt elektroniczny i elektryczny

BOBE20201125001

Belgijska firma oferuje specjalną mikrofibrę z pamięcią do czyszczenia wszystkich powierzchni w
The Belgian company develops special microfiber with memory used to clean every surface of public
obiektach publicznych lub prywatnych (szkoły, hotele, restauracje, firmy, urzędy itp.), niezależnie od or private premises (schools, hotels, restaurant, companies, public administrations, etc), regardless
stopnia zabrudzenia, przy użyciu tylko wody, bez detergentów. Firma poszukuje dystrybutorów
of dirt, using only water and excluding detergents. The company is looking for distributors of
profesjonalnych środków czystości oraz niezależnych przedstawicieli handlowych w ramach umowy
professional cleaning materials and equipment. The company is also looking for
agencyjnej.
independant/freelance sales representatives under commercial agency agreement.

04/02/2022

różne inne produkty

BOES20201215002

The company is based in the "Balearic Islands" and is specialized in the production of handmade
Firma z siedzibą na Balearach specjalizuje się w produkcji ręcznie robionego niemieckiego piwa. Jest
German beer. A premium craft beer that blends German ancestral brewing traditions together with
to najwyższej jakości piwo rzemieślnicze, które łączy niemieckie tradycje piwowarskie z białkiem
cannabis sativa L protein using advanced mixing technology. The company is interested in signing
Cannabis sativa L przy użyciu zaawansowanej technologii mieszania. Firma poszukuje
distribution services agreements or commercial agency agreements in order to expand its business
dystrybutorów i agentów na całym świecie.
worldwide.
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BOBG20210125001

The major activity of a Bulgarian company is metal processing and it is specialized in two main
Główną działalnością bułgarskiej firmy jest obróbka metali. Firma specjalizuje się w dwóch głównych
branches: manufacture of hydraulic and pneumatic cylinders and parts for them and manufacture of
branżach: produkcja siłowników hydraulicznych i pneumatycznych oraz ich części oraz produkcja
middle-sized equipment for small garages and workshops. The company is looking for distributors
średniej wielkości wyposażenia dla małych warsztatów. Firma poszukuje dystrybutorów za granicą i
abroad and is offering manufacturing agreements, so that it could reach new markets and new
oferuje umowy produkcyjne, aby móc dotrzeć na nowe rynki i do nowych klientów.
clients

06/02/2022

metalowa

BOTR20210207001

Turecka firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i montażem urządzeń stalowych i
mechanicznych oferuje podwykonawstwo i produkcję w realizacji projektów pod klucz dla branży
cementowej, wydobywczej, żelaznej, stalowej, drzewnej i motoryzacyjnej. Firma posiada certyfikaty
ISO 9001, EN 1090, EN 3834-2, EN 14001, EN 18001.

The Turkish company which operates in the design, production and assembly of steel and
mechanical equipment with turnkey projects wants to act as subcontractor and manufacturer in
providing turnkey projects to the companies dealing with cement, mining, iron, steel, wood and
automotive. The company has ISO 9001, EN 1090, EN 3834-2, EN 14001, EN 18001 certifications.

16/02/2022

pojazdy i maszyny/maszynowa

BOHR20210129001

Chorwacka firma, która opracowała platformę internetową do promocji, nawiązywania kontaktów i
ogłoszeń o pracę w branży filmowej i telewizyjnej, oferuje swoje usługi w zakresie promocji i
poszukiwania pracy w kreatywnej branży audiowizualnej na podstawie umowy o podwykonawstwo.

A Croatian company who has developed an online platform for promotion, networking and job ads
in the film and TV industry is offering their services of promoting and searching for a job in the
creative audio-visual industry, under a subcontracting agreement.

19/02/2022

reklamowa, filmowa

BOFR20210127002

Francuska firma jest liderem w dziedzinie urządzeń do podawania leków. Urządzenie oferowane
przez firmę to inteligentna nasadka do jednorazowych wstrzykiwaczy insulinowych, która
przekształca konwencjonalny wstrzykiwacz w połączony. Firma poszukuje dystrybutorów w całej
Europie, Ameryce Łacińskiej, Stanach Zjednoczonych, regionie Azji i Pacyfiku.

A small to medium French company is a leader in the connected drug delivery devices. The star
device is a smart cap for disposable insulin pens which converts the conventional pen into a
connected one. The company is looking for partners all over Europe, Latin America, United Sates,
Asia Pacific region to work under distribution service agreement.

09/02/2022

medycyna

BORS20210126001

Firma z Serbii zajmuje się produkcją suplementów diety (produktów dietetycznych), które są
wykorzystywane głównie w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia, eliminacji helicobacter pylori,
rozwiązywania problemów trawiennych itp. Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych, którzy
posiadają kontakty z grupami docelowymi (farmaceuci, rynki detaliczne, firmy importowoeksportowe, lekarze, a także osoby zajmujące się zdrowiem).

The company based in Serbia is engaged in the production of food supplements (dietary products)
that are mainly used to raise general health, helicobacter pylori elimination, resolve digestive
problems, etc. It’s looking for general distribution partners with good contacts to the target groups
(pharmacists, retail markets, import-export companies, doctors, as well as people who work in the
area of health).

BOPL20210202001

Polska firma jest producentem wysokiej jakości mioteł i szczotek do sprzątania wewnątrz i na
A Polish company is a manufacturer of high quality brooms and brushes used for indoor and outdoor
zewnątrz. Firma chce eksportować swoje produkty na rynki zagraniczne i poszukuje dystrybutorów cleaning. The company wants to export its products to foreign markets and is looking for distributors
na całym świecie.
around the world.

24/02/2022

różne inne produkty

BOUK20210127002

Firma z Wielkiej Brytanii stworzyła materiał do ochrony przed graffiti, który nadaje się do nakładania
A UK SME has created an anti-graffiti material that is suitable for application onto brickwork or
na cegłę lub malowaną stal. Po nałożeniu materiału na powierzchnię, graffiti nie będzie wiązało się z painted steel. Once applied to a surface, graffiti will not bond to the coating, and any graffiti that has
powłoką, a wszelkie graffiti, które zostało rozpylone na takiej powierzchni, łatwo się zmyje. Powłokę
been sprayed on the treated surface will easily wash off. The coating can be applied by brush or
można nakładać pędzlem lub wałkiem. Firma poszukuje dystrybutora, który dostarczy produkt na
roller, which does not require special training. This company is looking for a distributor to bring this
różne rynki.
product to various different markets.

17/02/2022

chemia i kosmetyki/chemiczna

BOES20210203003

Hiszpański producent wina z Majorki, firma rodzinna, produkuje różne gatunki wysokiej jakości win i
poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych. Wina są zarejestrowane pod chronioną
nazwą pochodzenia (AOC) Pla I Levant.

18/02/2021

spożywcza

A Spanish winemaker located in Mallorca, family owned business in the 4th generation, produces
different varieties of quality wine and is looking for distributors and commercial agents. The wines
are registered under Protected designation of origin (AOC) Pla I LLevant.Looking for agents and
distributors to promote its wines in European countries.

BOBG20210122002

A Bulgarian company engaged in metal processing services such as water-jet cutting, along with
Bułgarska firma zajmująca się obróbką metali (cięcie strumieniem wody), a także usługami
welding, bending and painting services, is interested in opportunities to work as a subcontractor.
spawalniczymi, gięcia i malowania oferuje swoje usługi jako podwykonawca. Usługi spawalnicze są
Those welding services are alternative to traditional TIG and MIG/MAG welding, but they eliminate
alternatywą dla tradycyjnego spawania TIG i MIG / MAG, eliminują większość wad
most of the disadvantages of conventional welding and enable an array of new welding applications.
konwencjonalnego spawania i umożliwiają szereg nowych zastosowań spawalniczych.
The company is interested in subcontracting service agreements.

BOPT20210120002

Firma z centralnej Portugalii, założona w 1997 roku, rozwija usługi obejmujące projektowanie,
produkcję, pomoc posprzedażową i naprawę form. Firma poszukuje zagranicznych dystrybutorów
lub agentów handlowych lub partnerów do umowy podwykonawczej.

BOFR20210119001

Francuska firma produkująca musujący cydr i brandy Calvados poszukuje nowych dystrybutorów
swoich tradycyjnie i naturalnie wytwarzanych napojów. Firma od 2 lat jest w trakcie organicznej
konwersji.

BORU20210205030

Rosyjska firma z Nowosybirska specjalizuje się w produkcji zdrowej żywności tj. ekologiczne jagody,
owoce, miód i zboża. Firma jest zainteresowana znalezieniem wiarygodnych partnerów i zawarciem
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOFR20200821001

Francuski producent specjalizujący się w projektowaniu i produkcji elektronicznego sprzętu
treningowego dedykowanego do piłki nożnej, koszykówki, tenisa, boksu, siatkówki, piłki ręcznej itp.
poszukuje dystrybutora artykułów sportowych.

BOIT20210125002

Włoska firma posiadająca doświadczenie w projektowaniu i produkcji urządzeń elektronicznych
poszukuje partnerów handlowych. Firma produkuje źródła prądu zmiennego / stałego (przemiennik
częstotliwości, regulator napięcia, stabilizator napięcia), generatory prądu, ładowarki i prostowniki.
Firma poszukuje doświadczonych agentów i dystrybutorów.

BOUK20210115001

Brytyjski twórca i dostawca cyfrowych rozwiązań zdrowotnych wspomagających zdalną diagnostykę
kliniczną, monitorowanie i leczenie pacjentów, opracował narzędzie do oceny i monitorowania
objawów COVID dla lekarzy i pacjentów. Firma poszukuje organizacji opieki zdrowotnej lub firm na
całym świecie, które mają powiązania z lokalnymi władzami, aby umożliwić im wejście na rynek na
podstawie umowy przedstawicielstwa handlowego lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOIT20201026002

Włoska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży szerokiej gamy automatów do sprzedaży
przekąsek, napojów i innych produktów spożywczych i niespożywczych. Firma poszukuje
dystrybutorów.

BOGR20210122001

Greckie MŚP założone w 1990 roku w Grecji Środkowej, producent drzwi i okien z PVC, oferuje
szeroką gamę produktów standardowych lub wykonanych na zamówienie. Firma jest eksporterem
syntetycznych ramek wszystkich rozmiarów, typów i kolorów w krajach Europy, Azji i Afryki. Firma
poszukuje pośredników handlowych oraz oferuje umowy podwykonawcze.

BOMT20210208001

BORO20201221001

BOTR20210104002

19/02/2022

metalowa

This company from the central region of Portugal, established in 1997, develops a set of services
that encompass the design, production, after sales assistance and repair of molds. The company
seeks for foreign partners to act as distributors or commercial agents or a subcontracting
agreement.

4/02/2022

metalowa

A France based company producing sparkling cider and Calvados brandy is seeking new partners to
distribute its traditionally and naturally apple-made beverages under distribution services
agreements. The company has been in the process of organic conversion for 2 years.

4/02/2022

spożywcza

18/02/2022

spożywcza

6/02/2022

różne inne produkty

5/02/2022

narzędzia i części

3/02/2022

medycyna

19/02/2022

pojazdy i maszyny/maszynowa

A Greek SME established in 1990 in Central Greece, manufacturer of uPVC doors & windows, offers
a wide range of standard or custom-made products, to fit the needs of their customers. The
company is an active exporter of synthetic frames of all sizes, types and colors, in European
countries, Asia and Africa. The company is looking for trade intermediary services under commercial
agency, or distribution services agreements and is offering subcontracting agreements.

25/02/2022

materiały i usługi budowlane

This Maltese company has developed a range of industrial grade tap, brackish and seawater skidMaltańska firma opracowała gamę przemysłowych systemów RO montowanych na płozach do
mounted RO systems and GRP cartridge filter vessels for use as pre-treatment in large seawater
wody wodociągowej, słonawej i morskiej oraz zbiorników filtrujących z wkładem GRP do
reverse osmosis plants. They are seeking agents or distributors with contacts in water treatment
zastosowania jako wstępne oczyszczanie dużych instalacji odwróconej osmozy wody morskiej. Firma
applications in Europe and Africa - to help sell their products via a commercial agency or distribution
poszukuje agentów lub dystrybutorów w Europie i Afryce.
service agreements.

25/02/2022

różne inne produkty

The Romanian firm distributes a large variety of hydraulic and pneumatic installations and systems.
They are keen on introducing their products on new markets and concluding distribution services
agreements with European partners.

2/02/2022

materiały i usługi budowlane

Turecka firma specjalizująca się w produkcji płytek gumowych i systemów podłoża sportowego
A Turkish company specialized in manufacturing of rubber tiles and sports ground systems comprise
posiada w swoim asortymencie takie produkty jak podłoże tartanowe, organiczny materiał
products such as tartan ground, football field organic infill material, colored SBR granules, acrylic and
wypełniający boisko piłkarskie, kolorowe granulaty SBR, akrylowe i poliuretanowe systemy podłoża. polyurethane ground systems in its product range.In order to establish strong business partnerships
W celu nawiązania współpracy biznesowej za granicą, firma poszukuje agentów handlowych,
abroad, the company looks for distribution services, commercial agency and manufacturing
dystrybucyjnych oraz partnerów do umów produkcyjnych.
agreements.

12/02/2022

różne inne produkty

Rumuńska firma zajmuje się dystrybucją różnorodnych instalacji i systemów hydraulicznych i
pneumatycznych. Firma jest zainteresowane wprowadzeniem swoich produktów na nowe rynki i
zawieraniem umów usług dystrybucyjnych z partnerami europejskimi.

The Russian company from the Novosibirsk region specializes in the production of healthy food
products. The composition of these products includes ecologically grown berries, fruits, honey and
cereals. The company is interested in finding reliable partners and concluding a distribution service
agreement.
French manufacturer specialized in the conception and production of an electronic coach gear
dedicated to the physical preparation for football, basketball, tennis, boxing, volleyball, handball etc.
is looking for a distributor of sporting goods.
An Italian SME experienced in the design and manufacture of Power Electronics Equipment is
looking for trade and commercial partners. They produce AC/DC power sources (frequency
converter, voltage regulator, voltage stabilizer), current generators, battery chargers and rectifiers.
Experienced agents and distributors are sought for a distribution service or a commercial agency
agreement.
UK developer and provider of digital health solutions to aid remote clinical diagnosis; patient
monitoring and management have developed a long COVID symptom assessment and monitoring
tool for clinicians and patients. They seek healthcare organisations or companies globally with
connections to local authorities who can provide assistance and local know-how to the company to
enable them to enter the market through a commercial agency agreement and or a distribution
services agreement.
The Italian company is specialized in the manufacture and sale of a wide range of automatic vending
machines for snacks, drinks and other food or non-food packed products. It is looking for for
distribution services agreements.

BOUA20210103003

Ukraińska firma od ponad 27 lat zajmuje się produkcją i dystrybucją szerokiej gamy farb akrylowych, The Ukrainian company for more than 27 years manufactures and distributes a wide range of acrylic
emalii, lakierów oraz farb do znakowania dróg. Firma poszukuje hurtowni / dystrybutorów farb i
paints, enamels, lacquers and road marking paints. They are looking for wholesalers/distributors of
rozwiązań izolacyjnych w krajach europejskich. Będą one sprzedawane detalicznym sklepom z
paints and insulation solutions in European countries. These would on sell to retail building materials
materiałami budowlanymi i farbami lub profesjonalistom z sektora budownictwa / dekoracji.
and paints shops or professionals in the building/decoration sector.

14/02/2022

chemia i kosmetyki/chemiczna

BOUK20210210002

Ten rodzinny brytyjski producent ginu wytwarzanego z winogron, a nie powszechnie używanego
This family-run UK manufacturer of gin crafted from the grape rather than the more commonly used
zboża, od momentu powstania firmy w 2016 roku, osiągnął dobrą pozycję w wysokiej jakości
grain has developed a large presence in quality retailers in its home territory since the company’s
sklepach detalicznych na swoim rodzimym terytorium. Aby zwiększyć swoją obecność na rynku
inception in 2016. In order to help increase its overseas market presence, the company is seeking
zagranicznym, firma poszukuje doświadczonych agentów handlowych lub dystrybutorów w sektorze
experienced commercial agents or distributors in the drinks sector worldwide.
napojów na całym świecie.

12/02/2022

spożywcza

03/02/2022

pojazdy i maszyny/maszynowa

18/02/2022

tekstylia, ubrania, biżuteria

04/02/2022

różne inne produkty

BODE20210118001

Niemieckie MŚP specjalizujące się w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży kranów dozujących,
A German SME specialized in the development, production and sales of dispensing taps, degassing
wkładów odgazowujących i zakrętek do pojemników do przechowywania i pakowania płynów
inserts and caps for containers for the storing and packaging of liquids is searching for distribution
poszukuje umów dystrybucyjnych i produkcyjnych. Firma oferuje rozwiązania dla różnych rozmiarów
and manufacturing agreements. The company offers solutions for different container sizes from
pojemników, od małych butelek po IBC (pośrednie pojemniki zbiorcze), odpowiednie do szerokiej
small bottles to IBC (intermediate bulk containers) suitable for a broad range of liquids as food and
gamy płynów, takich jak żywność i napoje, a także chemikalia i nawozy.
drinks as well as chemicals and fertilizers.

03/02/2022

opakowania, papier

BODE20200527002

Niemiecka firma, twórca, konfigurator i dostawca internetowego oprogramowania typu open source
poszukuje umów outsourcingowych lub partnerów podwykonawczych. Oprogramowanie ma
A German company, developer, customizer and vendor of web-based open source software looks
wszechstronne zastosowanie do wszelkiego rodzaju wydarzeń i administrowania aplikacjami
for outsourcing agreements or subcontracting partners. The software is of versatile use for all kind
edukacyjnymi (szkolenia, seminaria, kursy itp.). Firma jest jedynym niemieckim dostawcą tego
of events and the administration of educational applications (trainings, seminars, courses etc.). The
rodzaju oprogramowania.
company is the only German provider of this kind of software solution.

19/02/2022

komputery i IT

04/02/2022

medycyna

16/02/2022

tekstylia, ubrania, biżuteria

16/02/2022

medycyna

16/02/2022

różne inne produkty

17/02/2022

różne inne produkty

BOHR20201209001

BOES20210208001

BOBG20210113001

Chorwacka firma z dużym doświadczeniem w przemyśle okrętowym, stoczniowym i morskim oferuje
swoją dystrybucję i usługi agencyjne międzynarodowym firmom, które chcą sprzedawać swoje
produkty i usługi związane z przemysłem okrętowym, stoczniowym i morskim na rynku chorwackim.

A Croatian company highly experienced in boat, shipbuilding and marine industries offers their
distribution and agency services to international companies that wish to sell their products and
services related to boat, shipbuilding and marine industries on the Croatian market.

Firma z powodzeniem sprzedaje już sprzęt morski wielu renomowanych firm, takich jak hiszpańska
firma IMNASA oraz włoska firma EWOL.

The company already successfully sells marine equipment from a number of renowned companies,
such as Spanish company IMNASA and Italian company EWOL.

Hiszpańska firma projektująca, produkująca i komercjalizująca własne kolekcje obuwia damskiego w
segmencie średnio-wysokiej i wysokiej jakości poszukuje partnerów świadczących usługi
dystrybucyjne. Spółka jest również zainteresowana przyjmowaniem zleceń produkcyjnych w ramach
umów produkcyjnych. Siedziba firmy znajduje się w Alicante, jednym z najbardziej znanych klastrów
produkujących obuwie w całej UE.
Bułgarski producent materacy z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w produkcji wysokiej
jakości materacy antyalergicznych poszukuje dystrybutorów i oferuje usługi podwykonawstwa
partnerom międzynarodowym.

A Spanish company designing, producing and commercializing their own collections of shoes for
women, in the segment of medium-high and high quality, seeks partners providing distribution
services. The company is also interested in taking production orders, under manufacturing
agreements. The company is located in Alicante, one of the most well-known footwear
manufacturing clusters across the EU.
A Bulgarian manufacturer of mattresses with nearly two decades of experience in producing high
quality, anti-allergenic mattresses, is looking for distributors and offers subcontracting services to
international partners.

Turecki producent narzędzi chirurgicznych i pojemników do sterylizacji poszukuje w Europie
partnerów, którzy chcieliby zostać dystrybutorem firmy.
Turecka firma zajmuje się produkcją odzieży gotowej dla kobiet, mężczyzn i dzieci w wolnej strefie
Antalya. Dzięki 35-letniemu doświadczeniu w branży oferuje swoje usługi produkcyjne
międzynarodowym markom w ramach umowy produkcyjnej.

Turkish manufacturer of surgical instruments and sterilization containers is looking for partners in
Europe who would like to act as the company's distributor.
Turkish company manufactures ready-to-wear garments for women, men and kids in Antalya Free
Zone. With 35 years of experience in the sector, it offers its manufacturing services to international
brands under a manufacturing agreement.

BORU20210209001

Rosyjska firma z naukowego miasta Koltsowo (region Nowosybirsk), zajmująca się opracowywaniem
i produkcją suplementów diety (kompleksów dziecięcych OMEGA-3 z witaminami), poszukuje
partnerów biznesowych do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company from the science city of Koltsovo (Novosibirsk region), engaged in the
development and production of dietary supplements (children's complexes OMEGA-3 with
vitamins), is looking for business partners to conclude a distribution services agreement.

BODE20210212001

Niemiecka firma jest producentem designerskich produktów do kuchni, mieszkania, łazienki i
The German company is a manufacturer of design products for kitchen, living, bath and storage
przechowywania, wykonanych w 100% z materiału organicznego. Szukają kontaktów, aby
made of 100% organic material. They are looking for contacts to bring their newly developed design
wprowadzić swoją nowo opracowaną kolekcję zastawy stołowej i sztućców do supermarketów i sieci
tableware and cutlery collection into supermarkets and department chain store. They offer
handlowych. Firma oferuje usługi dystrybucyjne lub umowy agencyjne.
distribution services or commercial agency agreements.

BOTR20210113001
BOTR20210120002

BOUK20210128005

Brytyjski producent deski do jazdy terenowej, która może być używana na różnych terenach, takich
jak śnieg, trawa i piasek, poszukuje dystrybutorów w Europie. Deski pozwalają przyzwyczaić się do
snowboardu bez ponoszenia pełnego kosztu zwykłej deski lub mogą być używane jako tradycyjne
sanki. Firma poszukuje dystrybutorów, którzy są w stanie pomóc w marketingu produktów sanek i
nawiązać kontakty w branży sportowo-zabawkarskiej.

A UK manufacturer of a multi terrain sledge board that can be used on different terrains of snow,
grass and sand is looking for distributors in Europe. The boards provide a way to get used to
snowboarding without bearing the full expense of a regular board or can be used as a traditional
sledge. The company are looking for distributors who are able to assist with the product marketing
of the sledge and have relationships in the sports/toy sector.

BOAM20210126001

Ormiańska firma specjalizująca się w produkcji wina zlokalizowana jest w jednym z
The Armenian company specialized in production of wine is located in one of the most popular wine
najpopularniejszych regionów winiarskich Armenii - regionie Vayots Dzor. Wino wytwarzane jest z
area of Armenia - Vayots Dzor region. The wine is made from local endemic grape varieties. This
lokalnych endemicznych odmian winorośli. Firma ta chciałaby podpisać umowę o świadczenie usług
company would like to sign a distribution service and/or commercial agency agreement with a
dystrybucyjnych i / lub pośrednictwo handlowe z dystrybutorem i / lub agentem mającym
distributor and/or agent having comprehensive experience in wine sector.
wszechstronne doświadczenie w branży winiarskiej.

06/02/2022

spożywcza

BOBG20210128001

Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji rafinowanego oleju słonecznikowego, w którym do
procesu technologicznego wykorzystywane są wyłącznie czyste surowce. Spółka posiada również
zakład do produkcji własnych preform PET (politereftalanu etylenu) oraz butelek PET do
butelkowania oleju. Ta firma potrzebuje dystrybutorów dla różnych rodzajów oleju butelkowanego
lub luzem.

06/02/2022

spożywcza

BOES20201211001

Hiszpańska firma z dużym doświadczeniem w produkcji środków fitosanitarnych, argonomicznych i
Spanish company with wide experience in the production of phytosanitary, agronomic and
odżywczych, zarówno dla rolnictwa konwencjonalnego, jak i ekologicznego, w tym biostymulatorów,
nutritional products, both for conventional and organic farming, including bio stimulators, soil
polepszaczy gleby, nawozów, mikroelementów, polepszaczy plonowania, regulatorów pH itp. w
quality improvers, fertilizers, micronutrients, yield performance improvers, pH regulators, etc. in
pojemnikach lub workach rolniczych, szuka partnerów do współpracy w ramach umowy o
containers or sacks for agricultural uses, is looking for partners to work under commercial agency or
świadczenie usług handlowych lub dystrybucyjnych.
distribution services agreement.

10/02/2022

rolnictwo

BOBG20210121001

Państwowy Instytut Kultury prowadzi szereg działań mających na celu tworzenie i promocję kultury,
A State Cultural Institute carries out a number of activities aiming at creating and promoting culture
a także zachowanie dziedzictwa kulturowego, oferując profesjonalne usługi i doskonałe zaplecze, w
as well as preserving the cultural heritage by offering professional services and excellent facilities,
tym zakwaterowanie.
including accommodation.
Obiekty zewnętrzne i wewnętrzne nadają się do organizacji imprez kulturalnych, wystaw,
The out- and indoor facilities are suitable for cultural events, exhibitions, performances, seminars,
przedstawień, seminariów, wesel itp. poszukuje partnerów na całym świecie do zawierania
weddings, etc. It is looking for partners across the world for concluding of partnerships under
partnerstw na podstawie umowy agencyjnej.
commercial agency agreement.

05/02/2022

turystyka

BODE20210209002

Znany na całym świecie niemiecki ekspert w dziedzinie technologii spawania i frezowania elektrod z
60-letnim doświadczeniem poszukuje międzynarodowych agentów i partnerów biznesowych do
pośrednictwa handlowego lub umowy dystrybucyjnej.

27/02/2022

metalowa

BOTR20201215001

Turecka firma z siedzibą w Izmirze produkuje lampy chirurgiczne LED, kompaktowe lampy
A Turkish company located in Izmir is manufacturing LED surgical lights, compact operation lights
operacyjne i lampy diagnostyczne, które są zintegrowane z kamerą 4K o ultra wysokiej rozdzielczości
and examination lights which are integrated with ultra-high-definition 4K camera and wireless
i bezprzewodowym dwustronnym panelem sterowania. Od planowania projektu do montażu
double-sided control panel. Different lengths and joint types with ceiling-mounted, wall-mounted or
dostępne są różne długości i typy połączeń z opcjami montażu sufitowego, ściennego lub mobilnego.
mobile options are available from project planning to assembly.
Firma poszukuje agentów handlowych i umów dystrybutorów.
The company is looking for commercial agents and distributors agreements.

04/02/2022

medycyna

A Bulgarian company, specialized in the production of high and low density polyethylene packaging
such as bags, sacks and plastic films is looking for agents and distributors to expand their sales in
other countries.

06/02/2022

opakowania, papier

An Italian SME manufacturer of medium voltage/low voltage three-phase electrical transformers is
looking for agents and distributors of electrical equipment in order to reach and expand in foreign
markets, and companies working in the renewable energy sector for manufacturing and distribution
services agreements. Power transformers are suitable for application in different fields, i.e. industry,
mining, military, oil and gas, renewable energy.

10/02/2022

sprzęt elektroniczny i elektryczny

13/02/2022

doradztwo, konsultacje

10/02/2022

środowisko/energia/ochrona
środowiska

02/02/2022

różne inne produkty

BOBG20210118001

BOIT20210126001

Bułgarska firma, specjalizująca się w produkcji opakowań z polietylenu o wysokiej i niskiej gęstości,
takich jak torby, worki i folie z tworzyw sztucznych, poszukuje agentów i dystrybutorów w celu
rozszerzenia sprzedaży w innych krajach.
Włoski producent trójfazowych transformatorów elektrycznych średniego / niskiego napięcia z
sektora MŚP poszukuje agentów i dystrybutorów sprzętu elektrycznego w celu dotarcia i ekspansji
na rynkach zagranicznych, a także firm działających w sektorze energii odnawialnej w celu uzyskania
umów o świadczenie usług produkcyjnych i dystrybucyjnych. Transformatory mocy nadają się do
zastosowań w różnych dziedzinach, np. w przemyśle, górnictwie, wojsku, ropie i gazie, energii
odnawialnej.

BOIT20210203003

Włoska firma zarządzająca strategicznie, z ponad 10-letnim doświadczeniem w sektorach rolnospożywczym i turystycznym, oferuje zagranicznym firmom, stowarzyszeniom biznesowym i
konsorcjom badania rynku i produktów oraz wywiad, analizę trendów i przewidywanie. Firma
oferuje swoje usługi na podstawie umów podwykonawczych lub outsourcingowych.

BOSE20210108001

Mała szwedzka firma zapewnia certyfikowaną metodę kompostowania bioodpadów, specjalizując
się w modułowym kompostowaniu bębnowym. Technologia jest opatentowana i uznana za czystszą
niż alternatywy. Obecnie firma poszukuje potencjalnych regionalnych partnerów biznesowych do
świadczenia usług dystrybucyjnych lub umów agencyjnych.

BOUA20201120001

Firma z zachodniej Ukrainy opracowuje i produkuje gry planszowe.
Firma poszukuje potencjalnych partnerów, którzy będą dystrybuować gry planszowe na swoim
rynku w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Bulgarian company is specialised in production of refined sunflower-seed oil where only clean raw
materials are used in the technological process. The company owns also a plant for the production
of own PET (polyethylene terephthalate) pre-forms and PET bottles for bottling the oil. This
company needs distributors for the different types of the bottled oil or in bulk.

An internationally renowned German expert in welding and electrode milling technology with 60
years of experience is looking for international agents and business partners for a commercial
agency or distribution agreement.

An Italian strategic management company, with +10 years of experience in agrofood and tourism
sectors, is offering market and product research and intelligence, trend analysis and anticipation
services to foreign companies, business associations and consortia. The company is offering its
services via subcontracting or outsourcing agreements.
A small Swedish company provides a certified method for composting of bio-waste, specializing in
modular drum composting. The technology is patented and is beneficial for the process-oriented
method strengthening natures own method, accredited to be cleaner with lower impact than
alternatives. The company is now seeking prospective regional business partners, for distribution
services or commercial agency agreements.
A company from the western Ukraine is developing and manufacturing board games.
The company is looking for potential partners, who will distribute the board games at their market
under the distribution services agreement.

BOTR20201213001

Turecka firma produkuje wojskowe / komercyjne maszty teleskopowe z kompozytu węglowego i
aluminium, a także projektuje i konstruuje aluminiowe przyczepy wojskowe / handlowe. Celem
firmy jest nawiązywanie długoterminowych relacji biznesowych poprzez produkcję, usługi
dystrybucyjne i umowy agencyjne.

A Turkish company manufactures carbon composite and aluminium telescopic military/commercial
masts and also designs and engineers all aluminium military/commercial trailers. The company aims
to establish long-term business partnerships through manufacturing, distribution services and
commercial agency agreements.

03/02/2022

różne inne produkty

BOIT20210119001

Włoska firma projektuje i produkuje transformatory elektryczne, zasilacze i szpule wysokiej jakości,
dostępne w wielu różnych modelach. Poszukuje umów produkcyjnych i umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

The Italian company designs and manufactures electrical transformers, power suppliers and spools
of high quality and available in many different models. It is looking for manufacturing agreements
and distribution services agreements.

27/02/2022

sprzęt elektroniczny i elektryczny

BORU20210210002

Rosyjska firma z regionu Nowosybirska zajmuje się produkcją i opracowywaniem farmaceutyków i
środków higienicznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii (środki opatrunkowe, zasypka
dla niemowląt, proszek higieniczny). Firma poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych.

24/02/2022

medycyna

BOUA20210128001

A Ukrainian company produces natural superfood and dietetic products such as snacks, baby food,
Ukraińska firma produkuje naturalne superfood i produkty dietetyczne, takie jak przekąski, żywność
instant porridge/cereals, breakfast balls, crispbread which based on different cereals. The company
dla niemowląt, owsianka / płatki zbożowe instant, kulki śniadaniowe, pieczywo chrupkie na bazie
is looking for distributors or agents in all of the world's countries. The considered type of partnership
różnych zbóż. Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów we wszystkich krajach świata.
is a distribution service agreement or commercial agency agreement. The company is also
Rozważany rodzaj partnerstwa to umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowa
considering the option of concluding a manufacturing agreement with a food company.
agencyjna. Spółka rozważa również możliwość zawarcia umowy produkcyjnej z firmą spożywczą.

12/02/2022

spożywcza

BORO20210211001

Ta firma programistyczna z siedzibą w Transylwanii w Rumunii specjalizuje się w najnowszych
This software company, located in Transylvania, Romania, is specialized in the latest technologies
technologiach i oferuje szeroką gamę programów / aplikacji przeznaczonych dla partnerów
and is offering a wide range of programs/apps designed for partners that are active in banking,
działających w bankowości, ubezpieczeniach i innych instytucjach finansowych. Firma chce nawiązać insurance and other financial institutions. They would like to establish long term collaboration based
długoterminową współpracę w oparciu o umowy podwykonawcze.
on subcontracting agreements.

27/02/2022

komputery i IT

24/02/2022

medycyna

25/02/2022

narzędzia i części

24/02/2022

komputery i IT

17/02/2022

reklamowa, filmowa

Turkish manufacturer of internal and external orthopaedic implants is looking for distribution
agreements with partners who would like to act as a distributor of the company. The SME offers a
full line for upper and lower extremity products.

02/02/2022

medycyna

A Bulgarian company is producing a variety of fabrics as tulle, mesh, satin, velvet, ribbed fabrics etc.
to be used in several sectors such as sportswear, upholstery, swimwear, underwear &
women/menswear. The company is looking for foreign traders from textile sector and industrial
partners making clothing for manufacturing and distribution services agreements.

26/02/2022

tekstylia, ubrania, biżuteria

Hiszpańska firma technologiczna, założona w 2017 roku, produkuje innowacyjne urządzenia i usługi
A Spanish technology-based company, founded in 2017, manufactures innovative health related
związane ze zdrowiem, których celem jest poprawa jakości snu i zwiększenie wydajności osobistej. devices and services aimed at improving sleep quality and enhancing personal performance. Devices
Urządzenia obejmują podobne do zegara narzędzie, które rejestruje zmienne wpływające na rytm
include a clock-like tool that registers variables affecting a person’s sleep-wake rhythm and a
snu i czuwania oraz system monitorowania do użytku w łóżkach. Firma poszukuje przedstawicieli
monitoring system for use in beds. The company seeks commercial agents and distribution
handlowych i partnerów dystrybucyjnych.
partners.

24/02/2022

medycyna

BODE20200527005

BOUA20200130002

BORO20200203001

BOBG20201223001

BOTR20210115001

BOBG20210217001

BOES20210205001

The Russian company from Novosibirsk region is active in production and development of
pharmaceuticals and hygiene products using innovative technology (wound care products, baby
powder, hygienic powder). The company is looking for partners under the distribution services
agreement.

Niemiecka firma szkoleniowa specjalizuje się w ratunkowej pomocy medycznej. Firmą zarządza
A German coaching company is specialized in emergency medical aid. The company is managed by a
lekarz, który opracował koncepcję pierwszej pomocy dla lądowych i morskich farm wiatrowych.
physician who developed a first aid concept for on- and offshore wind farms. This concept enables
Koncepcja ta umożliwia technikom konserwującym generatory wiatrowe udzielenie pierwszej
the technicians maintaining wind generators to apply first aid in case of work accidents. The
pomocy w razie wypadku przy pracy. Firma poszukuje umowy licencyjnej lub partnerów joint
company is looking for license agreement or joint venture partners
venture.
Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji zaworów i armatury do rurociągów i chce poszerzyć
The Ukrainian company specializes in the manufacturing of pipeline valves and fittings and wants to
geografię swojego rynku. Produkty tej firmy znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle
expand the geography of its market. The products of this company can be widely used in the
chemicznym, metalurgicznym i nuklearnym. Ukraiński producent poszukuje dystrybutorów, agentów
chemical, metallurgical and nuclear industries. Ukrainian producer is looking for distributors,
handlowych i umowy podwykonawczej.
commercial agents, and subcontracting agreement.
Rumuńska firma zamierza oferować usługi w zakresie rozwoju / programowania / oprogramowania i
The Romanian company intends to offer development/programming/software services and/or
/ lub wsparcie dla witryn internetowych wykorzystywanych albo do platform handlu
support for websites used either for e-commerce platforms, for portfolios web pages, for landing
elektronicznego, do stron z portfolio, do stron docelowych, stron wydarzeń, blogów, stron z
pages, events pages, blogs, news, subscription and services presentation pages. Both subcontracting
wiadomościami, subskrypcjami i prezentacjami usług. Poszukiwane są zarówno umowy
agreements and outsourcing agreements are sought. Either monthly/yearly membership for
podwykonawcze, jak i umowy outsourcingowe. Członkostwo miesięczne / roczne na utrzymanie lub
maintenance or one-time offer.
jednorazowa oferta.
Bułgarska, szybko rozwijająca się i innowacyjna firma, działająca w obszarze przemysłu kreatywnego Bulgarian fast growing and innovative company, active in the area of creative industry (films and
(produkcja filmów i treści wideo, itp.) poszukuje organizacji, które chciałyby zlecić produkcję
video content production, etc.) is looking for organizations which would like to assign the production
określonych treści filmowych / wideo w ramach umowy podwykonawczej.
of specific film / video content under subcontracting agreement.
Turecki producent implantów ortopedycznych wewnętrznych i zewnętrznych poszukuje umów
dystrybucyjnych z partnerami, którzy chcieliby pełnić rolę dystrybutora firmy. SME oferuje pełną
gamę produktów do kończyn górnych i dolnych.
Bułgarska firma produkuje różnorodne tkaniny, takie jak tiul, siateczka, satyna, aksamit, tkaniny
prążkowane itp., Które mają być używane w kilku sektorach, takich jak odzież sportowa, tapicerka,
stroje kąpielowe, bielizna i odzież damska / męska. Firma poszukuje zagranicznych handlowców z
branży tekstylnej oraz partnerów przemysłowych wykonujących odzież na umowy o świadczenie
usług produkcyjnych i dystrybucyjnych.

BONL20201208002

Holenderska firma opracowuje i sprzedaje szereg liposomalnych suplementów diety i liposomalnych
proszków. Produkty liposomalne wykazują lepsze właściwości wchłaniania przez organizm w
porównaniu z innymi suplementami diety. Firma chce rozszerzyć swoją działalność handlową i
poszukuje partnerów handlowych. Firma dąży do zawarcia umowy agencyjnej lub umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Dutch company develops and commercializes a range of liposomal food supplements and
liposomal powders. The liposomal products show superior absorption characteristics by the body
when compared to other food supplements. The company would like to expand their commercial
activities and is looking for commercial partners. The company aims at a commercial agency
agreement or a distribution services agreement.

BOFI20210119001

Fiński startup opracował inteligentne, łatwe w użyciu rozwiązanie SaaS (oprogramowanie jako
A Finnish startup has developed an intelligent, easy-to-use SaaS (software as a service) solution to
usługa) do pomiaru i redukcji marnotrawstwa żywności w profesjonalnych kuchniach. Usługa nie measure and reduce food waste in professional kitchens. The service does not need any major initial
wymaga żadnych większych początkowych inwestycji, a kuchnie mogą osiągnąć około 25% redukcję
investments and kitchens can achieve approximately 25% reduction in food waste in just three
marnotrawstwa żywności w zaledwie trzy miesiące, jednocześnie oszczędzając 3-9% kosztów
months, while simultaneously saving 3-9% in raw material costs. The company is now seeking
surowców. Firma poszukuje obecnie umów agencyjnych w Europie, aby pomóc w skalowaniu usług,
commercial agency agreements in Europe to help scaling the service, especially in the Nordics,
zwłaszcza w krajach skandynawskich, Niemczech i Hiszpanii.
Germany and Spain.

06/02/2022

spożywcza

19/02/2022

komputery i IT

BODE20210119001

Niemiecka firma jest firmą rodzinną od 40 lat. Specjalizują się w inżynierii elektronicznej i
doradztwie, głównie na rynku niemieckim i częściowo międzynarodowym. SME opracowało
innowacyjny system filtracji powietrza. Urządzenie jest bardzo bezpieczne w aplikacji i można nim
sterować przez internet. Firma oferuje pomoc przy montażu. Firma poszukuje partnerów
dystrybucyjnych dla systemu w Europie.

The German company has been a family business for 40 years. They are specialized in electronic
engineering and consulting, mostly in the German domestic market and partly international. The
SME developed an innovative air filtration system. The device is very safe in its application and can
be controlled via the internet. The company offers help with installation. The company is looking for
distribution partners for the system in Europe.

27/02/2022

środowisko/energia/ochrona
środowiska

BOSI20210202002

Słoweńskie MŚP specjalizujące się w produkcji innowacyjnych mobilnych stacji ładowania do miejsc
publicznych, takich jak centra handlowe, kasyna, ośrodki narciarskie, kempingi, punkty informacji
turystycznej, budynki biurowe itp. poszukuje dystrybutorów.

A Slovenian SME specialized in manufacturing of innovative mobile charging stations for public
places such as shopping malls, casinos, ski resorts, camps, tourist information points, office
buildings, etc. is looking for distributors.

17/02/2022

sprzęt elektroniczny i elektryczny

BOIL20210131003

Izraelska firma typu start-up opracowała kompleksową platformę zarządzania danymi i adnotacji,
An Israeli start-up company has developed an end-to-end data management and annotation
która usprawnia proces generowania danych do głębokiego uczenia się, jednocześnie zmniejszając platform that streamlines the process of generating data for deep learning while reducing costs and
koszty i oszczędzając intensywne prace inżynieryjne oraz przyspieszając czas wprowadzenia na
saving extensive engineering efforts and speeding up time to market. The company is looking to
rynek. Firma chce nawiązać kontakt z twórcami produktów AI i firmami bezpośrednio na podstawie
connect with AI product developers and companies directly under license agreement or via
umowy licencyjnej lub za pośrednictwem dystrybutorów z silną bazą klientów, którzy zajmują się
distributors with a strong base of clients that engage in data labeling of AI products under
etykietowaniem danych produktów AI w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
distribution services agreement.

10/02/2022

komputery i IT

BOCZ20210128001

Czeska firma produkcyjna oferuje bezpłatne możliwości obróbki. Koncentruje się na wytwarzaniu
bardzo precyzyjnych części z wykorzystaniem nowoczesnych technologii konwencjonalnej obróbki
CNC (Computer Numerical Control machine) z naciskiem na operacje wykończeniowe i pomiary 3D.
Firma jest w stanie spawać wyprodukowane części w bardziej złożone jednostki. Skupia się głównie
na jakości produktów, wymaganiach klientów i szybkich terminach dostaw. Oferuje umowę o
świadczenie usług produkcyjnych lub podwykonawstwo.

Czech manufacturing company offers free machining capacities. It is focused on manufacturing of
very precision parts using modern technologies of conventional CNC (Computer Numerical Control
machine) machining with the focus on finishing operations and 3D measuring. Company is able to
weld manufactured parts into more complex units. It mainly focuses on the quality of products,
requirements from customer and fast delivery terms. It is offering manufacturing services
agreement or subcontracting.

16/02/2022

metalowa

BOXK20200825008

Kosowski producent wody alkalicznej, wody do fitnessu, wody detoksykacyjnej itp., który produkuje
od 1991 roku, poszukuje partnerów biznesowych w UE i innych krajach. Firma chce dotrzeć do
szerokiego grona dystrybutorów i przedstawicieli handlowych działających w branży spożywczej.

A Kosovar manufacturer of alkaline water, fitness water, detox water, etc., which has been
producing since 1991, is looking for business partners in the EU and from other countries. The
company would like to reach a wide group of distributors and commercial agents operating in the
food and beverages sector.

19/02/2022

spożywcza

BOUK20210128002

Ta brytyjska firma jest zewnętrzną firmą zajmującą się sprzedażą i marketingiem. Firma ma silną
obecność w Wielkiej Brytanii, a także międzynarodowe doświadczenie z klientami z wielu krajów, w
tym z Francji, Niemiec i Słowenii. Firma chce reprezentować w ramach umowy podwykonawczej z
europejskimi producentami innowacyjnych opakowań do żywności i napojów. Firma poszukuje
partnerów w zakresie opakowań do pomocy w ramach podwykonawstwa w zakresie zarządzania
marką oraz sprzedaży / marketingu.

This UK company is an outsourced sales and marketing company. The company has a strong
presence in the UK, as well as international experience with clients from a range of countries
including France, Germany, and Slovenia. The company is looking to represent under a
subcontracting agreement with European manufacturers of innovative food and drink packaging.
The company is looking for packaging partners to help under subcontracting in terms of brand
management and sales/marketing.

19/02/2022

doradztwo i konsultacje

BOUK20210120003

Ta brytyjska firma produkuje w Chinach i produkuje osobisty dozownik żelu na alkohol, który jest
aktywowany jednym ruchem ręki po twarzy. Produkt był początkowo przeznaczony do stosowania
przez pracowników służby zdrowia w szpitalach w celu zwalczania rozprzestrzeniania się zakażeń
szpitalnych. Firma chce nawiązać relacje z dystrybutorami i licencjobiorcami z udokumentowaną
historią sprzedaży w jednym lub kilku z następujących sektorów, opieka zdrowotna, hotelarstwo,
żywność i napoje oraz szkoły.

This UK company manufactures in China and produces a personal alcohol gel dispenser that is
activated by a single hand swipe against its face. The product was initially designed for use by
healthcare workers in hospitals to combat the spread of hospital acquired infections. The company
wishes to establish relationships with distributors, and licensees with a proven track record selling
into one of more of the following sectors; Healthcare, Hospitality, Food and Beverage, and Schools.

06/02/2022

medycyna

BODE20200526003

Niemiecka firma opracowała sprawdzoną i działającą koncepcję biznesową dla całkowicie
niezależnej, elastycznej kawiarni przeznaczonej zarówno do zastosowań mobilnych, jak i
sklepowych, na bazie trójkołowego pojazdu towarowego. Firma poszukuje partnerów
międzynarodowych jako partnera agencji franczyzowej lub jako partnera licencyjnego.

A German company developed a proven and working business concept for a completely
independent, flexible café conceived for both mobile or in-shop application on the basis of a cargo
tricycle. The company looks for international partners as franchise agency partner or as license
partner.

09/02/2022

spożywcza

BOIT20210120004

Włoska firma działająca w branży mechanicznej projektująca i produkująca specjalne narzędzia do Italian company active in the mechanical industry which designs and produces special tools for chip
obróbki skrawaniem, chciałaby nawiązać stałą współpracę z partnerami zagranicznymi w ramach
removal machining would like to engage in permanent cooperation with foreign partners under
umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, jak również z użytkownikami końcowymi. Narzędzia są distribution services agreements, as well as with end-users. The tools are highly customizable and
wysoce konfigurowalne i pozwalają na konsekwentną redukcję kosztów produkcji i czasu realizacji; allow consistent reduction of production costs and lead times; the company provides for customized
firma dostarcza dostosowane narzędzia w kilku sektorach, takich jak motoryzacja, lotnictwo,
tools in several sectors such as automotive, aerospace, railway, electromechanical, energy, oil and
kolejnictwo, elektromechanika, energetyka, ropa i gaz.
gas.

04/02/2022

narzędzia i części

10/02/2022

spożywcza

01/08/2022

rolnictwo

BOFI20210222001

Fińska firma ekspercka i inżynieryjna działa z myślą o rozwiązywaniu problemów, a jej celem jest
The Finnish expert and engineering company operates with a problem-solving mentality, and their
uczynienie energetyki jądrowej bardziej zrównoważoną i rentowną przy jednoczesnym zachowaniu
goal is to make nuclear power more sustainable and profitable while upholding high safety
wysokich standardów bezpieczeństwa. Firma wspiera projekty energetyki jądrowej na wszystkich
standards. The company assists nuclear power projects in all phases of the life cycle: licensing,
etapach cyklu życia: wydawaniu pozwoleń, eksploatacji, demontażu i likwidacji (D&D). Obecnie firma operation, dismantling and decommissioning (D&D). The company is now looking for partners in
poszukuje partnerów w Europie i na Bliskim Wschodzie, oferując swoje doświadczenie w branży
Europe and the Middle East, offering their nuclear industry expertise in the form of subcontracting
jądrowej w postaci umów podwykonawczych.
agreements.

24/02/2022

środowisko/energia/ochrona
środowiska

BODE20200526001

Niemiecka firma zajmująca się produkcją mediów, wideo i filmów, koncentrująca się na filmach
A German media, video and film production company with focus on commercial films for companies,
komercyjnych dla firm, targach, produktach, promocji i wizualizacji 3-D poszukuje umów
fairs, products, promotion and 3-D-visualization is looking for commercial agency agreements. The
agencyjnych. Firma oferuje różnorodne usługi w zakresie nagrywania, transmisji i filmowania muzyki
company offers various services in the fields of live music recording, transmission and film.
na żywo. Ponadto prowadzą własne studio nagrań. Wszystkie usługi są uzgadniane z klientem, na
Moreover, they operate their own recording studio. All services are coordinated with the customer
podstawie których opracowywany jest indywidualny program obsługi.
on which basis an individual service program is designed.

05/02/2022

reklamowa, filmowa

BORU20210205031

Rosyjska firma z naukowego miasta Koltsowo (obwód Nowosybirska) zajmująca się produkcją
diagnostycznych systemów testowych (zestawów odczynników do enzymatycznego testu
immunologicznego na szereg zakażeń) jest zainteresowana znalezieniem potencjalnego partnera do
zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych .

23/02/2022

medycyna

20/02/2022

medycyna

06/02/2022

nauka/edukacja

19/02/2022

materiały i usługi budowlane

09/02/2021

różne inne produkty

11/02/2021

komputery i IT

BOPE20200918001

BOMK20201211001

BOMT20210203001

BOXK20201223004

BOIT20210204007

BORU20210118001

BOES20210118001

Peruwiańska firma z doświadczeniem w komercjalizacji różowej soli peruwiańskiej poszukuje
The Peruvian company with experience in the commercialization of Peruvian pink salt is looking for
dystrybutorów w Europie. Są obecni w 18 krajach i współpracują ze wszystkimi interesariuszami na distributors in Europe. They have presence in 18 countries and cooperates with all stakeholders for
rzecz sprawiedliwego handlu z obszaru wydobycia zlokalizowanego w Cusco. Szukają umowy o
fair trade from the extraction area located in Cusco. They are looking for distribution services
świadczenie usług dystrybucyjnych.
agreement.
Macedońska firma produkująca nawozy dolistne w postaci krystalicznej i płynnej oferuje swoje
A Macedonian company that is producing foliar fertilizers, in crystal and liquid form, offers its
produkty dystrybutorom zagranicznym na rynku UE. Produkty te są w 100% rozpuszczalne, zgodnie z products to foreign distributors on EU market. These products are 100% soluble, according to the
normami europejskimi, sprawdzonymi już na rynkach Macedonii, Kosowa i Polski. Firma oferuje
European standards, already proven on the markets in Macedonia, Kosovo and Poland. The
długoterminowe partnerstwo firmom zainteresowanym joint venture lub umowami o świadczenie
company offers a long-term partnership to companies interested in joint venture or distribution
usług dystrybucyjnych.
services agreements.

The Russian company from the science city of Koltsovo (Novosibirsk region), engaged in the
production of diagnostic test systems (sets of reagents for enzyme immunoassay for a number of
infections), is interested in finding a potential partner for the conclusion of distribution services
agreement.

Maltańska firma opracowała inteligentne oprogramowanie do strukturyzacji, czyszczenia i
The Maltese company has developed an intelligent software solution for structuring, cleaning and
wzbogacania dużych ilości danych. Został gruntownie przetestowany w przemyśle i można go
enriching large amounts of data. It has been heavily tested in industry and can be customised to
dostosować do różnych firm i zintegrować z istniejącymi procesami biznesowymi. Firma poszukuje
various businesses and integrated into the existing business processes. The company is seeking
partnerów, którzy mają kontakt z firmami farmaceutycznymi i firmami zajmującymi się sprzedażą
partners that have contact with pharmaceutical companies and businesses selling lab equipment,
sprzętu laboratoryjnego, szkła lub czujników pomiarowych internetu rzeczy, na potrzeby agencji glassware or internet of things measurement sensors, for commercial agency or distribution services
handlowych lub umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
agreements.
Firma została założona w 2015 roku z pierwszą lokalizacją w Prisztinie w Kosowie i ma strukturę
The company was founded in 2015 with the first location in Prishtina, Kosovo and is structured in the
instytucji edukacyjnej, specjalizującej się w nauczaniu młodszych pokoleń (w wieku od 7 do 18 lat)
form of an educational institution, specialized at teaching the younger generations (ages 7 to 18)
różnych poziomów programowania w różnych językach programowania. Poszukują potencjalnych
different levels of programming in various programming languages. They are looking for potential
partnerów, dzięki którym firma mogłaby rozszerzyć działalność swojej struktury edukacyjnej poprzez
partners through which the company could expand the activities of their educational structure
umowę franczyzową.
through a franchising agreement.
Firma z Włoch specjalizuje się w produkcji parkietów z wysokiej jakości materiału drzewnego, przy
użyciu najnowocześniejszych technologii. Firma poszukuje partnerów do umów produkcyjnych i
An Italian company is specialized in the manufacturing of parquets in high quality wooden material
umów dystrybucji.
using cutting-edge technologies. The company is searching for manufacturing agreements and
distribution services agreements.
Rosyjski producent z obwodu swierdłowskiego, specjalizujący się w opracowywaniu i produkcji
A Russian manufacturing company from the Sverdlovsk Region, specializing in the development and
kompozycji polimerowych (żywic organicznych, przyspieszaczy, utwardzaczy) dla przemysłu
production of polymer compositions (organic resins, accelerators, hardeners) for the oil and gas and
naftowego, gazowego i budowlanego, poszukuje partnerów zagranicznych, w celu nawiązania
construction industries, is looking for partners abroad to establish cooperation under a
współpracy w ramach umowy podwykonawczej.
subcontracting agreement.
Hiszpański dostawca oprogramowania do pomiarów oglądalności, poszukuje partnerów do umów A Spanish software provider of video stream audience measurement license packages is in search of
licencyjnych, w celu komercjalizacji swojego oprogramowania za granicą, w sektorach takich jak:
licensing agreements to commercialize its software abroad in sectors such as digital signage, video
"digital signage", nadzór wideo i handel detaliczny. Firma sprzedaje swój produkt za pośrednictwem surveillance and retail. The SME sells its software through license packages via internet, and turnkey
pakietów licencji przez internet oraz projektów pod klucz. Oprogramowanie wykorzystuje sztuczną projects. It uses Artificial Intelligence and machine learning to analyze emotions, demographics and
inteligencję i uczenie automatyczne do analizy emocji, czynników demograficznych, itp.
other features of those exposed to it.

BORU20210208001

BOUA20210126001

BOIT20201224001

BOES20210127001

BOBG20210201001

Rosyjska firma z Koltsowa - miasta nauki w obwodzie nowosybirskim, specjalizująca się w produkcji
organicznych kosmetyków z biomasy mikroalg chlorelli, uprawianej przy użyciu własnego,
innowacyjnego sprzętu (bioreaktory wirów gazowych), poszukuje partnerów do współpracy w
ramach umowy dystrybucji.
Ukraińska firma produkująca sprzęt do monitoringu środowiska, taki jak aspiratory elektryczne i
odwadniacze, poszukuje dystrybutorów. Firma jest w stanie wyprodukować sprzęt zgodnie z
konkretnymi wymaganiami klientów.

The Russian company from the science city of Koltsovo, Novosibirsk region, specializing in the
production of organic cosmetics from the biomass of a suspension of microalgae chlorella grown on
its own innovative equipment - gas vortex bioreactors, is looking for partners to conclude a
distribution services agreement.
The Ukrainian company produces equipment for environmental monitoring, namely electric
aspirators and dehydrators. It is looking for distributors for its products. The company can
manufacture products according to specific customer requests.

Włoskie MŚP założone w 1996 roku, specjalizujące się w rozwiązaniach inżynieryjnych, poszukuje
zagranicznych partnerów do rozszerzenia swojego portfolio. Firma jest otwarta na współpracę w
ramach umów outsourcingowych z klientami zainteresowanymi usługami projektowania
mechanicznego w różnych sektorach przemysłu oraz wykonaniem dokumentacji technicznej w
zakresie bezpieczeństwa maszyn i oznakowania CE.

An Italian SME, founded in 1996 and specialized in engineering solutions, is looking for foreign
partners to expand its portfolio. The company is open to outsourcing agreements with customers
interested in mechanical design services in various industrial sectors and the realization of technical
documentation for machinery safety and CE marking.

Hiszpańska firma oferująca długoterminowe systemy fotokatalitycznej dezynfekcji, które są w stanie
A Spanish company offering long-term photocatalytic disinfection systems able to eradicate all type
wyeliminować wszelkiego rodzaju infekcje wywołane przez wirusy, bakterie i inne mikroorganizmy
of infections caused by virus, bacteria and other farm resident microorganisms looks for distributors
zamieszkujące gospodarstwa rolne, poszukuje dystrybutorów, w celu rozszerzenia swojej
to expand its international business.
międzynarodowej działalności.
Bułgarski producent wysokiej jakości produktów na bazie jujube (nie mylić z jojoba), takich jak:
A Bulgarian producer of excellent jujube (not to be confused with jojoba) products such as fresh
świeży i suchy owoc jujube, sok z jujube oraz likier, poszukuje dystrybutorów na całym świecie.
jujube, dry jujube, jujube juice and jujube liqueur is looking for distributors worldwide. The company
Firma oferuje współpracę w ramach umowy dystrybucji.
is offering a distribution service agreement.

15/02/2021

chemia i kosmetyki/chemiczna

20/02/2021

sprzęt elektroniczny i elektryczny

17/02/2021

inne usługi

10/02/2021

różne inne produkty

08/02/2021

spożywcza

BOES20200522001

Firma hiszpańska z Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich - od 1941 roku producent słodyczy,
chciałaby wzmocnić swoją pozycję na rynkach europejskich poprzez nawiązanie kontaktów z
nowymi dystrybutorami i importerami. Firma działa w Hiszpanii, Europie, Azji, Afryce, Ameryce
Północnej i Południowej. Oferowane produkty to wafle, czekolada, herbatniki, cukierki, pasty
owocowe oraz urządzenia do palenia kawy. Jej asortyment obejmuje ponad 100 jednostek
magazynowych (SKU). Firma posiada certyfikat IFS.

Confectionery manufacturer based in Las Palmas, in the Canary Islands, since 1941 wants now to
improve its position in the European markets. For that reason, it is looking for European distributors
and import companies.
The company operates in Spain, Europe, Asia, Africa, North and South America. It produces coffee
roasters, wafer, chocolate, biscuits, candy and fruit paste manufacturers. Its range includes over 100
Stock Keeping Units (SKUs). The company owns the IFS Certification.

09/02/2021

spożywcza

BOIT20210203002

Włoska firma specjalizująca się od 1949 roku w produkcji roślin sadowniczych, poszukuje firm
sadowniczych i szkółek do współpracy w ramach umowy dystrybucji. Szkółka działa również w
Czechach, gdzie posiada własne laboratorium. Firma poszukuje firm sadowniczych i szkółek do
umowy dystrybucji.

An Italian company specializes in the production of fruit plants, including micropropagated
rootstocks, grafted fruit plants, and own-root fruit species since 1949. The nursery has also been
working in the Czech Republic, with its own laboratory. The company is looking for fruit growing
companies, and nurseries under a distribution services agreement.

05/02/2021

różne inne produkty

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji markowej odzieży damskiej - żakietów, płaszczy,
spodni, szortów, spódnic, sukienek - poszukuje międzynarodowej współpracy w ramach umów
podwykonawstw. Firma poszukuje partnerów, którzy są zainteresowani usługami obejmującymi:
tworzenie próbek i wzorów, sortowanie według wielkości, cięcie, szycie, prasowanie, kontrolę
jakości (QC) i pakowanie.
Włoska firma specjalizuje się w produkcji gotowej pakowanej pizzy, dostępnej w bardzo szerokiej
gamie kształtów i dodatków. Firma poszukuje dystrybutorów oraz zagranicznych importerów
gotowej pizzy.

A Ukrainian company that specializes in the production of brand ladies’ wear – jackets, coats,
trousers, shorts, skirts, dresses - is looking for international cooperation within the framework of
subcontracting services agreements. The company is searching for partners who are interested in
services that include sampling, pattern making, size grading, cutting, sewing, pressing, quality
control(QC) inspection and packaging.
An Italian company is specialized in the production of ready-made packaged pizza, available in a very
wide range of different shapes and toppings. The company is looking for distributors and foreign
importers of ready-made pizza.

09/02/2021

tekstylia, ubrania, biżuteria

19/02/2021

spożywcza

BOUK20210125002

Przedsiębiorca z północnej Anglii zidentyfikował lukę na rynku usług dla osób niewidomych lub
North of England entrepreneur noticed a gap in the market for the blind/partially sighted people to
niedowidzących, w zakresie ich przystosowania do samodzielnego podróżowania, czy też korzystania
adapt to travel unaided and be guided by people in unfamiliar surroundings. He has designed a
z asysty innych ludzi w nieznanym otoczeniu. Zaprojektowana została laska teleskopowa, która
telescopic cane that respects social distancing rules and is now seeking a manufacturer via a
pomaga w zachowaniu zasad dystansu społecznego. Przedsiębiorca poszukuje obecnie partnera manufacturing agreement and then sell globally via a distribution services agreement and or agency
producenta, który podjąłby się współpracy w ramach umowy produkcji, a następnie sprzedaży
agreement.
produktu globalnie w ramach umowy dystrybucji lub umowy agencyjnej.

05/02/2021

różne inne produkty

BOES20210122003

Hiszpańska firma, zajmująca się analizą danych i tworzeniem systemów informatycznych, poszukuje
Spanish company focused on data analysis and creation of information systems is looking for
partnerów zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych i niestandardowych rozwiązań w zakresie
partners interested in implementing innovative and customized solutions for performance efficiency
optymalizacji wydajności, wydajności, przemysłu 4.0, produktywności i zasobów ludzkich. Firma
optimisation, industry 4.0, productivity and human resources. The company is looking for long term
poszukuje długoterminowych partnerów handlowych na całym świecie oraz umów
commercial partners worldwide and for subcontracting agreements.
podwykonawczych.

17/02/2021

komputery i IT

BORO20210114001

Rumuńska firma specjalizuje się w wytwarzaniu ręcznie robionej dzianiny damskiej, w tym swetrów, A Romanian company specializes in handmade women knitwear including sweaters, cardigans, tops,
kardiganów, topów, bluzek itp. Produkty są dostępne jako produkty unikatowe lub w małych seriach
blouses etc. Products are available as unique or small series items and are manufactured using
i są wytwarzane z włókien naturalnych tj. z wełny i różnych mieszanek włókien. Firma jest
natural fibers (i.e. wool and different fiber mixes). The company is interested in identifying
zainteresowana poszukiwaniem międzynarodowych partnerów biznesowych. Współpraca ze
international business partners. Cooperation with the partners identified will be based on
wskazanymi partnerami będzie oparta na umowach o dystrybucję lub usługi produkcyjne.
distribution or manufacturing services agreements.

20/02/2021

tekstylia, ubrania, biżuteria

BOUA20210123001

BOIT20210204002

BOXK20201223003

Firma założona w 2017 roku, z siedzibą w Kosowie, świadczy usługi teleinformatyczne. Oferowane
The company is an ICT services company located in Kosovo and established in the year 2017. The
usługi łączą w sobie szereg technologii, które pomagają międzynarodowym firmom w projektowaniu services offered combine a number of technologies which help international companies design IT
rozwiązań sieci IT, integracji systemów, outsourcingu procesów biznesowych, testowaniu systemów, network solutions, system integrations, outsource business processes, system testing, development
rozwoju i zarządzaniu usługami IT.
and IT managed services.
Poszukują potencjalnego partnera do współpracy w ramach umowy outsourcingowej, w ramach
They are seeking for a potential partner to collaborate under an outsourcing agreement through
której firma będzie świadczyć usługi cyfrowe dostosowane do potrzeb partnerów.
which the company will deliver its digital services tailored to the partners needs.

03/02/2021

komputery i IT

A German engineering company developed a newly adhesive bonding technology for sandwich
panels with lightweight materials and highest stability. The SME offers high quality products for
different applications in special construction and equipment in a broader range from space
technology up to cabins of fun rides. These honeycomb sandwich panels overcome bottlenecks in
carrying capacity and long-term loading. The company is looking for distribution partners worldwide,
especially in Europe.

11/02/2021

materiały i usługi budowlane

BOPT20210120003

Ta portugalska firma zajmująca się obróbką metali, oferuje ogólne usługi obróbki metali i wykonuje
This Portuguese metalworking company sell general metalworking services and work for very
prace dla bardzo różnych branż, takich jak między innymi marynarka wojenna, wydobycie ropy
diverse areas, such as naval, oil & gas, construction, mining, foundries, food, energy, water
naftowej i gazu, budownictwo, górnictwo, odlewnictwo, żywność, energia, uzdatnianie wody,
treatment, air treatment, among others. The company is looking for partners who
uzdatnianie powietrza. Firma poszukuje partnerów, którzy są zainteresowani zatrudnieniem ich jako
are interested in having them as suppliers for their projects, by signing a subcontracting agreement.
dostawców dla swoich projektów, na podstawie umowy podwykonawczej.

04/02/2021

metalowa

BOQA20210121001

Ta firma jest największym producentem papieru pakowego w Katarze. Produkuje Kraft, w 100%
This company is Qatar's largest Kraft paper manufacturer. It produces 100% natural recycled Kraft
naturalny papier z recyklingu. Ta firma chce rozszerzyć swoją międzynarodową obecność poprzez
paper. This SME is looking to expand its international presence through commercial partnerships
partnerstwa handlowe z dystrybutorami i / lub agentami handlowymi, posiadającymi dobre portfolio
with distributors and / or trade agents having a good portfolio of clients in these types of markets.
klientów na tego typu rynkach.

04/02/2021

opakowania, papier

27/02/2021

tekstylia, ubrania, biżuteria

10/02/2021

materiały i usługi budowlane

19/02/2021

rolnictwo

05/02/2021

nauka/edukacja

09/02/2021

spożywcza

26/02/2021

medycyna

12/02/2021

materiały i usługi budowlane

BODE20201203003

BORO20210126002

BOES20210115001

BOUA20210204001

BOPT20210125001

BOES20210122002

BORU20210214002

BOIT20201026003

Niemiecka firma inżynieryjna, opracowała nową technologię klejenia płyt warstwowych z lekkich
materiałów o najwyższej stabilności. Firma oferuje wysokiej jakości produkty do różnych
zastosowań, w specjalnej konstrukcji i wyposażeniu oraz w szerszym zakresie, od technologii
kosmicznej po pociągi i roller coastery. Te płyty warstwowe o strukturze plastra miodu pokonują
wąskie gardła w zakresie nośności i długotrwałego obciążenia. Firma poszukuje partnerów
dystrybucyjnych na całym świecie, zwłaszcza w Europie.

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji odzieży skórzanej oraz innych galanterii skórzanej dla
kobiet i dzieci. Produkty są wytwarzane ręcznie w oparciu o własne, oryginalne projekty firmy;
elementy są wykonywane na zamówienie. Rumuńska firma jest zainteresowana poszerzeniem
swojego obecnego portfela klientów poprzez poszukiwanie nowych międzynarodowych partnerów
biznesowych do współpracy na umowę dystrybucyjną.

A Romanian company specialises in manufacturing leather clothing items and other leather
accessories for women and children. The products are handcrafted based on the company’s own
original designs; items are made-to-order. The Romanian company is interested in expanding its
current client portfolio by identifying new international business partners to conclude distribution
agreements.

Hiszpańska firma budowlana, z siedzibą na Majorce, od kilku lat zajmuje się dostarczaniem i budową
The Spanish construction company based in Mallorca a couple years ago are dedicated in providing
stalowych ram ściennych i stalowych wiązarów dachowych. Projektują, detalują, produkują i
and construction steel wall frames and steel roof trusses. They design, detail, manufacture and
dostarczają stalowe ramy ścienne, głównie do domów mieszkalnych. Oferują również stalowe
supply steel wall frames predominantly for residential homes. They also offer steel sub-floor
systemy podpodłogowe na słupkach, legarach i belkach nośnych, idealne do miejsc płaskich lub
systems on posts, joists and bearers ideal for flat or sloping sites. The company is looking for
pochyłych. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach outsourcingu lub
outsourcing or subcontracting agreements.
podwykonawstwa.
Ukraiński producent biohumusu poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów. Firma chce
The Ukrainian producer of vermicompost is looking for commercial agents and distributors. The
rozszerzyć sprzedaż towarów na rynku europejskim i oferuje długoterminowe partnerstwo na
company wants to expand sales of goods in the European market and offers long-term partnerships
podstawie umowy dystrybucyjnej i / lub umów agencyjnych. Współpraca jest poszukiwana we
based on a distribution agreement and/or commercial agency agreements. Cooperation is sought in
wszystkich krajach UE.
all EU countries.
Portugalski startup opracował wyjątkowe zabawki wykonane z korka. Zabawki są funkcjonalne,
edukacyjne, zabawne i pobudzają wyobraźnię i kreatywność, podczas gdy dzieci kształtują swoją
tożsamość emocjonalną, społeczną i poznawczą. Startup chce teraz zinternalizować zasoby i
zmniejszyć outsourcing oraz poszukuje partnerów do zawarcia umowy finansowej.

This Portuguese based startup has developed unique toys, made of cork. Toys are functional,
educational, fun to play and instigate imagination and creativity while children shape their
emotional, social and cognitive identity. The startup now wishes to internalise resources and
decrease outsourcing and is seeking partners to enter into a financial agreement.

Hiszpańska firma, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości oliwy z oliwek z pierwszego
Spanish company, specialized in the production of high quality extra virgin olive oil, offers 4 types of
tłoczenia, oferuje 4 rodzaje oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia (delikatna, średnia, intensywna i
extra virgin olive oil (delicate, medium, intense and organic). It products have won several
organiczna). Produkty te zdobyły kilka międzynarodowych nagród w swojej branży i mogą być
international awards in their sector and can be used in the field of cooking but also in beauty,
stosowane w kuchni a także w kosmetyce, środkach higienicznych i nie tylko. Firma poszukuje
cosmetics, hygiene and more. The company is looking for gourmet shops, high end restaurants,
sklepów dla smakoszy, restauracji z najwyższej półki, hurtowników, sprzedawców detalicznych i / lub
wholesalers, retailers and/or distributors under a long-term commercial agency or distribution
dystrybutorów w ramach długoterminowej umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług
service agreement
dystrybucyjnych.
Rosyjska firma, specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji wyrobów medycznych i odczynników
The Russian company that specializes in the development and manufacturing of medical devices and
diagnostycznych, poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy w ramach umowy o
reagents for diagnostic is looking for partners abroad under distribution services agreement.
świadczenie usług dystrybucyjnych
Włoska firma specjalizuje się w rozpuszczalnikach, podkładach i powłokach nawierzchniowych do
zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, które są badane pod kątem ochrony powierzchni
wykonanych z różnych materiałów. Firma poszukuje partnera do współpracy w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych w sektorze referencyjnym.

The company is specialized in solvents, primers and topcoats for indoor and outdoor that are studied
to protect surfaces made of different materials. It is looking for distribution services agreements in
the reference sector.
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