Nr oferty

Summary PL

Summary ENG

Data (dd/mm/yyyy)

Kategoria

BRUK20210427001

Brytyjska agencja poszukuje nowych produktów do reprezentowania na
rynku brytyjskim. W szczególności poszukują suplementów zdrowotnych i
witalnych, homeopatycznej, tradycyjnej chińskiej medycyny ziołowej, jak
również ekologicznej żywności dla drobiu i żywego inwentarza żywego z
wolnego wybiegu z wolnego wybiegu i produktów organicznych, na mocy
umowy agencyjnej. Wszystkie produkty muszą być zgodne z zasadami
bezpieczeństwa i importowo/ eksportowymi.

A UK agency is seeking new products to represent to the UK market. They are
specifically seeking health and vitality supplements, homeopathy traditional
Chinese herbal medicine as well as organically reared free-range poultry and
grass fed livestock food and organic beverage products, via agency
agreement. All products must be safety and import/export compliant.

30/04/2022

spożywcza

BRUK20210413001

Brytyjski producent i sprzedawca odzieży skierowanej do osób starszych i
UK established clothing manufacturer and reseller targeting elderly and
niepełnosprawnych poszukuje innowacyjnego rozwiązania w zakresie
disabled people is looking for an innovative clothes fastening solution for
zapinania ubrań dla koszulek, koszulek, dzianin i odzieży tkanej. Rozwiązanie shirts, jerseys, knitwear and woven clothes. The solution would enable users
to umożliwiałoby użytkownikom łatwe zapinanie i rozpinanie odzieży podczas to easily close and open garments when dressing and undressing. They are
ubierania i rozbierania się. Firma poszukuje możliwości podpisania umowy z
looking to sign a supplier agreement, a commercial agency agreement or
dostawcą, umowy z agencją handlową lub umowy licencyjnej. System zapięć licensing agreement. The fastening system needs to be aesthetic, easy to use
musi być estetyczny, łatwy w użyciu i wytrzymały.
and hard-wearing.

22/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BRUK20210329002

Ugruntowana marka naczyń z siedzibą w Wielkiej Brytanii poszukuje firmy
An established UK based cookware brand are seeking a partner company
partnerskiej, która jest w stanie produkować swoją obecną gamę produktów i
who are able to manufacture their current product range and going forward
pomóc w rozwoju nowych produktów. Przewidywana forma współpracy to
help with the development of new products (from 2021 onwards) This
umowa produkcyjna.
collaboration is envisaged to be via a manufacturing agreement.

23/04/2022

różne inne produkty

BRTR20210317001

This Turkey based company is an expert in the textile sector. It is a
Turecka firma, będąca ekspertem w branży tekstylnej jest producentem
manufacturer of polypropylene carpet yarn. They are looking for a supplier
przędzy dywanowej polipropylenowej. Firma poszukuje umowy dostawcy lub
agreement or manufacturing agreement with a company able to provide
umowy produkcyjnej z firmą mogącą dostarczyć polipropylen H 2245,
Polypropylene H 2245, Polypropylene H25FBF, Polypropylene homo polymer
polipropylen H25FBF, polipropylen homopolimer S2025.
S2025.

07/04/2022

materiały i usługi
budowlane

BRRU20210422001

Rosyjska firma specjalizująca się w budownictwie przemysłowym poszukuje
europejskich producentów lub dostawców urządzeń przemysłowych z branży
budowlanej, metalurgicznej i rolniczej do reprezentacji, promocji i sprzedaży
ich produktów na rynku rosyjskim w celu zawarcia umowy pośrednictwa
handlowego.

28/04/2022

różne inne produkty

BRRU20210325001

Rosyjska firma z regionu Twer specjalizuje się w cięciu laserowym, tłoczeniu,
The Russian company from the Tver region specializes in laser cutting,
gięciu, spawaniu, malowaniu proszkowym metali i produkcji blach. Firma jest
stamping, bending, welding, powder coating of metal and sheet metal
zainteresowana znalezieniem partnera, który dostarczy metal i materiały do manufacturing. The company is interested in finding a partner that supplies
obróbki metali na podstawie umowy z dostawcą.
metal and materials for metalworking under a supplier agreement.

08/04/2022

metalowa

Russian company specialized in industrial construction is looking for
European manufacturers or suppliers of industrial equipment from
construction, metallurgy and agricultural sectors for representation,
promotion and sales of their products in the Russian market to conclude
commercial agency agreement.

BRRO20210405001

Rumuńska firma poszukuje dostawców EPS 50 -polistyrenowych kulek do
swojej linii produkcyjnej puf/ siedzisk wypełnionych fasolą. Firma jest
zainteresowana współpracą z partnerami międzynarodowymi (bez względu
na kraj pochodzenia) w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Romanian company seeks suppliers of EPS 50 – expanded polystyrene
beads for their bean bag production line. They are interested in cooperating
with international partners (no matter their country of origin) under
distribution services agreements.

14/04/2022

materiały i usługi
budowlane

BRRO20210325001

Firma z siedzibą w północno-wschodniej części Rumunii jest zainteresowana The company is located in the North-Eastern part of Romania. It is interested
reprezentowaniem firm zagranicznych i rozwojem rynku rumuńskiego z
in representing foreign companies and developing the Romanian market with
różnymi modelami podłóg laminowanych, ceramiki sanitarnej i płytek
different models of laminate flooring, ceramic sanitary ware and ceramic tiles
ceramicznych (podłogowych i fajansowych) na podstawie umów agencyjnych
(floor tiles and faience), based on commercial agency agreement(s) with
z odpowiednimi producentami.
relevant manufacturers.

28/04/2022

materiały i usługi
budowlane

BRNL20210415001

Holenderska firma jest dobrze znanym hurtownikiem różnych marek
A Dutch company is a well known wholesaler of different brands of wooden
zabawek drewnianych i mebli szkolnych w Holandii, Belgii i Luksemburgu. W toys and school furniture in the Netherlands, Belgium and Luxembourg. Due
związku z rosnącym popytem poszukuje wysokiej jakości zakładu obróbki
to increasing demand they are looking for a high quality wood working
drewna zainteresowanego umową produkcyjną na swoje krzesełka dziecięce
factory interested in a manufacturing agreement for their grandmother’s
w stylu babci.
style children’s chairs.

24/04/2022

produkty drewniane,
meble

BRNL20210402002

Młody sklep internetowy specjalizuje się w sprzedaży designerskich,
A young webshop is specialized in selling design luxury lifestyle products. The
luksusowych produktów lifestyle. Firma poszukuje producenta torebek
company is now looking for a producer of women bags who works with
damskich, który pracuje z różnymi materiałami, takimi jak skóra, płótno i/lub different materials like, leather, canvas and/or synthetic material. The Dutch
materiał syntetyczny. Holenderska firma poszukuje firmy produkcyjnej z
company is looking for production company based in Turkey, Portugal and
siedzibą w Turcji, Portugalii i Hiszpanii w ramach umowy produkcyjnej.
Spain within the frame of a manufacturing agreement.

24/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BRNL20210319001

Holenderski projektant i dostawca wysokiej jakości i wielokrotnie
A Dutch designer and supplier of high quality and award winning children’s
nagradzanych pościeli dla dzieci i tekstyliów dziecięcych poszukuje partnera bedding and nursery textiles is looking for a manufacturing partner. The SME
produkcyjnego. MSP poszukuje dostawcy, który ma gotowy produkt, ale jest
is looking for a supplier who has a ready-made product, but is willing to
skłonny dostarczyć go pod marką własną. Firma chce skorzystać z
supply the goods under a private label. The company wants to use the
dotychczasowego asortymentu producenta / dostawcy i jest skłonna zawrzeć existing range of a producer / supplier and is willing to conclude a supplier
umowę z dostawcą.
agreement.

06/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

07/04/2022

inne usługi

BRMT20210317001

Maltańska firma specjalizująca się w imporcie i montażu produktów
bezpieczeństwa, takich jak: telewizja przemysłowa (CCTV), alarmy
antywłamaniowe, kontrola dostępu, ogrodzenia elektryczne, pułapki,
wytwornice mgły, automatyka, sejfy, rozwiązania Internetu rzeczy (IOT),
rozwiązania parkingowe oraz energia odnawialna poszukuje odpowiednich
partnerów w swojej branży do zawarcia umowy z dostawcą lub umowy
agencyjnej

Maltese company specializing in the importation and installation of security
products such as closed-circuit television (CCTV), intruder alarms, access
control, electric fences, traps, fog generators, automation equipment, safes,
internet of things (IOT) solutions, parking solutions and renewable energy
seeks suitable partners in its sector to conclude a supplier agreement or a
commercial agency agreement

BRJP20210402001

Japońska firma handlowa poszukuje produktów i technologii w sektorach
energetyki, wody i zarządzania zagrożeniami, które zostaną przekazane
A Japanese trading company is looking for products and technologies in the
miastom i lokalnym dostawcom mediów, aby osiągnąć cele w zakresie
sectors of power, water, and hazards management to be distributed to
zrównoważonego rozwoju. Mogą to być technologie stosowane w przypadku municipalities and local utility providers, for them to achieve sustainability
klęsk żywiołowych oraz produkty używane w sposób ciągły ze względu na
goals. These could be technologies used in case of natural disasters and
bezpieczeństwo, niezawodność i przyjazność dla środowiska. Firma chce
products used continuously for safety, reliability and environmental
zawrzeć umowę agencyjną lub umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z
friendliness. The company wishes to engage in a commercial agency or
odpowiednimi partnerami.
distribution services agreement with relevant partners.

03/04/2022

środowisko/energia/och
rona środowiska

BRIT20210409001

Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji maszyn do
obróbki kamienia poszukuje firm zajmujących się obróbką metali,
stolarstwem i obróbką mechaniczną w Polsce, na Węgrzech i w Serbii na
podstawie umów produkcyjnych i outsourcingowych. Firma specjalizuje się w
maszynach do cięcia płyt granitowych, marmurowych i kamiennych.

23/04/2022

materiały i usługi
budowlane

BRIT20210329001

Włoska firma z Sycylii produkująca ręcznie robioną biżuterię i zegarki
chciałaby znaleźć partnerów / inwestorów zainteresowanych tą niszową
produkcją, z którymi zawrze umowę finansową.

07/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BRIT20210323001

Włoska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości kawy palonej
poszukuje nowych dostawców kawy ziarnistej nieprażonej. Firma chce
nawiązać długoterminowe partnerstwa w ramach umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych w UE i poza nią.

23/04/2022

spożywcza

BRHR20210422001

Firma z Chorwacji, działająca w sektorze metalurgicznym, specjalizująca się w
produkcji wyrobów metalowych, ale również w dystrybucji, oferuje umowę o
świadczenie usług dystrybucyjnych oraz usługi pośrednictwa handlowego dla
potencjalnych partnerów z Europy i nie tylko.

29/04/2022

metalowa

BRFR20210406001

Francuska firma wyspecjalizowała się w dystrybucji płytowych wymienników
A French company has specialised in distributing brased plate heat
ciepła typu brased, a teraz chce uzupełnić swoją ofertę. MŚP poszukuje
exchangers and is now willing to complete its range. The SME is currently
obecnie producenta niezawodnych, nieporęcznych i lekkich wymienników
looking for a manufacturer of reliable, not bulky and lightweight heat
ciepła dla sektora morskiego na pokładach statków z bezpośrednim
exchangers for the maritime sector on-board with the direct use of seawater
wykorzystaniem wody morskiej do chłodzenia. Wymienniki ciepła powinny
for cooling. Heat exchangers should be CE marked, hydraulically approved for
być oznaczone znakiem CE, hydraulicznie zatwierdzone do zastosowań
marine applications. A distribution services agreement is sought with a
morskich. Poszukiwana jest umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych z
manufacturer of such products, preferably located in Europe.
producentem takich produktów, najlepiej zlokalizowanym w Europie.

10/04/2022

różne inne produkty

An Italian company specialized in design and manufacturing of cutting
machines for stone processing is looking for companies in metal work,
carpentry and mechanical processing in Poland, Hungary and Serbia for
production and outsourcing agreements. The company is specialized in
cutting machines to produce granite, marble and stone slabs.

Italian company located in Sicily which produces handmade jewels and
watches would like to find partners/investors, interested in this niche
production with whom establish a financial agreement.

The Italian company, specialized in producing high-quality roasted coffee is
looking for new suppliers of unroasted coffee beans. The company is looking
to establish a long-term partnerships under distribution services agreement
in EU and extra EU.

A company from Croatia, operating within metallurgy sector, specialised in
the production of metal products, but also in the distribution, offers a
distribution services agreement and trade intermediary services to
prospective partners from Europe and beyond.

BRDE20210421001

Renomowany importer ryb i owoców morza na rynek niemiecki chciałby
rozszerzyć swoje portfolio produktów o wegańskie lub wegetariańskie
A renowned importer of fish and seafood to the German market would like to
zamienniki ryb i owoców morza. Długoterminowa współpraca z dostawcami extend its product portfolio with vegan or vegetarian fish/seafood substitute
alternatywnych produktów rybnych jest oferowana w ramach umów z
products. Long-term cooperation with suppliers of fish alternatives is offered
dostawcami.
within supplier agreements.

30/04/2022

spożywcza

BRDE20210326001

Niemiecka firma oferuje szeroki zakres usług i indywidualnych rozwiązań w
dziedzinie izolacji termicznej i akustycznej, ochrony przed zimnem i ogniem
dla zastosowań w przemyśle i budynkach. Poszukuje doświadczonych i
rzetelnych partnerów wykonujących prace instalacyjne w ramach umowy
podwykonawczej.

08/04/2022

materiały i usługi
budowlane

BRDE20210315001

Mały niemiecki start-up szuka średnio- i długoterminowej umowy
Small German start-up looks for middle to long-term manufacturing
produkcyjnej na dostawę obciążników wykonanych z wolframu / wolframu, agreement for providing weight plates made of wolfram/tungsten, nickel and
niklu i żelaza do długoterminowej współpracy w zakresie nowo
iron for long-term cooperation for newly developed and innovative sport
opracowanego i innowacyjnego produktu sportowego.
product.
Klient poszukuje wiarygodnego partnera, który produkuje obciążniki
The clients looks for a reliable partner who produces tungsten weight plates.
wolframowe. Do przeprowadzenia pierwszej próby potrzebnych jest 16
For an initial trial 16 sample weight plates are needed according to the
próbek odważników, zgodnie z załączoną specyfikacją.
specifications in the attachment.

02/04/2022

metalowa

BRBE20210408001

W ramach rozwoju nowego wsparcia edukacyjnego, belgijski przedsiębiorca
As part of a new educational support's development, a Belgian woman
specjalizujący się w rozwoju edukacyjnych i zabawowych metod uczenia się
entrepreneur specialized in the development of educational and playful
dla dzieci poszukuje europejskich partnerów zdolnych do zapewnienia
learning methods for children seeks European partners able to provide
odpowiednich i bezpiecznych spersonalizowanych magnetycznych
suitable and secure personalized magnetic metal boxes for children's (similar
metalowych pudełek dla dzieci (podobnych do metalowych kolorowych
to metallic colored pencil boxes) in order to finalize and market its finished
piórników) w celu sfinalizowania i wprowadzenia na rynek swojego gotowego
product. Cooperation would take place under the framework of a
produktu. Współpraca odbywałaby się w ramach umowy produkcyjnej lub
manufacturing agreement or supplying agreement on a long-term basis.
umowy dostawy na zasadzie długoterminowej.

16/04/2022

metalowa

A Kosovar company was founded in 2007 in Prishtina, and is specialized in
manufacturing of sports clothes, underwear and socks under both own brand
and client's brand. It is interested to expand their customer base and work
under distribution services agreements.

07/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

Firma z Kosowa zajmująca się tworzeniem oprogramowania specjalizuje się w
A Kosovo software development company specializes in software design &
projektowaniu i tworzeniu oprogramowania, testowaniu oprogramowania,
development, software testing, quality assurance and International Software
zapewnianiu jakości oraz szkoleniach International Software Testing
Testing Qualifications Board (ISQTB) training. The company is seeking
Qualifications Board (ISQTB). Firma poszukuje umów outsourcingowych z
outsourcing agreements with business partners worldwide.
partnerami biznesowymi na całym świecie.

07/04/2022

komputery i IT

BOXK20210301002

BOXK20210215002

Kosowska firma powstała w 2007 roku w Prisztinie i specjalizuje się w
produkcji odzieży sportowej, bielizny i skarpet pod własną marką lub pod
marką klienta. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy usług
dystrybucyjnych.

The German company provides a wide range of services and individual
solutions in the field of thermal and noise insulation, cold and fire protection
for applications in industry and buildings. It is looking for experienced and
reliable partners carrying out the installation works under a subcontracting
agreement.

BOXK20200901003

Pochodzący z Kosowa producent mebli i wszelkiego rodzaju wyrobów z
A Kosovar manufacturer of furniture and all kind of wooden and MDF
drewna i MDF, specjalizujący się w produkcji klasycznych i nowoczesnych
products, is specialized in producing classic and modern furniture, including
mebli, w tym kuchni, sof, krzeseł, stołów, łóżek, szuflad, foteli, szaf, szafek i kitchens, sofas, chairs, tables, beds, drawers, armchairs, closets, cabinets and
akcesoriów zainteresowany jest znalezieniem partnerów z Europy w ramach accessories. The company is interested in finding partners from Europe under
usług dystrybucyjnych i umów produkcyjnych.
distribution services and manufacturing agreements.

17.04.2022

produkty drewniane,
meble

BOXK20200826001

Kosowska firma działa w przemyśle meblarskim i specjalizuje się w produkcji The Kosovar company is operating in the furniture industry and is specialized
mebli do domów, portów lotniczych, hoteli, banków itp. Firma poszukuje
in the production of furniture for houses, airports, hotels, banks, etc. The
dystrybutorów i jest też gotowa dostarczać produkty partnerom w oparciu o company is looking for distributors and is also ready to supply partners with
umowę usług dystrybucyjnych.
products under a distribution agreement.

22/04/2022

produkty drewniane,
meble

BOXK20200824001

Kosowska piwnica win zlokalizowana w Rahovecu z długą tradycją w
produkcji win i wódki ze spirytusu winnego (brandy) poszukuje umów
dystrybucyjnych. Kraje UE są objęte strategią wzrostu firmy; dystrybutorzy
winni mieć kontakty z odpowiednimi sprzedawcami żywności i wina,
supermarketami i hipermarketami.

A Kosovar wine cellar located in Rahovec, with a longstanding tradition in
producing wines and brandy is looking for distribution agreements. EU
countries are at the core of the company's growth strategy; distributors
should have ties with relevant food and wine retailers, supermarkets and
hypermarkets. Interested international partners from non-EU countries will
be considered, too.

17/04/2022

spożywcza

BOUK20210423001

Brytyjska firma projektuje i produkuje szeroką gamę specjalistycznego
wyposażenia, obejmującego monitory ciśnienia, wentylatory i akcesoria do
nich, używane do usuwania azbestu. Produkty te zbierają pozytywne oceny
we wszystkich krajach, w których są sprzedawane. Firma poszukuje nowych
dystrybutorów w Europie.

The UK company designs and manufactures a range of specialist equipment,
including pressure monitors, air movers and related accessories, for use in
the asbestos removal industry. The products enjoy an excellent reputation in
all the countries where they are currently sold. Keen to extend its export
markets, the company is now looking to appoint new distributors in the
European market

29/04/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOUK20210421001

A newly established UK manufacturer of artisan craft gin is offering its Lady
Nowo powstały brytyjski producent rzemieślniczego dżinu oferuje Lady Grey
Grey Gin and London Dry Gin for partnership through distribution
Gin i London Dry Gin do współpracy w ramach umów dystrybucji i agencji
agreements and commercial agency agreements. The owner of the company
handlowych. Właściciel firmy jest koneserem dżinu, którego marzeniem
is an avid gin connoisseur, whose lifelong dream was to produce a local
życiowym była produkcja lokalnego smacznego trunku. Strategia wzrostu
flavoursome gin. The company’s growth strategy includes increasing its
firmy uwzględnia ekspansję międzynarodową i stąd poszukiwanie
overseas market presence and it is therefore looking to find potential
potencjalnych dystrybutorów i agentów na świecie.
distributors and agents worldwide.

27/04/2022

spożywcza

BOUK20210413001

Brytyjska firma opracowała szereg bezpiecznych, bezgazowych urządzeń dla
pokryć dachowych, które współpracują z mieszankami dachowymi na bazie
bitumu. Pierwsze z tych urządzeń o napędzie elektrycznym pozwalają na
topienie mas bitumicznych, drugie to elektryczny palnik powietrzny używany
do osuszania powierzchni, aktywowania samoprzylepnych membran na
pionowych i poziomych podstawach oraz wykonywania wszelkiego rodzaju
prac detalicznych, w tym kieszeni pochyłych. Firma poszukuje dystrybutorów.

23/04/2022

materiały i usługi
budowlane

The UK company has developed a range of safe, gas-free equipment for the
roofing industry that works with bitumen-based roofing compounds.The first
of these electric-powered devices allow for melting bitumen-based
compounds, the second is an electric hot-air torch used for drying surfaces,
activating self-adhesive membranes to horizontal and vertical upstands, and
effecting all types of detail work including pitch pockets. It is seeking market
entry through distribution service agreements

BOUK20210330001

A long-established UK company delivering hardware, software and technical
Posiadająca ugruntowaną pozycję na rynku firma z Wielkiej Brytanii dostarcza
services for over three decades, with a fully developed software product
sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi techniczne od ponad 30 lat.
suitable for manufacturing clients including manufacturing, accounting, stock
Jej produkt to oprogramowanie dla firm produkcyjnych, posiadające opcje
control, CRM (Customer Relationship Management) features and most
związane z produkcja, księgowością, kontrolą stanów magazynowych, CRM
recently a novel MRP (Material Requirements Planning) functionality. The UK
oraz MRP. Firma poszukuje agentów handlowych i licencjobiorców.
company is looking to partner with for commercial agents or licensees.

08/04/2022

komputery i IT

BOUK20210326001

Brytyjska firma wykorzystuje unikalną technologię do produkcji
UK company uses unique technology to produce an ecological disinfectant for
ekologicznego środka dezynfekującego do bezpiecznej i szybkiej sterylizacji w
safe and rapid sterilisation across a range of sectors. The company seeks
wielu sektorach. Firma poszukuje partnerstw do dystrybucji.
partnerships for distribution.

20/04/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BOUK20210325001

Brytyjskie MŚP jest liderem na rynku produktów mobilnych i szpitalnych
The UK based SME is a market leader in the field of mobility and hospital
poszukujących dystrybucji i umów handlowych. Jest własnością prywatną i products seeking distribution and commercial agreements. Privately owned,
słynie z innowacyjności, projektowania i możliwości produkcyjnych. Zalety
it is renowned for its innovation, design and manufacturing capabilities.
obejmują ugruntowaną gamę produktów, która odniosła duży sukces na
Advantages include an established product range that has had major success
brytyjskim rynku szpitalnym i sportowym. Partnerzy poszukiwani w USA,
in the UK hospital and sports market. Partners sought in USA, Canada,
Kanadzie, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii będą mieli ugruntowaną pozycję
Germany, Italy and Spain will be well established within their country and
w swoim kraju i będą mieli udaną historię sprzedaży tego asortymentu.
have a successful history of selling this range.

20/04/2022

medycyna

BOUK20210317001

Brytyjskie MŚP opracowało gamę gotowych do użycia i wykonywanych na
zamówienie filtrów próżniowych taśmowych oraz powiązanych z tym
produktem maszyn wykorzystywanych w: separacji produktów stałych i
cieczy, do produkcji metali rozpylanych i sproszkowanych oraz innych
urządzeniach stosowanych w przemyśle metalurgicznym.
Produkty tego MŚP mają wiele zalet, dzięki czemu firmie udało się pozyskać
już wielu międzynarodowych klientów i agentów, z którymi od wielu lat
kooperuje. Zainteresowani są poszerzaniem tego grona.

The UK SME has developed a range of off the shelf & bespoke vacuum belt
filters & related machinery for solid & liquid separation for water atomised
and powdered metal production & other foundation industry metallurgy.
The SME’s products have numerous functional benefits which have lead to a
number of long-standing international clients and agents. The SME is looking
to grow and refresh partners as individuals retire and the SME cannot
respond effectively everything without more partners.

08/04/2022

narzędzia i części

A Ukrainian company produces modern ethnic-clothes for women, men, and
Ukraińska firma produkuje nowoczesne ubrania etniczne dla kobiet,
children. The company produces embroidery shirts and dresses, choosing the
mężczyzn i dzieci. Firma produkuje hafciarskie koszule i sukienki, wybierając
highest quality of flax, with the base of the collection being embroidered
najwyższej jakości len, bazując na haftowanych koszulach w stylu boho. Firma
shirts in boho-style. The company is looking for agents and distributors in
poszukuje agentów i dystrybutorów na rynkach światowych.
global markets.

30/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUA20210426001

Ukraińska firma jest producentem mebli skrzyniowych, wykonanych z płyty
wiórowej oraz płyty pilśniowej o średniej gęstości (MDF). Meble są dobrze
zaprojektowane, przeznaczone dla klientów o średnich i niskich dochodach
do samodzielnego montażu. Firma poszukuje nowych partnerów
zagranicznych wśród sieci DIY, domów towarowych oraz czołowych
importerów / hurtowników.

The company is a manufacturer of carcass furniture, made of chipboard and
of medium-density fiberboard (MDF). Furniture is well-designed, aimed at
DIY’s consumers of middle- and low-income. The company looks for new
foreign partners among DIY chains, departmental stores and leading
importers/wholesalers.

28/04/2022

produkty drewniane,
meble

BOUA20210423001

Ukraiński producent poszukuje dystrybutorów w celu nawiązania współpracy
Ukrainian producer is looking for distributors on order to establish
z zagranicznymi partnerami i poszerzenia swojego zasięgu w branży
cooperation with foreign partners and broaden its' horizons in furniture field.
meblarskiej.

28/04/2022

produkty drewniane,
meble

BOUA20210422001

Ukraińska firma jest producentem ekologicznych detergentów, naturalnych
kosmetyków z dodatkiem propolisu, różnych odmian miodu, pyłku, mleczka
pszczelego oraz biologicznie aktywnych kompozycji na odporność,
odchudzanie, dla sportowców. Firma poszukuje dystrybutorów w krajach UE.

29/04/2022

różne inne produkty

BOUA20210420001

Ukraińskie MŚP posiadające wieloletnie doświadczenie w produkcji takich
A Ukrainian SME, which has many years of experience in the production of
produktów jak masło, mleko, śmietanka, kwaśna śmietana, sery miękkie, sery products such as butter, milk, cream, sour cream, soft cheeses, hard cheeses
twarde i twarożki poszukuje partnerów do dystrybucji swoich
and cottage cheese, is looking for partners for the distribution of its
konkurencyjnych, wysokiej jakości i naturalnych produktów. Oczekiwaną
competitive, high quality and natural products. The expected form of
formą współpracy jest umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych.
cooperation is an agreement on distribution services.

29/04/2022

spożywcza

BOUA20210419001

The manufacturing company was established in 2017 and operates in
Ukraine. It produces high-quality crispy apple chips, made according to own
Ukraińska firma produkcyjna, założona w 2017 r., produkuje wysokiej jakości
technology (know-how), which helps to achieve the characteristic taste of
czipsy z jabłek przy użyciu własnej technologii, która pozwala na otrzymanie
chips.
charakterystycznego smaku. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów w
The company is looking for a partner for trade and promotion of its own
celu nawiązania długoterminowej współpracy.
brand on the terms of long-term business relationships (distributor, retailer,
sales agent) under distribution agreements.

28/04/2022

spożywcza

BOUA20210416001

Ukraińska firma ceramiczna opracowała technikę ręcznego wyrobu doniczek,
tworząc niepowtarzalne przedmioty do użytku wewnętrznego i
zewnętrznego. Firma poszukuje międzynarodowych partnerów działających
w branży artykułów do domu, ogrodu i dekoracji, aby wejść na rynki
międzynarodowe poprzez umowy dystrybucyjne, pośrednictwo handlowe,
umowy produkcyjne.

27/04/2022

różne inne produkty

BOUA20210414002

Młoda ukraińska firma produkcyjna o ugruntowanej pozycji w branży obróbki
This is a young Ukrainian manufacturing company with well-established
metali posiada doświadczenie w projektowaniu urządzeń w przestrzeni 3D,
production in the field of metalworking. The company has experience in
opracowywaniu i wdrażaniu rysunków technicznych zgodnie z projektem.
designing equipment in 3D space, developing and implementing drawings in
Firma oferuje realizację zamówień seryjnych na podstawie umowy
accordance with the project. The company offers to execute serial orders on
produkcyjnej.
the basis of a manufacturing agreement.

BOUA20210423001

Ukrainian company is a manufacturer of eco-friendly detergents, natural
cosmetics with propolis, honey of various varieties, pollen, propolis, royal
jelly, biologically active compositions for immunity, for weight loss, for
athletes. The company is looking for distributors in EU countries.

Ukrainian ceramic company has developed a handcrafted technique for
making flower pots, creating unique items for indoor and outdoor use. The
company is looking for international partners active in the field of home,
garden and decor products to enter international markets through
distribution agreements, commercial agency, manufacturing agreements.

23/04/2022

narzędzia i części

A Ukrainian SME, which has many years of experience in the production of
environmentally friendly fertilizers to recharge the soil and stimulate the
growth of agricultural crops, offers a mineral fertilizer that is granulated from
raw materials containing trace impurities - biogenic elements that add value
to this fertilizer to enhance microbiological activity, improve soil absorption
capacity and increase crop yields. The form of cooperation is an agreement
on the distribution of services.

17/04/2022

różne inne produkty

BOUA20210408001

Ukraińskie MŚP, twórca innowacyjnych technologii uprawy roślin uprawnych
A Ukrainian SME, a developer of innovative technologies for growing crops
w warunkach stresu agroklimatycznego, oferuje mikrobiologiczne
under agroclimatic stress, offers microbiological multifunctional preparations
wielofunkcyjne preparaty regulujące odżywianie i zapewniające ochronę
for regulating nutrition and ensuring plant protection against fungal and
roślin przed chorobami grzybiczymi i bakteryjnymi. Preparaty neutralizują
bacterial diseases. The preparations neutralize the negative influence of
negatywny wpływ klimatycznych czynników stresowych oraz stymulują
climatic stress factors and stimulate the growth and development of plants.
wzrost i rozwój roślin. Firma oczekuje długoterminowej współpracy z
The SME expects long-term cooperation with foreign partners via distribution
zagranicznymi partnerami w ramach umowy o świadczenie usług
services agreement.
dystrybucyjnych.

09/04/2022

rolnictwo

BOUA20210407001

Ukraińska firma działająca w obszarze eksportu materiałów tytanowych
A Ukrainian company focused on exporting titanium materials is looking for a
poszukuje partnerów z różnych branż (przemysł motoryzacyjny, przemysł
manufacturing agreement by supplying different industries (automotive
chemiczny, sprzęt medyczny, biżuteria, oprzyrządowanie, inżynieria
industry, chemical industry, medical equipment, jewellery, instrumentation,
mechaniczna itp.) do nawiązania współpracy na podstawie umowy
mechanical engineering etc) with its products or finding trade intermediaries
produkcyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w krajach UE i
for distribution in EU and non-EU countries.
spoza UE.

17/04/2022

metalowa

BOUA20210405002

Ukraiński producent naturalnych i przyjaznych dla środowiska nawozów
organicznych poszukuje usług dystrybucyjnych i umowy agencyjnej z
partnerami z UE. Jakość produktów potwierdza certyfikat analizy, certyfikat
zgodności oraz specyfikacje techniczne.

22/04/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BOUA20210405001

Ukraińska firma nastawiona na wysokiej jakości wyroby tekstylne dla dzieci i
A Ukrainian company, focused on high-quality textile products for children
kobiet poszukuje nowych międzynarodowych partnerów do działania jako
and women, is looking for new international partners to act as a
producent, podwykonawca lub do współpracy w ramach umowy joint
manufacturer, subcontractor or to cooperate under joint venture agreement.
venture. Firma chce zapewnić pełną obsługę w zakresie produkcji odzieży i
The company is looking to provide full service clothing manufacturing and
poszukuje partnerów z całego świata.
seeks partners from all over the world.

20/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUA20210402001

Wiodący ukraiński producent uniwersalnych systemów mocowania do
Ukrainian leading manufacturer of universal mounting systems for fixing solar
modułów solarnych w otwartych przestrzeniach dąży do ekspansji w Europie.
modules in open areas seeking for European expansion. Elements of the
Elementy wsporników są wykonane z giętych profili stalowych z powłoką
supporting structure are made of bent steel profiles of its own production
antykorozyjną uzyskaną przez galwanizację na gorąco. Firma ma potencjał
with anti-corrosion coating by hot-dip galvanizing. The company has a
wdrażania projektów i oferuje umowy produkcji i podwykonawstwa
potential for implementation of certain projects and offers manufacturing
partnerom w krajach UE.
agreement or subcontracting for partners in different EU countries.

14/04/2022

metalowa

BOUA20210408002

Ukraińskie MŚP z wieloletnim doświadczeniem w produkcji przyjaznych
środowisku nawozów do odbudowy gleby i stymulacji wzrostu plonów
rolnych oferuje nawóz mineralny w granulacie z surowców zawierających
biogeniczne elementy śledzące zanieczyszczenia. Jest to wartość dodana
nawozu wzmacniająca działanie mikrobiologiczne, poprawia zdolność
absorpcyjną gleby i zwiększa plony. Forma współpracy to umowa usług
dystrybucyjnych.

The Ukrainian manufacturer of natural and environmentally friendly organic
fertilizer – sapropel is looking for distribution service and commercial agency
agreement with EU partners. The quality of products is confirmed by a
certificate of analysis, a certificate of conformity and technical specifications.

BOUA20210401001

Ukraińska firma jest producentem szerokiej gamy gwoździ. W szczególności
specjalizuje się w wyrobie gwoździ - luzem lub w zwojach - stosowanych do
drewnianych opakowań i palet. Firma poszukuje umów agencji handlowych.

The Ukrainian company is the producer of the wide range of nails.
Particularly, it is also specialized in production of special nails – loose and in
coils – which are used in manufacturing of wooden tare and pallets. The
company is looking for the commercial agency agreement.

15/04/2022

metalowa

BOUA20210331010

Ukraińska firma projektująca i produkująca standardowe i niestandardowe A Ukrainian manufacturing company, designing and producing standard and
bariery drogowe oraz kosze metalowe, poszukuje partnerów handlowych do
custom-made road barriers and metal bins, is looking for commercial
reprezentowania i wsparcia na nowych rynkach w ramach umowy
partners to represent and assist in new markets under a commercial agency
pośrednictwa handlowego.
agreement.

10/04/2022

metalowa

BOUA20210331009

BOUA20210331008

Ukraińska firma z Połtawy z doświadczeniem w produkcji kosmetyków
naturalnych, takich jak oleje i żele magnezowe, poszukuje partnerów w
Europie w ramach usług dystrybucyjnych i umów agencyjnych.

A Ukrainian company from Poltava with experience in the production of
natural cosmetics, such as magnesium oils and gels, is looking for partners in
Europe under distribution services and commercial agency agreements.

Firma z północno-wschodniej Ukrainy, producent i dystrybutor wyrobów do The company from north-eastern Ukraine, with over 28 years' experience as
ociepleń z ponad 28-letnim doświadczeniem, jest zainteresowana współpracą
a manufacturer and distributor of products for thermal insulation, is
z zagranicznymi partnerami w celu ekspansji na nowe rynki w ramach umowy interested to cooperate with foreign partners to expand on new markets,
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
under a distribution services agreement.

02/04/2022

inne usługi

10/04/2022

materiały i usługi
budowlane

03/04/2022

metalowa

BOUA20210331002

Ukraińska firma zlokalizowana w centrum kraju specjalizuje się w produkcji
metalowych elementów meblowych poprzez zimne wytłaczanie blachy
stalowej. Firma może projektować potrzebne elementy, formy i inne
metalowe narzędzia zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Firma
oferuje potencjalnym partnerom umowy podwykonawstwa i produkcji.

The Ukrainian company, located in the center of Ukraine, specializes in the
production of metal furniture fittings by cold stamping of sheet steel. The
company can design and manufacture the necessary dies, molds, and other
metal tools according to the individual requirements of the client. The
company offers subcontracting and manufacturing agreement with potential
partners.

BOUA20210329002

Ukraiński wynalazca opracował opatentowaną technologię produkcji
materiałów elewacyjnych i wykończeniowych.
W ramach rozwoju swojej działalności na rynki międzynarodowe, firma
poszukuje partnera do nawiązania współpracy na podstawie umowy
licencyjnej, obejmującą wyłączne prawa w swoim kraju. Poszukiwany partner
to zarówno producent, jak i sprzedawca materiałów elewacyjnych (płytek,
płyt itp.) i jest zainteresowany tą opatentowaną innowacją.

The Ukrainian inventor has developed a patented technology for the
production of facade and finishing materials.
To develop internationally, the company is looking for a partner in most
countries to sign a license agreement, including exclusive rights in their
country. The sought-after partner is both a manufacturer and a seller of
facade materials (tiles, slabs, etc.) and is interested in this patented
innovation.

12/04/2022

różne inne produkty

BOUA20210329001

Ukraińska agencja tłumaczeniowa B2B oferuje tłumaczenia pisemna oraz
usługi lokalizacyjne dla ponad 50 języków z tłumaczeniem na ukraiński i
rosyjski. Agencja specjalizuje się w tłumaczeniach medycznych, technicznych,
bankowych, prawnych oraz lokalizacji. Firma oferuje usługi outsourcingu i
podwykonawstwa.

Ukrainian B2B oriented translation agency provides written translation and
localization services for over 50 languages pairs into/from Ukrainian and
Russian languages. The agency is specialized in technical, banking, medical,
legal translations and localization. The company is looking for cooperation
under outsourcing and subcontracting agreements.

17/04/2022

różne inne produkty

BOUA20210309001

Ukraińska firma posiada własną fabrykę o powierzchni produkcyjnej 3000 m2
oraz dwa biura projektowe: inżynierii mechanicznej i elektroniki
przemysłowej.
Firma świadczy usługi OEM dla producentów wyrobów mechanicznych,
narzędzi itp. Świadczy również usługi w zakresie obróbki skrawaniem metali i
stopów.
Producent poszukuje dystrybutorów, agentów handlowych i współpracy w
ramach umowy podwykonawczej.

BOUA20210302001

Głównym przedmiotem działalności ukraińskiej spółki jest świadczenie usług The Ukrainian company's main activity is to provide services for managing
w zakresie zarządzania inwestycjami budowlanymi i ich kosztami w różnych
construction projects and their costs in various sectors of the economy, as
sektorach gospodarki, a także inne usługi związane z budownictwem. Firma well as other construction-related services. The collaboration should be in the
poszukuje partnerów do umowy outsourcingowej lub podwykonawstwa.
form of an outsourcing agreement or subcontracting.

BOUA20210226001

BOUA20210131008

Ukraińska firma specjalizuje się w sprzęcie chłodniczym. Projektuje,
produkuje i dystrybuuje pełną gamę urządzeń dla przemysłu spożywczego.
Firma poszukuje dystrybutorów do poszerzenia sprzedaży na rynkach
europejskich w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Ukrainian company has its own factory of 3000 m2 of production space
and two design offices: mechanical engineering and industrial electronics.
Company provides OEM services for the manufacturer of mechanical
engineering products, tools, etc. Services for the machining of metals and
alloys.
Producer is looking for distributors, commercial agents and cooperation
within the subcontracting agreement.

The Ukrainian company is specialised in refrigeration equipment. It designs,
manufactures and distributes a complete range of equipment for the food
industry.
The company is looking for distributors to expand its sales across the
European markets under the frame of distribution services agreement.

A Ukrainian company from Lutsk has more than 8 years of experience in the
Ukraińska firma z Lutsk posiada ponad 8-letnie doświadczenie w produkcji
production of wood containers for fruits and vegetable packing, storage and
pojemników drewnianych do pakowania, przechowywania i transportu
transportation. They are interested in establishing long-term cooperation in a
owoców i warzyw. Firma jest zainteresowana nawiązaniem długoterminowej
form of a manufacturing agreement with companies from the agricultural
współpracy w formie umowy produkcyjnej z firmami z branży rolniczej.
sector. The SME will cooperate with all European countries.

BOUA20210131007

Ukraińska firma, specjalizująca się w produkcji chemii samochodowej,
środków czystości i detergentów samochodowych oraz olejów silnikowych
poszukuje dystrybutorów.

BOTR20210414001

Turecka firma specjalizująca się w produkcji gumowych części zamiennych do
maszyn budowlanych jest jedną z wiodących firm w całym kraju. Firma
posiada również zdolność do produkcji specjalnie zaprojektowanych
zamówień. Części zamienne wykonane z poliuretanu, polietylenu i tworzyw
sztucznych są również w zakresie działalności firmy. Firma poszukuje umów
dystrybucyjnych, pośrednictwa handlowego oraz oferuje usługi produkcyjne.

A Ukrainian company specializes in manufacturing of car chemicals, cleaning
and detergents for cars and engine oils. They are interested in establishing of
a long-term cooperation with partners for the car chemistry sector under
distribution services agreements.
A Turkish company specialized in manufacturing rubber spare parts for
construction machines is one of the leading companies nationwide. The
company has also the capacity to manufacture specially designed orders.
Spare parts made out of polyurethane, polyethylene and plastics are also
within the scope of the company. The company looks for distribution
agreements, commercial agency and offers manufacturing services.

17/04/2022

narzędzia i części

28/04/2022

materiały i usługi
budowlane

07/04/2022

spożywcza

10/04/2022

produkty drewniane,
meble

12/04/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

29/04/2022

różne inne produkty

BOTR20210402001

BOTR20210326001

Turecka firma założona w 1992 roku produkuje maszyny do asfaltowania i
The Turkish company which was established in 1992 has been producing
budowy dróg i oferuje usługi posprzedażne. Firma ma ośrodek badawczo- asphalt and road construction machines and offering aftersales services. The
rozwojowy do doskonalenia produktów. Ma szeroką gamę zaawansowanych
company has also an Research and Development/Innovation center to
technicznie produktów i jest certyfikowana wg ISO 9001:2015. Firma
support its products. It has a wide range of high-tech products and is ISO
poszukuje partnerów do zawarcia umów usług dystrybucyjnych lub agencji
9001:2015 certified. The Turkish company is looking for partners under
handlowej.
distribution services agreements or commercial agency agreements.

Turecka firma założona w 2003 roku w Kayseri/ Turcja jest producentem
The Turkish company was established in 2003 in Kayseri/ Turkey. They
części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych oraz posiada
produce spare parts for cars and trucks. They have many sales points in
wiele punktów sprzedaży w Turcji pod swoją marką z produktami
Turkey under their brand with products made of fiberglass and Acrylonitrile
wykonanymi z włókna szklanego i tworzywa sztucznego Acrylonitrile
Butadiene Styrene (ABS) plastic. It produces spare parts for 20 brands such as
Butadiene Styrene (ABS). Produkuje części zamienne dla 20 marek, takich jak
BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Fiat, Honda, Ford, KIA, Nissan, and Skoda.
BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Fiat, Honda, Ford, KIA, Nissan i Skoda.
Firma poszukuje partnerów do współpracy na podstawie umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych w celu rozszerzenia swojej sieci rynkowej.

BOTR20210322001

Turecki producent tekstyliów od 2003 roku specjalizuje się w dywanach i
chodnikach o różnych specyfikacjach technicznych. Firma jest zorientowana
głównie na eksport, zbudowała długoterminowe relacje dystrybucyjne z
partnerami w Europie i USA. Planuje kontynuowanie ekspansji w Europie i
USA oraz poszukuje nowych dystrybutorów.

BOTR20210319002

Turecka firma IT opracowuje kompleksowe narzędzia do obserwacji sieci,
które wspierają codzienne operacje operatorów sieci. Firma korzysta z
korelacji międzydomenowej i raportów w czasie rzeczywistym, aby
zmniejszyć koszty operacyjne i wydatki operatorów, co prowadzi do
oszczędności kosztów. Firma poszukuje agencji handlowych.

BOTR20210317005

Turecka firma specjalizuje się w produkcji plastikowych części wykonanych
metodą wtryskową. Firma produkuje różnego rodzaju plastikowe części do
przemysłu samochodowego, obrony, medycznej, elektronicznej, sprzętu AGD
oraz budowlanego. Firma szuka agentów komercyjnych w celu rozszerzenia
swojej sieci dystrybucji i oferuje swoje moce przerobowe do produkcji
plastikowych części wtryskowych.

12/04/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

08/04/2022

metalowa

14/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

21/04/2022

komputery i IT

08/04/2022

narzędzia i części

The company is looking for a distributoion services agreement to expand its
market network.

A Turkish textile manufacturer is specialized since 2003 in carpets and rugs
with different technical specifications. The company is mostly exportoriented, having built up long-term distribution agreements with partners in
Europe and the USA. It would like to continue the expansion in Europe and
the USA and seeks new distributors.
A Turkish IT company develops end-to-end network observability tools to
support network operators’ daily operations. The company uses crossdomain correlation and real-time reports to reduce operators’ operation and
capital expenses, which creates cost savings. The company is looking for
commercial agencies.

The Turkish company is specialized in manufacturing of plastic parts by
injection moulding. The company produces various plastic items for the
automotive, defence, medical, electronics, white goods and construction
industries. It is looking for commercial agents to expand its distribution
network and offering its production capacity for manufacturing of plastic
injection parts.

BOTR20210317001

Firma z Turcji, specjalizująca się w produkcji polipropylenowej przędzy
dywanowej, eksportuje swój produkt do Wielkiej Brytanii i Belgii oraz bierze
udział w imprezach branżowych. Firma poszukuje dystrybutorów na terenie
USA oraz pozostałych krajów Europy.

The company, from Turkey, is specialized in the textile sector and is a
manufacturer of polypropylene carpet yarn that was established in 2014. It
has been actively exporting polypropylene carpet yarn to UK and Belgium
since its establishment and actively participated in the International Textile
and Floor coverings fair. The company is seeking distributors which have
potential clients such as big carpet producers in order to expand its sales
network in the USA and EU besides UK and Belgium.

14/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOTR20210316001

Turecka firma informatyczna, która specjalizuje się w zarządzaniu usługami
informatycznymi (ITSM), zarządzaniu operacjami call center, zarządzaniu
obsługą klienta i tworzeniu aplikacji na poziomie korporacyjnym, szuka
partnerów w ramach umów licencyjnych, aby zwiększyć swój udział w
zewnętrznych rynkach.

A Turkish IT company that has been specialized in information technology
service management (ITSM), call-centre operation management, customer
service management and enterprise-level application development looks for
license agreement partners to increase its market share abroad.

15/04/2022

komputery i IT

BOTR20210312001

Turecka firma z doświadczeniem w branży tekstylnej, jest producentem
przędzy dywanowej polipropylenowej. Od momentu powstania aktywnie
eksportuje ten rodzaj przędzy i uczestniczy w międzynarodowych targach
tekstyliów i wykładzin podłogowych. W celu rozszerzenia swojej sieci
sprzedaży w UE, Wielkiej Brytanii i USA firma poszukuje dystrybutorów,
którzy mają potencjalnych klientów, takich jak duzi producenci dywanów,.

The Turkish company has expertise in the textile sector. It is a manufacturer
of polypropylene carpet yarn. It has been actively exporting this type of yarn
since its establishment and participated in the international textile and floor
coverings fair. The company is seeking distributors which have potential
clients such as big carpet producers in order to expand its sales network in
the EU, UK and USA.

10/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOTR20210226001

Turecka firma założona w 2011 roku w celu tworzenia innowacyjnych
The Turkish company was founded in 2011 with the goal of developing
rozwiązań w zakresie oprogramowania. Jest to innowacyjna firma
innovative software solutions. It is an innovative software company that
programistyczna, która tworzy systemy do wykorzystania w rządowych i
develops systems to use in governmental and private educational
prywatnych instytucjach edukacyjnych. Jednym z jej produktów jest system institutions. One of its products is an online safe and proctoring exam system.
bezpiecznych egzaminów online i proctoringu. Firma poszukuje nowych
The company would like to reach new buyers and markets with commercial
nabywców i rynków za pomocą komercyjnych umów agencyjnych.
agency agreements.

10/04/2022

komputery i IT

BOTR20210224001

Turecka firma produkcyjna specjalizująca się w meblach szpitalnych
poszukuje pośrednictwa handlowego i umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

Turkish manufacturing company specialized in hospital furniture is looking for
a commercial agency and distribution services agreement.

08/04/2022

medycyna

BOTR20210216001

Firma z Turcji jest producentem nawozów i środków do produkcji roślinnej.
Firma poszukuje dystrybutorów. Firma posiada ponad 20-letnie
doświadczenie w branży.

A company from Turkey, a manufacturer of fertiliser and plant nutrition
products, is looking for distributors via distribution services agreement. With
20 years of experience in the agricultural sector, the company wants to
expand its export markets through new distributors.

17/04/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BOTR20210106001

A Turkish company with 40 years of experience manufactures mining, road
Turecka firma z ponad 40 letnim doświadczeniem produkuje kopalniane,
and construction machinery and plants. The company's product range
drogowe i budowlane maszyny oraz fabryki. Gama produkowanych przez
includes crushing, screening, washing plants, bulk material, conveying and
firmę produktów zawiera zgniatarki, przesłony, myjnie, materiały sypkie,
stock-piling plants, screw conveyors, bucket elevators, cement and aggregate
przenośniki oraz składownice, przenośniki śrubowe, przenośniki kubełkowe,
silos.
cement oraz silosy na kruszywo. Firma chce ustanowić międzynarodowe
partnerstwo biznesowe na podstawie umowy dystrybucyjnej i/lub
The company wants to establish new international business partnerships
komercyjnej.
under distribution services agreements and/or commercial agency
agreements.
The Turkish company, which has been established in Turkey, produces
furniture design, panel furniture, and furniture production line. They are
producing smart furniture for 13 years. Currently, they are exporting their
products to more than 15 countries.

13/04/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

10/04/2022

produkty drewniane,
meble

30/04/2022

materiały i usługi
budowlane

BOTR20200904001

Turecka firma projektuje i produkuje meble, panele meblowe i linie
produkcyjne mebli od 13 lat. Obecnie eksportuje swoje produkty do ponad
15 krajów.

BOSK20210419001

Słowacka firma powstała w 1993 roku jest producentem zabudów wywrotek,
przyczep i naczep.
Firma poszukuje partnerów do współpracy na podstawie umowy agencyjnej
lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOSK20210414002

Słowacka firma zajmująca się rozwojem i produkcją obuwia na bose stopy
The Slovak company dealing with the development and production of
poszukuje partnerów dystrybucyjnych do długoterminowej współpracy w
barefoot shoes, is looking for distribution partners for a long-term
zakresie sprzedaży swoich produktów. Firma poszukuje umowy o świadczenie cooperation to sale its products. The company is looking for the distribution
usług dystrybucyjnych przede wszystkim na rynkach UE, ale także w
services agreement especially in the EU markets but also in Switzerland, UK,
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA i Norwegii.
USA and Norway.

01/05/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOSK20210331001

Słowacka firma zorientowana na klienta oferuje usługi prawne w wielu
A Slovak client-oriented company offers legal services in a wide range of
dziedzinach (takich jak prawo nieruchomości, prawo spółek, fuzje i przejęcia,
areas (such as real estate law, company law, mergers and acquisitions,
prawo własności intelektualnej i prawo pracy) z indywidualnym podejściem. intellectual property law and employment law) with an individual approach.
Firma jest zainteresowana długoterminową współpracą z inwestorami
It is interested in a long-term cooperation with foreign investors under
zagranicznymi w ramach umowy podwykonawczej.
subcontracting agreement.

08/04/2022

doradztwo i konsultacje

BOSK20210325001

Słowacka firma programistyczna specjalizuje się w technologiach IT,
The Slovak software and design house is specialized in IT technologies,
aplikacjach mobilnych i webowych, rozwoju chatbotów oraz wirtualnej i
mobile and web applications, chatbot development and virtual and
rozszerzonej rzeczywistości. Firma poszukuje podmiotów w UE
augmented reality. The company seeks companies in need of software
potrzebujących rozwiązań programistycznych do zawarcia umów podzlecenia solutions under outsourcing or license agreements in the EU. The company is
lub licencyjnych. Mogą to być start-upy lub duże firmy, które myślą o
looking for partners from start-ups to big players, who are thinking about
zamówieniu dostosowanych do swoich potrzeb produktów IT.
having created tailor-made IT products.

08/04/2021

komputery i IT

A Slovak company, established in 1993, is a producer of tipping bodies,
trailers and semitrailers.
The company is looking for partners to cooperate via commercial agency
agreement or via distribution services agreement.

BOSI20210414001

Słoweńska firma obecnie jest skoncentrowana na doskonaleniu i produkcji
innowacyjnego urządzenia z drewna, z elektronicznym mechanizmem.
Urządzenie zostało skonstruowane w celu łagodzenia i zapobiegania
problemom związanym z zespołem cieśni nadgarstka i działa w oparciu o
miejscową wibroterapię. Firma poszukuje partnerów do współpracy w
ramach umowy dystrybucji.

Company from Slovenia is focused on development and production of
innovative wooden device with electronic mechanism for mitigation and
prevention of issues, connected with the carpal tunnel syndrome. The device
is based on local vibration therapy. They are looking for partners for
cooperation under distribution agreement.

BOSG20210427002

Singapurski producent i dostawca wysokiej jakości soków owocowych,
spełniających wysokie wymagania singapurskich linii lotniczych, hoteli,
restauracji, kawiarni, itp., chce wejść na rynek europejski poprzez zawarcie
umowy produkcyjnej z europejskimi partnerami biznesowymi.

28/04/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

Singapore fruit juice manufacturer and supplier of high-quality fruit juices to
meet the high demands of Singapore's airlines, hotels, bars, restaurants,
cafes, and supermarket retail industries seeking business partners to join the
European market through manufacturing agreement.

29/04/2022

spożywcza

BOSG20210427001

Singapurska firma koncentruje się na współpracy i pomocy firmom w
The Singapore company is focused on collaborating with and assisting
opracowywaniu zrównoważonych rozwiązań energetycznych, wykorzystując companies in the development of sustainable energy solutions by leveraging
kluczowe mocne strony, aby zrealizować wizję korporacyjną oraz wizję
on key strengths to realise the corporate vision and that of clients and
klientów i partnerów. Firma poszukuje europejskich partnerów do projektów
partners. The company is looking for European partners for renewable
energii odnawialnej w Wietnamie w ramach umowy joint venture.
energy projects in Vietnam via a joint venture agreement.

30/04/2022

środowisko/energia/och
rona środowiska

BOSE20210413001

Szwedzkie MŚP jest nastawione na innowacje produktowe, wytwarzanie i
The Swedish company is a small SME focused on product innovation,
marketing ekologicznej marki i produktów na rynku higieny osobistej. Firma production and marketing of their eco-friendly brand and products within the
otrzymała wiele nagród za swoje wysoce zrównoważone rozwiązanie, które
personal care market. The SME has received many awards for their highly
przyczynia się do gospodarki obiegu zamkniętego. Grupą docelową są
sustainable solution that contributes to a more circular economy. The target
konsumenci zainteresowani obniżeniem ich śladu klimatycznego i ceniący
group is consumers interested in lowering their own climate footprint and
naturalne produkty o wysokiej jakości i dostępnej cenie. MŚP poszukuje
who value natural products with high quality at an accessible price. The SME
umowy usług dystrybucyjnych.
is looking for a distribution services agreement.

16/04/2022

różne inne produkty

BOSE20210406001

Ta rodzinna szwedzka firma produkuje i sprzedaje od 1893 roku szeroką
The family-owned Swedish beverage company has since 1893 been
gamę starannie dobranych napojów w różnych kategoriach, takich jak wina, producing and selling a wide range of carefully selected beverage in different
alkohole wysokoprocentowe i glögg (grzane wino). Obecnie firma prowadzi
categories such as wine, spirits and glögg (mulled wine).
sprzedaż na kilku rynkach na całym świecie i poszukuje dystrybutorów, aby The company is currently selling to several markets around the world and is
wejść na nowe rynki, takie jak Niemcy, Polska, Belgia, Holandia i Luksemburg. now seeking distributors to enter new markets such as Germany, Poland,
Firma oferuje również możliwość koprodukcji w swojej fabryce na południu
Belgium, Netherlands and Luxembourg. The company is also offering coSzwecji.
production in their factory in the south of Sweden.

08/04/2022

spożywcza

BOSE20210317002

Szwedzka firma dostarcza rozwiązania automatyzacji o nanometrowej
The Swedish SME is a supplier of nanometer precision automation solutions
precyzji dla mikroskopii o wysokiej precyzji, sprzętu analitycznego i urządzeń
for high precision microscopy, analysis equipment and production
produkcyjnych. Są to rozwiązania typu plug & play w postaci precyzyjnych
equipment.The SME provides a plug & play solution of high precision piezo
stopni piezoelektrycznych, jak również dostosowanych do potrzeb klienta
stages as well as customized stages and customer specific solutions.The SME
oraz rozwiązań specyficznych dla klienta. Firma poszukuje dystrybutorów i
is looking for distributors and agents that have end customers in the life
agentów, którzy mają klientów końcowych w dziedzinie nauk przyrodniczych
science and/or the semiconductor industry but also for manufacturers of
i/lub w przemyśle półprzewodników, jak również producentów sprzętu dla
equipment for those industries.
tych branż.

13/04/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BORU20210427001

Jedna z najbardziej znanych rosyjskich firm tekstylnych z Iwanowa zajmuje się
produkcją poduszek pościelowych, kocy i tekstyliów domowych. Wszystkie
tekstylia i wytwarzane produkty są certyfikowane i spełniają wszystkie
standardy jakości. Firma poszukuje sprawdzonych partnerów z branży
tekstylnej do zawarcia korzystnej dla obu stron umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

30/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BORU20210426002

The Russian company from Ivanovo is engaged in the development and
Rosyjska firma z Iwanowa zajmuje się rozwojem i produkcją odzieży roboczej: production of workwear: clothing for medical personnel, employees of the
odzieży dla personelu medycznego, pracowników sektora usług i handlu, itp.
service sector and trade, etc.
Firma corocznie poszerza asortyment odzieży spełniającej wymogi komfortu
The company annually increases the range of clothing that meets the
noszenia oraz niezbędnej certyfikacji. Firma poszukuje rzetelnych partnerów requirements of comfort and wear, as well as the necessary certification. The
do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
company is looking for reliable partners to conclude a distribution services
agreement.

BORU20210426001

Rosyjska firma z Ivano zajmuje się produkcją elementów dekoracyjnych z
nowoczesnego i trwałego materiału - betonu zbrojonego włóknem szklanym.
Formy wykonane z tego materiału można wykorzystać na elewację ścian, do
dekoracji pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Rosyjska firma poszukuje
sprawdzonych partnerów do zawierania umów dystrybucyjnych lub
produkcyjnych.

The Russian company from Ivano is engaged in the production of a facade
decor of any type of complexity from modern and durable material - glass
fiber reinforced concrete. The forms made of this material can be used for
the facade of walls, for the decoration of home, residential and office
premises. The Russian company is looking for reliable partners to conclude
distribution services or manufacturing agreements.

30.04.2022

materiały i usługi
budowlane

BORU20210423002

Rosyjska firma z Niżnego Nowogrodu zajmuje się produkcją różnych miękkich
i twardych odmian sera z naturalnych składników. Firma poszukuje
wiarygodnych partnerów w celu zawarcia umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

A Russian company from Nizhny Novgorod is engaged in the production of
various soft and hard varieties of cheese from natural ingredients. The
Russian company is looking for reliable partners to conclude a distribution
services agreement.

30/04/2022

spożywcza

BORU20210415001

Rosyjska firma z Niżnego Nowogrodu opracowała system do pozaustrojowej
stymulacji magnetycznej (EMS) mięśni dna miednicy i narządów miednicy.
System ten jest niezbędny do leczenia schorzeń z zakresu ginekologii i
reprodukcji. Rosyjska firma chce współpracować z organizacjami medycznymi
na podstawie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umów
agencyjnych.

A Russian company from Nizhny Novgorod has developed a system for
extracorporeal magnetic stimulation (EMS) of the pelvic floor muscles and
pelvic organs. This system is necessary for the treatment of diseases in the
field of gynecology and reproduction. The Russian company wants to
cooperate with medical organizations on the basis of distribution services
agreements or commercial agency agreements.

27/04/2022

medycyna

One of the most famous Russian textile companies from Ivanovo is engaged
in the production of bed linen pillows blankets and home textiles. All textiles
and manufactured products are certified and meet all quality standards. The
company is looking for reliable partners from the textile industry to conclude
a mutually beneficial distribution services agreement.

29/04/2022

inne usługi

BORU20210414001

Rosyjska firma z Niżnego Nowogrodu zajmuje się produkcją egzoszkieletu
medycznego przeznaczonego do rehabilitacji pacjentów po czasowej utracie
ruchomości kończyn dolnych. Firma poszukuje partnerów zagranicznych do
zawarcia długoterminowej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub
umowy agencyjnej.

A Russian company from Nizhny Novgorod is engaged in the production of a
medical exoskeleton designed for the rehabilitation of patients after
temporary loss of mobility of the lower extremities. The company is looking
for foreign partners to conclude a long-term distribution services or
commercial agency agreement.

16/04/2022

medycyna

BORU20210412002

Rosyjska firma z Moskwy opracowała dużego zasięgu czujnik ruchu do
sterowania oświetleniem i automatycznych systemów w magazynach,
parkingach, pomieszczeniach przemysłowych i budynkach i obszarach
miejskich. Firma poszukuje wiarygodnych partnerów do zawarcia
długoterminowych umów usług dystrybucyjnych.

A Russian company, based in Moscow, has developed a long-range motion
sensor for lighting control and automation systems of warehouses, parking
lots, industrial and urban buildings and territories. The company is looking for
reliable partners to conclude a long-term contract for distribution services.

22/04/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

BORU20210412001

Rosyjska firma z Jekaterynburga jest zaangażowana w promocję dowolnego
biznesu z wykorzystaniem reklam online. Zajmie się każdym zadaniem
cyfrowym: reklamą, kreatywnością, strategią i produkcją. Firma poszukuje
partnerów do zawarcia umów podzlecenia.

A Russian company from Yekaterinburg is engaged in the promotion of any
business with the help of online advertising. The company works with any
digital tasks: advertising, creative, strategy, and production. The Russian
company is looking for foreign partners to conclude an outsourcing
agreement.

20/04/2022

inne usługi

BORU20210409001

Rosyjska firma z regionu Nizhny Novgorod zajmuje się produkcją środków
opóźniających palność. Środki są używane do ochrony przeciwpożarowej
konstrukcji metalowych we wszystkich typach budownictwa cywilnego i
przemysłowego. Firma jest zainteresowana znalezieniem wiarygodnych
partnerów do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company from the Nizhny Novgorod region is engaged in the
production of flame retardants. It is used for fire protection of metal
structures indoors in all types of civil and industrial construction. The
company is interested in finding reliable partners to conclude a distribution
services agreement.

12/04/2022

materiały i usługi
budowlane

BORU20210408006

Rosyjska firma specjalizująca się w zarządzaniu ruchem opracowała projekty z
zakresu zarządzania ruchem, zintegrowanych schematów zarządzania
ruchem, nowych sieci tras w miastach i regionach, a także oprogramowanie
do automatyzacji procesów przetwarzania danych, poszukuje partnerów do
zawarcia umowy licencyjnej.

A Russian company specializing in traffic management has developed
projects for traffic management, integrated traffic management schemes,
new route networks in cities and regions, as well as software for data
automation processes.The company is looking for partners to conclude a
license agreement.

23/04/2022

transport/logistyka

BORU20210408004

Rosyjski producent z Niżnego Nowogrodu zajmuje się produkcją drewnianych
The Russian manufacturer from Nizhny Novgorod is engaged in the
trzonków z najwyższych odmian drzew liściastych. Ścinki te nadają się do
production of wooden handles (cuttings) from the highest varieties of
produkcji różnych narzędzi (łopaty, grabie, młotki, ostrza saperskie itp.).
deciduous trees. These cuttings are suitable for manufacturing for various
Firma poszukuje sprawdzonych partnerów do zawierania długoterminowych tools (shovels, rakes, hammers, sapper blades, etc.). The company is looking
umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
for reliable partners to conclude long-term distribution services agreements.

09/04/2022

produkty drewniane,
meble

BORU20210408003

Rosyjska firma specjalizująca się w robotach i sztucznej inteligencji
A Russian company specializing in robots and artificial intelligence has
opracowała systemy sterowania dla różnego typu manipulatorów
developed control systems for industrial manipulators of various types and
przemysłowych oraz przenośników opartych na sztucznej inteligencji. Firma
conveyors based on artificial intelligence. The company is looking for partners
poszukuje partnerów do zawarcia umowy o świadczenie usług
to conclude a distribution services agreement.
dystrybucyjnych.

21/04/2022

komputery i IT

BORU20210408001

BORU20210406001

Rosyjska firma z Niżnego Nowogrodu zajmuje się produkcją wysokiej jakości
węgla drzewnego z brzozy lub osiki, który może być stosowany w metalurgii, A Russian company from Nizhny Novgorod is engaged in the production of
przemyśle chemicznym, poligrafii itp. Firma poszukuje wiarygodnych
high-quality charcoal from birch or aspen, which can be used in metallurgy,
partnerów w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
chemical industry, printing, etc. The company is looking for reliable partners
to enter into a distribution services agreement.
Rosyjska firma opracowała innowacyjną aplikację winiarską - wielofunkcyjną
The Russian company has developed an innovative wine application platformę encyklopedia & marketplace, obsługiwaną przez algorytmy AI
multifunctional platform encyclopedia & marketplace, operated with AI
(sztucznej inteligencji), przeznaczoną dla wszystkich profesjonalistów na
(artificial intelligence) algorithms, for all wine market professionals,
rynku wina, zainteresowanych rozwojem własnej sieci dystrybucji. Spółka
interested in own distribution network development. The company is looking
poszukuje wiarygodnych partnerów do zawarcia franczyzowych umów
for reliable partners to conclude franchise agency agreements.
handlowych.

17/04/2022

różne inne produkty

21/04/2022

komputery i IT

BORU20210405001

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji drutu żaroodpornego w izolacji
azbestowej, stosowanego w instalacjach elektrycznych, w sieciach
oświetleniowych, do montażu między urządzeniami elektrycznymi,
maszynami, czy mechanizmami. Poszukuje partnerów do współpracy w
ramach umowy dystrybucji.

The Russian company specializes in the production of heat-resistant wire with
asbestos insulation intended for stationary laying in electrical installations, in
lighting networks, for inter-device installation of electrical equipment,
machines, and mechanisms. It is looking for partners for cooperation in a
distribution services agreement.

09/04/2022

różne inne produkty

BORU20210330002

Rosyjska firma specjalizująca się w sprzęcie histologicznym opracowała i
certyfikowała odczynniki, które można stosować w połączeniu ze sprzętem z
systemem otwartym. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company specializing in the field of of histological equipment has
developed and certificated reagents that can be used in conjunction with
equipment with an open system. The company is looking for partners to
conclude a distribution services agreement.

10/04/2022

nauka/edukacja

BORU20210330001

Rosyjska firma specjalizująca się w dziedzinie lotnictwa, handlu
elektronicznego i zarządzania dużą liczbą danych opracowała innowacyjne
oprogramowanie dla e-commerce w pasażerskim transporcie lotniczym,
które pozwala zaoszczędzić na rozmowach z serwerami GDS (Globalny
System Dystrybucji) i zredukować koszt sprzedaży. Firma poszukuje
partnerów do zawarcia umowy licencyjnej.

A Russian company specializing in the field of aviation, e-commerce and big
data management has developed an innovative software for e-commerce in
the field of passenger air transportation, which allows to save in calls to GDS
(Global Distribution System) servers and reduce the cost of sales. The
company is looking for partners to conclude a license agreement.

24/04/2022

komputery i IT

A Russian company specializing in the field of pharmacy and chemistry has
Rosyjska firma specjalizująca się w farmacji i chemii opracowała nowoczesną
developed a high-tech domestic production of pharmaceutical substances,
produkcję substancji farmaceutycznych, odczynników chemicznych i innych
chemical reagents and other products of fine organic synthesis. The company
produktów syntezy organicznej. Firma poszukuje partnerów do zawarcia
is looking for partners to conclude distribution services, manufacturing or
umów usług dystrybucyjnych, produkcyjnych lub podzlecenia.
outsourcing agreements.

30/04/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BORU20210329007

BORU20210329005

A Russian company specializing in the field of medicine has developed,
Rosyjska firma z branży medycznej opracowała, zaimplementowała i promuje
implemented and promoted its own innovative medical products,
produkty medyczne - endoprotezy i implanty. Firma produkuje
endoprostheses and implants for humans. Serial production of high-tech
zaawansowane technologicznie produkty przy użyciu nowoczesnych
medical products with the use of modern technologies allows to introduce
technologii. Forma poszukuje partnerów do podpisania umowy finansowej. the latest medical technologies into medical practice. The company is looking
for partners to conclude a financial agreement.

10/04/2022

medycyna

BORU20210329002

Rosyjska firma specjalizująca się w dziedzinie automatycznego sortowania
The Russian company specializing in the field of automatic sorting of solid
odpadów stałych opracowała system, który automatycznie sortuje odpady waste has developed a system, that automatically sorts recyclable waste with
nadające się do recyklingu z dużą prędkością i wydajnością przy użyciu
high speed and efficiency using AI-controlled medium-and light-duty robots.
sterowanych przez AI robotów średniej i lekkiej wagi. Firma poszukuje
The company is looking for partners to conclude a distribution, financial or
partnerów w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej, finansowej lub licencyjnej.
license agreements.

16/04/2022

środowisko/energia/och
rona środowiska

BORU20210326004

Rosyjska firma prowadzi badania naukowe stosowane w dziedzinie
The Russian company performs applied scientific research in the field of radio
elektroniki radiowej, informatyki i data mining. Firma poszukuje partnerów electronics, information technology and data mining. The company is looking
do zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
for partners to conclude a distribution services agreements.

12/04/2022

nauka/edukacja

BORU20210326003

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji oprogramowania oraz
The Russian company specializing in the field of software and virtual reality
rzeczywistości wirtualnej (VR) opracowała pakiet oprogramowania do
(VR) has developed a software package for creating and reproducing training
tworzenia i produkcji symulacji treningowych w wirtualnej rzeczywistości, jak
simulations in virtual reality, as well as providing licenses for the developed
również licencjonowania opracowanych produktów oraz wsparcie
software product and project support services. The company is looking for
projektowe. Firma szuka partnerów do zawarcia umowy licencyjnej.
partners to conclude a license agreement.

21/04/2022

komputery i IT

BORU20210325001

The Russian company specializing in the field of treatment for cancer has
Rosyjska firma specjalizująca się w terapiach onkologicznych stworzyła
developed and produced titanium ports, using for implantation under the
tytanowe porty naczyniowego do implantowania pod skórą. Zaletą produktu
skin. The Russian port system has a lower cost than its foreign counterparts,
tej firmy jest jego niższy koszt oraz karbonową nanopowłokę, zwiększającą
so that the port system has a nanostructured carbon coating that increases
jego biokompatybilność. Firma poszukuje dystrybutorów, inwestorów oraz
the biocompatibility of the implant. The company is looking for partners
oferuje usługi produkcyjne.
abroad for distributing, financial and manufacturing cooperation.

23/04/2022

medycyna

BORU20210324003

Rosyjska firma specjalizuje się w podstawowych produktach
The Russian company specializing in basic pharmaceutical products produces
farmaceutycznych i produkuje suche i zmielone ekstrakty z surowego
dry and thick extracts from plant raw materials, develops and produces
materiału roślinnego, rozwija i produkuje przyjazne środowiskowo naturalne environmentally friendly natural preparations for health and beauty, with
preparaty dla zdrowia i urody z gwarancją ochrony wszystkich użytych
guaranteed preservation of all useful substances. Production is organized on
substancji. Produkcja opiera się na zasadzie pełnego cyklu od zbioru surowca the principle of a full cycle-from the collection of raw materials to packaging.
po pakowanie. Firma szuka umowy dystrybucyjnej.
The company is looking for distribution services agreement.

17/04/2022

medycyna

BORU20210324002

Rosyjska firma posiada zasoby węgla w gatunkach D, T, SS, K, KS z
możliwością dostaw eksportowych do innych krajów. Wielkość dostaw
wynosi od 20 000 ton miesięcznie. Firma poszukuje rzetelnych partnerów do
wzajemnie korzystnej współpracy i zawarcia umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

A Russian company has resources of coal grades D, T, SS, K, KS with the
possibility of export deliveries to foreign countries. The volume of deliveries
is from 20,000 tons per month. The company is looking for reliable partners
for mutually beneficial cooperation and the conclusion of a distribution
services agreement.

BORU20210322001

Rosyjska firma z regionu Krasnojarska zajmująca się produkcją profili
aluminiowych do wykładzin podłogowych (ponad 50 rodzajów różnych
konfiguracji i kolorów progów do wykładzin podłogowych oraz aluminiowych
nakładek schodowych) poszukuje partnerów do zawarcia umów o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Russian company from the Krasnoyarsk region, engaged in the
production of aluminum profiles for floor coverings (more than 50 types of
different configurations and colours of thresholds for floor coverings and
aluminum stair step covers), is looking for partners to conclude distribution
services agreements.

BORU20210321001

Rosyjska firma z Niżnego Nowogrodu, specjalizująca się w produkcji
artykułów elektrycznych, oferuje szeroką gamę nowoczesnych technologii
diodowych (LED), pod własnym znakiem towarowym. Firma jest
zainteresowana współpracą w ramach umowy dystrybucji z europejskimi
firmami zajmującymi się hurtowym i internetowym handlem produktami
oświetleniowymi.

A Russian company from Nizhny Novgorod, specialized in the production of
electrical goods, offers a wide range of modern technology light-emitting
diode (LED) lamps under its own trademark. The company is interested in
European companies engaged in the wholesale and internet lightning trade
and is ready to enter into a distribution services agreement.

02/04/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

BORU20210320001

Rosyjska firma z regionu Lipiecka, specjalizująca się w produkcji sufitowych
promienników grzewczo-chłodzących, zwiększające oszczędność energii,
poszukuje partnerów do nawiązania współpracy na podstawie umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company from the Lipetsk region,specialized in the manufacture of
water radiant heating and cooling ceiling panels which can give significant
energy savings, looks for partners to conclude a distribution services
agreement.

02/04/2022

różne inne produkty

BORU20210224009

Rosyjska firma handlowo-produkcyjna specjalizująca się w produkcji sprzętu A Russian trade and manufacturing company specializing in the production of
stomatologicznego jest producentem urządzeń i narzędzi dla endodoncji
dental equipment has been engaged in the production of devices and tools
stomatologicznej. Firma jest zainteresowana współpracą z firmami
for dental endodontics. The company is interested in cooperation with
europejskimi w ramach umów dystrybucyjnych lub licencyjnych.
European companies under distribution or license agreements.

10/04/2022

BORU20210224004

Rosyjska firma specjalizująca się w dziedzinie paneli rentgenowskich
A Russian company specializing in the field of digital X-ray panels has
opracowała detektory rentgenowskie oraz systemy do defektoskopii i
developed X-ray detectors, and systems for flaw detection and tomography.
tomografii. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy dystrybucyjnej w The company is looking for partners to conclude a distribution agreement in
celu wejścia na rynek europejski.
order to enter the European market.

14/04/2022

medycyna

BORU20210224003

Rosyjska firma tworząca oprogramowanie i roboty do zajęć edukacyjnych w The Russian company creating software and robots for educational activities
szkołach i na uniwersytetach opracowała platformę laboratoryjną i
at schools and universities has developed a laboratory and robot platform,
robotyczną pozwalającą uczniom projektować, wdrażać i programować
which allows the students to design, implement and programme robots, so
roboty, dzięki czemu mogą oni badać i poznawać fizykę i robotykę. Firma
they can explore and learn about physics and robotics. The company is
poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
looking for partners under a distribution services agreement.

29/04/2022

nauka/edukacja

03/04/2022

03/04/2022

inne usługi

inne usługi

BORU20201211001

Rosyjski deweloper i dostawca rozwiązania contact do obsługi wiadomości
A Russian developer and provider of an AI-powered messaging contact
opartych na sztucznej inteligencji opracował platformę do zarządzania wiedzą center solution has developed a platform for managing knowledge and text
i komunikacją tekstową, która wykorzystuje współpracę ludzi i technologii
communications that leverages the collaboration of humans and artificial
sztucznej inteligencji. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy
intelligence (AI) technology. The company is looking for partners to conclude
licencyjnej.
a license agreement.

10/04/2022

komputery i IT

BORS20210422001

Serbska firma zajmuje się opracowywaniem i produkcją szerokiej gamy
organicznych produktów kosmetycznych. Oprócz opracowywania i
wytwarzania własnych produktów, ma możliwość oferowania produktów
kosmetycznych „private label” - produktów wytwarzanych na życzenie
klienta, które klient będzie sprzedawał pod własną marką. Firma poszukuje
licencji, umów franczyzowych i umów produkcyjnych.

Serbian company provides developing and manufacturing of a wide range of
organic cosmetics products. Apart from developing and manufacturing its
own products, it has the capacity to offer “private label” cosmetic products –
products made according to a client's request that the client will sell under
his own brand. The company is searching for license, franchise agency and
manufacturing agreements.

30/04/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BORS20210325001

Serbska firma, założona przez trzech naukowców i profesorów
A Serbian company, founded by 3 scientists and university professors,
uniwersyteckich, opracowuje i produkuje ziołowe suplementy diety, których develops and produces herbal dietary supplements whose beneficial effects
korzystny wpływ na zdrowie człowieka został naukowo udowodniony. Jej
on human health are scientifically proven. Its products are made from
produkty są wytwarzane z olejków eterycznych i wytwarzane według
essential oils and are produced by their own recipes and methodologies. The
własnych receptur i metod. Firma oferuje swój innowacyjny ziołowy
company offers its innovative herbal dietary supplement with proven
suplement diety o udowodnionej skuteczności w hamowaniu infekcji
efficiency in the suppression of Helicobacter pylori infection under a
Helicobacter pylori w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
distribution services agreement.

15/04/2022

medycyna

BORS20210324001

Położone 150 km od lotniska w Belgradzie i połączone z autostradą
Located 150km away from Belgrade airport, and connected with a highway,
uzdrowisko oferuje wysokiej jakości noclegi z widokiem na góry i las.
the spa offers high-quality accommodation, with a view of the mountain and
Lecznicze właściwości uzdrowiska znane są już od starożytności, a w 2010 forest. The healing properties of the spa are known from ancient times and a
roku powstała tam klinika rehabilitacji pacjentów z chorobami
clinic for rehabilitation of patients with rheumatic and neurological diseases
reumatycznymi i neurologicznymi. Uzdrowisko poszukuje wiarygodnych
was founded in 2010. The spa is looking for reliable foreign travel agencies
zagranicznych biur podróży i touroperatorów zainteresowanych współpracą
and tour operators that are interested in cooperation under a commercial
w ramach umowy agencyjnej.
agency agreement.

30/04/2022

turystyka

30/04/2022

spożywcza

29/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BORO20210421001

BORO20210420003

Rumuńska firma zajmująca się hodowlą pstrągów w ramach akwakultury
poszukuje zagranicznych dystrybutorów i/lub agentów handlowych w celu
nawiązania długoterminowej współpracy. Firma oferuje zarówno świeże, jak i
mrożone ryby.

The Romanian aquaculture trout producer company is looking for foreign
distributors and/or commercial agents in order to establish a long-term
cooperation. The company offers both fresh and frozen fish.

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji damskiej odzieży codziennej,
A Romanian company specialises in manufacturing women’s day to day
sukni ślubnych oraz sukni wieczorowych. Firma chce rozszerzyć swój rynek
clothing, wedding dresses and gala gowns. The company wishes to expand its
międzynarodowo poprzez identyfikację nowych partnerów biznesowych do
market internationally by identifying new business partners under
zawarcia umowy dystrybucyjnej.
distribution agreements.

BORO20210420002

Rumuńska firma projektuje, produkuje oraz komercjalizuje własną kolekcję
wysokiej jakości butów ze skóry w atrakcyjnych cenach. Firma poszukuje
zagranicznych dystrybutorów, a także oferuje usługi produkcyjne.

BORO20210414001

Rumuńska firma specjalizuje się w usługach instalowania i obsługi turbin
wiatrowych oraz innych urządzeń z branży energetycznej. Firma oferuje
usługi podwykonawstwa.

BORO20210401001

Rumuńska firma założona w 2006 roku działa w zakresie metalowych części
morskich/okrętowych, jak również innych powiązanych usług. Firma posiada
doświadczenie w sektorze wyrobów metalowych oraz stale poprawia jakość i
różnorodność swoich produktów dla wszystkich swoich partnerów (klientów z
Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Polski, Turcji, RPA i Brazylii). Firma
poszukuje partnerów do nawiązania współpracy na podstawie umów
produkcyjnych lub podwykonawczych w sektorze stoczniowym lub
przemysłowym.

BORO20210330002

Rumuński producent prefabrykowanych ogrodzeń betonowych, poszukuje
partnerów do długoterminowej współpracy w ramach umowy dystrybucji
i/lub umowy przedstawicielstwa handlowego. Beton, z którego wykonano
całą gamę ogrodzeń jest kombinacją cementów o podwyższonej klasie
wytrzymałości oraz wysokiej jakości dodatków uszlachetniających. Firma
dysponuje zespołem doświadczonych architektów i inżynierów, co jest
gwarantem wysokiej jakości oferowanych produktów.

BORO20210330001

Rumuńska firma oferuje oryginalne kartki i zakładki do książek stworzone
przy użyciu sprasowanych kwiatów. Wszystkie produkty są ręcznie robione.
Firma jest zainteresowana znalezieniem międzynarodowych partnerów
biznesowych do dystrybucji swoich produktów w ramach umów o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

BORO20210329001

A Romanian company designing, producing and commercializing its own
collection of high quality leather shoes at very competitive prices is seeking
foreign partners for distribution services. The company is also interested in
manufacturing other companies‘ orders, based on manufacturing
agreements.
A Romanian company, located in the South East of the country, specialized in
installation and maintenance services for wind energy converters and other
energy services, is looking for collaboration through subcontracting
agreements.

27/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

16/04/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

A Romanian company established in 2006 is active in the field of metallic
marine/ships parts as well as other field related services. The company has
experience in the sector of metallic products and is continuously improving
the quality and diversity of its products for all its partners (clients from the
UK, Netherlands, France, Poland, Turkey, South Africa and Brazil). Thus, the
company seeks manufacturing or subcontracting agreements in shipbuilding
or industrial sectors.

07/04/2022

metalowa

The Romanian company has a team of architects and engineers with
extensive experience in the field, which will ensure the quality of the
products. The concrete used for the entire range of fences is made of
cements with superior strength class as well as additives of high quality.
The company is looking for foreign distributors and/or commercial agents in
order to establish a long-term cooperation.

27/04/2022

różne inne produkty

16/04/2022

opakowania, papier

27/04/2022

doradztwo i konsultacje

A Romanian company offers original cards and bookmarks created using
pressed flowers. All products are handmade. The company is interested in
identifying international business partners for distributing its products under
distribution agreements.

Rumuńska firma inżynieryjno-konsultingowa działająca jako główny dostawca
procesów wspomaganych technologią komputerową, szkoleń, wsparcia
A Romanian engineering and consulting company acting as a major provider
technicznego i usług konsultingowych poszukuje partnerstw z firmami
for computer technology aided processes, training, technical support and
obecnymi na rynkach międzynarodowych w dziedzinie motoryzacji, lotnictwa, consulting services is looking for partnerships with companies present on
ciężkiego sprzętu, jądrowego i obronnego. Zainteresowani są zawarciem
international markets in the field of automotive, aerospace, heavy
umów o podwykonawstwo. W celu jak najbardziej skutecznego wspierania
equipment, nuclear and defence, through subcontracting agreements. The
potrzeb klientów firma oferuje zintegrowane usługi w zakresie
company is offering integrated services on computer aided design,
komputerowego wspomagania projektowania, produkcji i wirtualnego
manufacturing and virtual prototyping, to better support customer needs.
prototypowania.

BORO20210325001

Rumuńska firma oferuje oryginalną biżuterię stworzoną z prasowanych
A Romanian company offers original jewellery created using pressed flowers.
kwiatów. Wszystkie produkty są wykonywane ręcznie. W ofercie znajdują się
All products are handmade. The company offers earrings, brooches, rings,
kolczyki, broszki, pierścionki, wisiorki, naszyjniki, bransoletki itp. Firma jest
pendants, necklaces, bracelets etc. The company is interested in identifying
zainteresowana znalezieniem międzynarodowych partnerów handlowych do
international business partners for distributing its products under distribution
dystrybucji swoich produktów w ramach umów o świadczenie usług
services agreements.
dystrybucyjnych.

16/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BORO20210322002

Rumuńskie MŚP produkuje kosmetyki z naturalnych składników (oleje
A Romanian SME is manufacturing cosmetics with natural ingredients
warzywne, naturalne aktywne składniki i ekstrakty roślinne). Firma wdrożyła
(vegetable oils, natural active ingredients and plant extracts).
GMP (good manufacturing practice), produkuje naturalne kosmetyki: kremy
Having implemented the GMP (good manufacturing practice), the SME
regenerujące do paznokci i pięt, atopowy krem do skóry, lekki krem do rąk, manufactures natural cosmetic products: nail/ heel repair cream, atopic skin
płyn ochronny przeciwsłoneczny, płyn przeciwko wypadaniu włosów,
cream, light hand cream, sunscreen lotion, hair loss lotion, repellent spray
repelent w sprayu (komary i kleszcze). Promując inteligentny koncept
(mosquitoes & ticks).
kosmetyczny rumuńskie MŚP poszukuje agentów do reprezentacji produktów Promoting the intelligent cosmetics concept, the Romanian SME is looking
zagranicą.
for agents to represent the products abroad.

15/04/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BORO20210308001

Rumuńska firma łączy rozszerzoną inteligencję z przetwarzaniem języka
naturalnego, analizą obrazu, analizą wideo i nowymi technologiami, aby
pomóc firmom w dostarczaniu klientom wciągających doświadczeń.
Poszukują firm, które w ramach umowy outsourcingowej chcą wykorzystać
innowacyjne rozwiązania mające na celu usprawnienie działalności
biznesowej. Są również zainteresowani inwestorami i tworzeniem spółek
joint-venture w celu wydzielenia produktów i rozwiązań opracowanych w
ramach prac badawczo-rozwojowych.

A Romanian company couples augmented intelligence with natural language
processing, image analytics, video analytics and emerging technologies to
help businesses deliver immersive customer experiences. They are looking
for companies that want to leverage innovation-driven solutions aimed at
improving the business operations, under outsourcing agreement. Also, they
are interested in investors and setting up joint-ventures to spin-out products
and solutions developed through R&D.

28/04/2022

komputery i IT

BORO20210218001

Zlokalizowany w Transylwanii rumuński plantator czarnej porzeczki z
certyfikatem ekologicznym produkuje zdrowe naturalne produkty z czarnej
porzeczki, takie jak: dżem (z cukrem lub bez), syrop, surowy nektar, wino i
ocet. Chcąc zaistnieć na arenie międzynarodowej, rumuńska firma jest
zainteresowana umowami agencyjnymi z zagranicznymi partnerami
poszukującymi specjalnych produktów rolno-spożywczych.

Located in Transylvania, a Romanian grower of ecologically certified
blackcurrant is producing healthy natural blackcurrant products, such as: jam
(with or without sugar), syrup, raw nectar, wine and vinegar. Willing to go
international, the Romanian company is interested in commercial agency
agreements with foreign partners looking for special agrofood products.

08/04/2022

spożywcza

Rumuńska firma outsourcingu w zakresie oprogramowania, zlokalizowana w
The Romanian software outsourcing company is located in North-Eastern
północno-wschodniej części Rumunii, tworzy strony internetowe, rozwija part of Romania and it is focused on web development, mobile development,
aplikacje mobilne, desktopowe i rozwiązania w chmurze. Firma oferuje usługi
desktop applications and cloud solutions. The company is offering
na podstawie outsourcingu lub umowy podwykonawstwa. Zespoły firmy
outsourcing services or subcontracting agreement since own teams can
mogą pracować jako zdalne przedłużenie zespołów klientów lub jako w pełni
adapt to either work as a remote extension of clients’ teams or as fully
autonomiczne zespoły, które mogą zaprojektować i dostarczyć produkt
autonomous teams that can design and deliver a product according to the
zgodnie ze specyfikacją klienta.
clients’ specifications.

20/04/2022

komputery i IT

BORO20201007001

BOPT20210407001

BOPT20210223001

BOPL20210401002

Portugalska firma, założona w czerwcu 2020 roku, to przede wszystkim
The Portuguese company, launched in June 2020, is first and foremost a
europejska marka produktów do pielęgnacji skóry: z siedzibą w Portugalii,
European skincare brand: based in Portugal, but whose products are
której produkty są produkowane w Belgii, a większość jej dostawców
produced in Belgium, and most part of its raw materials and packaging
surowców i opakowań pochodzi z krajów europejskich. Chcą zawrzeć umowę suppliers are from European countries. They want to establish a distribution
o świadczenie usług dystrybucyjnych i / lub umowę agencyjną.
services agreement and/ or a commercial agency agreement.
Portuguese company is specialised in legalisation for cosmetics, medical
devices, food supplements, biocides and chemicals substances, ensuring that
products comply with regulations and quality standards, across different
Portugalska firma specjalizuje się w legalizacji kosmetyków, urządzeń
markets.
medycznych, suplementów diety, biocydów i substancji chemicznych, dbając
Outsourcing agreements are offered to industrial partners who are producing
o to, by te produkty spełniały standardy jakości wymagane na różnych
in the areas mentioned above, as well as legal representation services and
rynkach.
logistic solutions in the European Union for companies established outside
EU.
The Polish company deals in the processing of forest fruits, including freezing,
Polska firma zajmuje się przetwórstwem owoców leśnych, w tym mrożeniem,
drying and pickling of mushrooms: boletus edulis, bay boletus, chanterelles,
suszeniem i marynowaniem grzybów: borowików szlachetnych,
honey fungus, champignons and oyster mushrooms as well as freezing and
podgrzybków, kurek, opieniek, pieczarek i boczniaków oraz mrożeniem i
producing preserves of cranberries and blueberries. Currently, it has
produkcją przetworów z żurawiny i borówki. Obecnie wprowadziła na rynek
introduced a novelty to the market - frozen ready meals with mushrooms.
nowość - mrożone dania gotowe z grzybami. Firma poszukuje dystrybutorów.
The company is looking for distributors.

BOPL20210401001

Polska firma oferuje produkcję i montaż urządzeń i konstrukcji dla różnych
gałęzi przemysłu, w szczególności dla projektów związanych z ochroną
środowiska i offshore. Firma poszukuje partnerów do współpracy na
podstawie umów produkcyjnych i podwykonawczych.

BOPL20210325001

Polska firma specjalizuje się w szeroko pojętej reklamie zewnętrznej oraz
produkcji elementów identyfikacji marki i firmy. Producent poszukuje
partnerów zagranicznych do nawiązania współpracy na podstawie umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy przedstawicielstwa
handlowego.

BOPL20201222001

Polska firma opracowuje i produkuje różnorodne wyroby gumowe z różnych
mieszanek na bazie kauczuku naturalnego, syntetycznego i innych rodzajów
gumy. Firma poszukuje doświadczonych partnerów do zawarcia umów
przedstawicielstwa handlowego lub umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych na całym świecie.

A young Polish company offers manufacturing and assembly of the
equipment and constructions for a variety of industries in particular for
projects connected with environmental protection and offshore. The SME
would like to start new partnerships under manufacturing and subcontracting
agreements.

A Polish company specializes in broadly understood outdoor advertising and
the production of brand and company identification elements.The
manufacturer seeks foreign partners willing to cooperate on the basis of of
distribution services agreement or commercial agency agreement.

A Polish company develops and manufactures a variety of rubber products
from various compounds based on natural, synthetic, and other kinds of
rubber. The company seeks experienced partners for commercial agency
agreements or distribution services agreements worldwide.

21/04/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

09/04/2022

20/04/2022

spożywcza

21/04/2022

różne inne produkty

27/04/2022

inne usługi

02/04/2022

różne inne produkty

BOPL20201014002

Polski producent masek ochronnych z sektora MŚP poszukuje dystrybutorów
A Polish manufacturer of protective masks from the SME sector is looking for
zainteresowanych produktem.
distributors who are interested in the product.
Poszukuje partnerów do współpracy na podstawie umowy o świadczenie
The distribution agreement is considered as a form of cooperation.
usług dystrybucyjnych.

09/04/2022

różne inne produkty

BONL20210413001

Holenderska firma od ponad 14 lat dostarcza rozwiązania w zakresie energii
odnawialnej i innowacyjnych czystych technologii. Importują również
inwertery i baterie z Indii do Unii Europejskiej. Obecnie firma szuka
współpracy z firmami zajmującymi się instalacjami słonecznymi, które są
zainteresowane współpracą w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

The Dutch company has been providing renewable energy solutions and
innovative clean technologies for more than 14 years. They are also
importing inverters and batteries from India into the European Union. Now
they are looking for collaboration with solar installation companies who are
interested to collaborate under a distribution services agreement.

29/04/2022

środowisko/energia/och
rona środowiska

Holenderska firma specjalizuje się w opracowywaniu wysokiej jakości
produktów zdrowotnych i kosmetycznych. Jedna z ich głównych marek
A Dutch company is specialized in the development of high-quality health
koncentruje się na rozwoju, produkcji i sprzedaży wysokiej jakości
and cosmetic products. One of their main brands is focused on the
suplementów diety. Stosuje się podejście oparte na wiedzy naukowej, aby
development, production and sales of high-quality food supplements. A
poprawić biodostępność i wchłanianie suplementów diety przez organizm. W
highly science based approach is used, to improve the bioavailability and
celu rozszerzenia działalności handlowej firma poszukuje dystrybutorów w
absorption of the food supplements by the body. In order to expand their
Europie. Firma dąży do zawarcia umowy o świadczenie usług
commercial activities, the company is looking for distributors in Europe. The
dystrybucyjnych.
company aims at a distribution services agreement.

29/04/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

14.04.2022

spożywcza

BONL20210324001

Holenderska firma od ponad 14 lat dostarcza energię odnawialną i
The Dutch company has been providing renewable energy and innovative
innowacyjne czyste technologie. Opracowali szereg niedrogich, wysokiej
clean technologies for more than 14 years. They have developed a range of
jakości masztów oświetleniowych na rynek europejski. Teraz szukają
affordable high-quality lighting masts for the European market. Now they are
współpracy z wypożyczalniami, które są zainteresowane wprowadzeniem ich looking for collaboration with rental companies who are interested to bring
na rynek w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
these to the market under a distribution services agreement.

27/04/2022

środowisko/energia/och
rona środowiska

BONL20210323002

This Dutch company is active in the implementation (design, project
Holenderska firma zajmująca się implementacją technologii zmniejszających
management, and technical after sales support) of its proven and cost
zużycie energii (projektowanie, zarządzanie projektami, wsparcie techniczne)
effective power quality improvement technology.
poszukuje agentów handlowych.
The company is looking for a commercial agency agreement with partners in
Germany, Poland and Nordic countries.

23/04/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

30/04/2021

spożywcza

BONL20210412001

BONL20210401001

BONL20210315001

Firma z Holandii oferuje szeroką gamę holenderskich serów specjalnych,
takich jak sery kozie i owcze oraz sery o specjalnych smakach, np.
kokosowym, w różnych przedziałach wiekowych, rozmiarach i formatach
opakowań jednostkowych. Firma poszukuje długoterminowych umów
dystrybucyjnych i/lub umów pośrednictwa handlowego we wszystkich
krajach europejskich.

Holenderska firma, od lat specjalizująca się w serowarstwie zajmuje się
produkcją, marketingiem i dystrybucją sera Beemster na skalę światową.
Firma chce rozszerzyć swoją obecność na zagranicznych rynkach, w
szczególności w krajach Europy Południowej i Wschodniej, a co za tym idzie
poszukuje dystrybutorów.

This company from the Netherlands offers of a wide variety of Dutch
specialty cheeses, like goat and sheep cheese and cheeses with special
flavors, like coconut, in various ages, sizes and prepack formats. The
company is seeking long-term distribution agreements and/or commercial
agency agreements in all European countries.

The Dutch company with a long history of cheesemaking is specialized in
producing, marketing and distributing Beemster cheese on international
scale, but would like to expand export activities, mainly to South and East
European markets. Thus, the company is looking for partners in order to
conclude distribution services agreements.

BONL20210308001

The Dutch company is active in LED (Light Emitting Diode) lighting solutions.
Holenderska firma jest aktywna w dziedzinie LED (Light Emitting Diode) i
Services include custom designing, installing, and maintaining the LED
rozwiązań oświetleniowych. Usługi obejmują projektowanie na zamówienie,
lighting including masts, especially for sports fields and industry grounds. The
instalowanie i utrzymanie oświetlenia LED wliczając maszty, szczególnie boisk
company is also the LED partner of a known Dutch lighting brand and uses
sportowych i terenów przemysłowych. Firma jest również partnerem LED
the newest High Performance technology.
znanej holenderskiej marki i stosuje najnowszą wysokowydajną technologię.
The company is looking for partners to conclude subcontracting and
Firma poszukuje partnerów do umów produkcyjnych i podwykonawstwa.
manufacturing agreements.

29/04/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

BOMK20210417001

Macedońska firma - znana w swoim regionie z produkcji izolatorów
epoksydowych i naczyń ze stali nierdzewnej, a także oferowania szerokiego
A Macedonian company that is well-known in its region for producing epoxy
zakresu rozwiązań w ramach obróbki metalu, takich jak kucie, transformatory
insulators and stainless steel cookware, as well as offering a wide range of
pomiarowe i ochrona powierzchni - planuje rozszerzenie swojej działalności
metal-processing solutions such as forging, measuring transformers, and
na rynki międzynarodowe i poszukuje partnerów do nawiązania współpracy
surface protection, is striving towards broader market outreach and
na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i umowy
therefore seeks international collaboration via distribution services
outsourcingowej.
agreement and outsourcing agreement.

29/04/2022

metalowa

13/04/2022

spożywcza

08/04/2022

spożywcza

09/04/2022

spożywcza

BOMK20210330002

BOMK20210330001

BOMK20210326002

Macedoński producent soków owocowych, który zobowiązał się do
dostarczania szerokiej gamy produktów o wysokim standardzie,
otrzymywanych dzięki doskonałemu zarządzaniu jakością, poszukuje
dystrybutorów napojów i firm produkcyjnych w celu nawiązania
długoterminowej współpracy biznesowej poprzez umowę o świadczenie
usług dystrybucyjnych lub umowę produkcyjną.

A Macedonian fruit juice producer committed to providing a wide range of
products of high standard, maintained by excellent quality management is
looking for beverage distributors and production companies in order to
establish a long-term business cooperation through distribution services
agreement or manufacturing agreement.

Macedońska firma założona w 1992 r. - producent i sprzedawca mąki
A producer and seller of wheat flour and wheat flour baked products from
pszennej i wypieków z mąki pszennej - poszukuje partnerów do
Macedonia established in 1992, is in search of partners to establish long-term
długoterminowej współpracy, w celu zwiększenia sprzedaży mąki pszennej i
business relationships with in order to increase its wheat flour sales and
udziału w rynku sprzedaży pieczywa za pośrednictwem umowy o świadczenie
market share of baked goods sales via distribution services agreement.
usług dystrybucyjnych.
Producent i sprzedawca gazowanej górskiej wody mineralnej z Macedonii
(firma założona w 1995 roku), zajmujący się również produkcją wody
niegazowanej i piwa pod własną marką, jak również licencjonowanym
marketingiem kilku napojów bezalkoholowych, poszukuje firm, z którymi
mógłby nawiązać długoterminowe relacje biznesowe w celu dotarcia do
szerszych segmentów rynku międzynarodowego, do współpracy na
podstawie umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

A producer and seller of sparkling mountainous mineral water from
Macedonia established in 1995, also focused on production of own-branded
still water and beer, as well as licensed marketing of a couple of soft drinks is
in search of companies to establish long-term business relationships with in
order to reach out to a broader international market segments through
commercial agency agreement or distribution services agreement.

BOMK20210326001

Producent wyrobów metalowych z Macedonii z 50-letnim doświadczeniem, A producer of metal products from Macedonia with experience of 50 years,
skupiony głównie na mechanizacji rolnictwa, kontenerach i konstrukcjach
primarily focused on agricultural mechanization, containers, and steel
stalowych, poszukuje nowych możliwości ekspansji międzynarodowej. Firma constructions is looking for new international expansion opportunities. They
poszukuje partnerów dowolnej wielkości w celu nawiązania
are in search of companies of any size in order to establish long-term
długoterminowych relacji biznesowych w ramach umowy przedstawicielstwa
business relationships through commercial agency agreement, or
handlowego lub umowy produkcyjnej.
manufacturing agreement.

09/04/2022

metalowa

BOMK20210325001

A producer and seller specialized in the metal processing and electrical
Producent i sprzedawca z Macedonii specjalizujący się w obróbce metali i
industry from Macedonia with well-recognized experience in providing
przemyśle elektrycznym z uznanym doświadczeniem w dostarczaniu sprzętu i
electrical equipment and solutions since 2006 is looking for new international
rozwiązań elektrycznych od 2006 roku poszukuje nowych możliwości
expansion opportunities. They are in search of public or private-owned
ekspansji międzynarodowej. Poszukują firm publicznych lub prywatnych w
companies in order to establish long-term business relationships, by making
celu nawiązania długoterminowych relacji biznesowych, udostępniając swoje
their products available in the form of manufacturing agreement or
produkty w formie umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa.
subcontracting.

09/04/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

BOMK20210212001

The Macedonian company is producing pneumatic and hydraulic parts
Macedońska firma produkuje części do urządzeń pneumatycznych i
according to the design of the customers. Its main activities are: milling,
hydraulicznych na podstawie projektów swoich klientów. Firma oferuje usługi
turning, cutting and drilling and the materials used for production are
frezowania, toczenia, cięcia i wiercenia w różnych materiałach - aluminium,
different types of: aluminum, steel, iron, brass, copper, plastics and others.
stali, żelazie, miedzi, brązie, plastiku i innych. Firma oferuje usługi
The company is offering services such as milling, turning, drilling and cutting)
podwykonawstwa.
under subcontracting agreements.

26/10/2022

metalowa

BOLT20210406001

Firma IT z Litwy poszukuje partnerów zajmujących się robotyką, sztuczną
The IT (Information Technology) company from Lithuania is searching for
inteligencją, komponentami elektronicznymi i innymi urządzeniami
partners who work with robotics, AI (artificial intelligence), electronic
elektronicznymi związanymi z IT, którzy są zainteresowani rozpoczęciem lub
components, and other electronic devices related to IT and who are
przeniesieniem działalności na Litwę. Firma proponuje współpracę w ramach
interested in starting or bringing their business to Lithuania. Cooperation
umowy joint venture lub umowy outsourcingowej.
under joint venture agreement or outsourcing agreement is offered to them.

08.04.2022

komputery i IT

BOKR20210324001

Od 2013 roku ta koreańska firma produkuje analizatory do diagnostyki in
Since 2003, the Korean company has been manufacturing In Vitro Diagnostic
vitro i zestawy testowe. Firma opracowała pierwszy na świecie jednorazowy
analyzers and test kits. The company developed the world's first disposable
zestaw testowy do pomiaru deformacji i agregacji RBC (czerwonych krwinek)
test kit to measure RBC(red blood cell) deformability, aggregation, and
oraz CSS (krytyczne naprężenie podziału). Komplikacje diabetologiczne mogą
CSS(critical shear stress). Diabetes complications can be examined early, in 30
być sprawdzane wcześnie, po 30 sek., na niewielkiej ilości krwi. Pomaga to w
secs, with little blood. It helps to reduce the risk of serious symptoms and
obniżeniu ryzyka poważnych symptomów i umożliwia właściwe leczenie.
enable for a proper treatment. The company is looking for a business
Firma poszukuje współpracy biznesowej na bazie umów usług
cooperation under distribution services agreement.
dystrybucyjnych.

08/04/2022

medycyna

BOIT20210423001

Włoska firma produkuje i sprzedaje nawozy organiczne dla zrównoważonego
This Italian company produces and markets organic fertilizers for sustainable
i ekologicznego rolnictwa. Firma specjalizuje się w produktach różnorodnych i
and organic agriculture. The company focuses on versatile and
wielofunkcyjnych oraz inwestuje w BIO.
multifunctional products and invests in BIO.
Firma stara się rozszerzyć swoją działalność i znaleźć nowych klientów za
The company is trying to expand its activity and to find new clients abroad,
granicą, z tego powodu poszukuje agentów i dystrybutorów w Europie.
for this reason it is looking for agents and distributors in
The company looking for agents/and or distributors in Europe.

30/04/2022

rolnictwo

24/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

The Italian firm is from the South of Italy and produces olive oils, jams and
pickles.
Thanks to the careful monitoring of the quality of the olives and the
production phases, the company produces an oil with excellent organoleptic
characteristics but also rich in nutritional values.
They are looking for distributors in European countries.

29/04/2022

spożywcza

Włoska historyczna firma i marka zajmująca się paleniem kawy, założona w
The Italian company is a historical coffee roasting business and brand,
1930 roku i zlokalizowana w prowincji Viterbo w regionie Lacjum we
established in 1930 and located in the province of Viterbo, Lazio region in
Włoszech. Celem handlowym firmy na 2021 r. jest rozszerzenie sieci poprzez Italy. The company’s commercial objective for 2021 is to expand the network
wyłącznych dystrybutorów i / lub dealerów, zarówno w przypadku mieszanek
through exclusive distributors and / or dealers, both for coffee blends in
kawy w ziarnach, jak i jednoporcjowych produktów kawowych.
beans and for the mono-portion coffee products

27/04/2022

spożywcza

28/04/2022

spożywcza

28/04/2022

produkty drewniane,
meble

BOIT20210420002

Włoska firma jest całkowicie zrównoważonym producentem dżinsów z
siedzibą na północy kraju, z silnym naciskiem na tekstylia organiczne i
materiały pochodzące z recyklingu. Chcą rozszerzyć swoją działalność za
granicą poprzez zawieranie umów o świadczenie usług produkcyjnych i
dystrybucyjnych.

BOIT20210420001

Włoska firma z południa kraju produkuje oliwę z oliwek, dżemy oraz pikle.
Dzięki stałemu monitorowaniu jakości oliwek oraz procesu produkcji, firma
oferuje produkty o znakomitych właściwościach organoleptycznych oraz
bogate w składniki odżywcze.

BOIT20210419002

BOIT20210416001

BOIT20210415004

An Italian company is a thoroughly sustainable jeans producer based in the
north of the country, with a strong focus on organic textiles and recycled
materials. They wish to expand their business operations abroad by
establishing manufacturing and distribution services agreements.

Włoska firma z Floridii w prowincji Syrakuzy produkuje wysokiej jakości oliwę An Italian company from Floridia, in the province of Syracuse, on the island
z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz oliwy z dodatkami smakowymi. Firma Sicily, is producing 100% high quality extra virgin olive oil as well as olive oils
poszukuje dystrybutorów.
with natural flavors added. The company is looking for distributors to expand
its business.

Ta niezależna, przyjazna dla środowiska włoska firma, lider w dziedzinie
This independent, eco-friendly Italian-based company, leader in the field of
konstrukcji drewnianych, specjalizująca się w produkcji różnych produktów z
timber structure constructions and specialized in the production of various
drewna inżynieryjnego, oferuje innowacyjne, indywidualne rozwiązania w
engineered timber products, offers innovative customized solutions in timber
budownictwie drewnianym i poszukuje zagranicznych generalnych
construction and is looking for foreign general contractors, especially based
wykonawców, zwłaszcza z siedzibą na Bliskim Wschodzie, ale także w
in the Middle East, but also in Europe, who are interested in innovative
Europie, którzy są zainteresowani innowacyjnymi drewnianymi systemami
timber Green Building systems. The type of cooperation considered is
Green Building. Rozważany rodzaj współpracy to podwykonawstwo.
subcontracting.

BOIT20210415003

Włoska firma zajmująca się efektywnością energetyczną poszukuje agentów i
An Italian company, active in the field of energy efficiency is looking for
/ lub dystrybutorów (w szczególności - ale nie tylko - z Austrii, Niemiec,
agents and/or distributors (in particular - but not limited to -from Austria,
Holandii, Polski i Szwajcarii) do swoich systemów automatyki budynkowej,
Germany, Netherlands, Poland, and Switzerland) for its building automation
których celem jest nadzór i zarządzanie energią urządzeń HVAC i systemów
systems aimed at the supervision and energy management of HVAC
budowlanych, a także związanych z nimi i samodzielnych urządzeń polowych
equipment and building systems, as well as for its related and stand-alone
(takich jak zawory, siłowniki, detektor, czujniki, mierniki).
field devices (such as valves, actuators, detector, sensors, meters).

29/04/2022

środowisko/energia/och
rona środowiska

BOIT20210413005

Włoski touroperator i biuro podróży poszukuje międzynarodowych biur
podróży i touroperatorów, którzy będą promować i sprzedawać swoje
pakiety wycieczkowe. Powiązane usługi turystyczne dotyczą regionu
Kampania, oferującego znane miejsca docelowe, takie jak obszary
archeologiczne Pompei i Paestum, wycieczki i noclegi na wybrzeżach
Sorrento, Amalfi i Cilento oraz wizyty w Casercie, wpisanej na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Świadczona usługa dotyczy noclegów dla
grup, rodzin i osób indywidualnych.

23/04/2022

turystyka

27/04/2022

różne inne produkty

BOIT20210413003

An Italian company, founded in 1976 and based in Castellana Grotte (near
Włoska firma, założona w 1976 roku i mająca siedzibę w Castellana Grotte
Bari), is producing various types of frozen pasta.
(niedaleko Bari), produkuje różne rodzaje mrożonego makaronu. Podobnie
Like in the tradition of housewives in Apulia, the production of its pasta is
jak w tradycji gospodyń domowych w Apulii, produkcja jej makaronów
done according to ancient techniques. Over the time, these have been
odbywa się według starożytnych technik. Z biegiem czasu zostały one
modernized to become a great reality in Apulian territory. The strength of the
unowocześnione. Siła produkcji tkwi w jakości produktów i używanych
production lies in the quality of the products and ingredients used. The
składników. Firma poszukuje dystrybutorów w Polsce, Austrii i Niemczech..
company is looking for distributors in Poland, Austria and Germany.

27/04/2022

spożywcza

BOIT20210412003

Nowa, włoska firma stworzyła ule na przyczepach, służące do pszczelarstwa A new Italian company builds equipped carriages for beekeeping nomadism.
"koczowniczego". Te innowacyjne przyczepy pozwalają każdemu zajmować
This innovative carriage supports the beekeepers' work and enables any
się pszczelarstwem z dużą łatwością i bez problemów, które występują przy person to do nomadism independently, without all the efforts that it actually
klasycznym zajmowaniu się nim. Pozwala to na zwiększenie ilości i poprawę takes, thus increasing the quantity and quality of the produced honey. The
jakości produkowanego miodu. Firma poszukuje agentów handlowych i
company is looking for agents and distributors in order to expand its
dystrybutorów.
commercial network.

23/04/2022

spożywcza

BOIT20210413004

An Italian tour-operator and travel agency is searching for international travel
agents and tour operators to promote and sell their tour packages. The
related tourist services concern the Campania Region area offering renowned
destinations such as Pompeii and Paestum archeological areas, excursions
and accommodations in Sorrento, Amalfi and Cilento coasts, and visits to the
UNESCO sites of Caserta. The service provided concerns accommodations for
groups, families and individuals.

Ta włoska firma projektuje i produkuje elementy mebli i jest pierwszą firmą,
This Italian company designs and manufactures furniture elements and is the
która wykorzystuje jako surowiec ogromną różnorodność gatunków drewna
first company that uses as raw material the huge variety of wood species that
oferowanych przez Apulię i poszukuje partnerów z UE do współpracy w
Puglia offers.The company is looking for EU partners to collaborate under
ramach umowy produkcyjnej.
manufacturing agreement.

BOIT20210412002

Firma znajdująca się na południu Włoch w 1987 roku stworzyła linię na bazie
The company is located in the south of Italy. In 1987 it created a line based
wypiekanego sera ricotta, wzbogaconą o szeroką gamę wyśmienitych
on ricotta cheese, baked, enriched by a wide range of delicious flavors, both
smaków, zarówno słodkich, jak i słonych: cytrynowym, kawowym,
sweet and savory: lemon, coffee, cocoa, almond, blueberry, pear and
kakaowym, migdałowym, jagodowym, gruszkowym i pistacjowym. Firma
pistachio. The company is looking for distributors that work with high quality
poszukuje dystrybutorów, którzy będą współpracować z wysokiej jakości
gourmet food products.
produktami spożywczymi dla smakoszy.

22/04/2022

spożywcza

BOIT20210409002

Innowacyjny włoski start-up, oferujący inteligentny system kapsuł do
An innovative Italian start-up, offering a smart capsule system to safely and
bezpiecznego i wydajnego transportu dronami bardzo cennych i łatwo
efficiently transport highly valuable and perishable medical products by
psujących się produktów medycznych, poszukuje partnerów przemysłowych drones, is looking for industrial partners in Europe. The company is open to
w Europie. Firma jest otwarta na różne rodzaje współpracy, od umowy Joint different kinds of cooperation that could vary from Joint Venture Agreement
Venture po umowę licencyjną, outsourcingową lub podwykonawczą.
to License Agreement, Outsourcing Agreement or Subcontracting.

22/04/2022

transport/logistyka

BOIT20210409001

Włoska spółdzielnia producentów wina z Apulii wytwarza znakomite
czerwone wino „Nero di Troia”, stara odmiana lokalnego szczepu. Firma
poszukuje dystrybutorów wyspecjalizowanych w produktach premium dla
sektora horeca i sklepów z winami w Europie.

Settled in Apulia, this wine producers' cooperative is producing outstanding
red wine, mainly "Nero di Troia", an ancient Apulian grape variety.
The company is looking for distributors specialised in fine and premium
products for horeca and wine shops in Europe.

20/04/2022

spożywcza

BOIT20210408002

Włoska firma z regionu Pulii sprzedaje hurtowo i detalicznie innowacyjne i
wysokiej jakości tekstylia. Ofertę kieruje do producentów mebli
tapicerowanych i małych rzemieślników i firm architektonicznych. Firma
poszukuje umów agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych.

This Italian company, based in Puglia region, wholesale and retail sale
innovative and high quality textile, offered, essentially, to manufacturers of
upholstered furniture but also to small artisans and architectural firms. The
company is looking for commercial agency agreements and distribution
service agreements.

12/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOIT20210406007

Włoska firma z prowincji Ragusa, na południu Sycylii, poszukuje agentów i
An Italian company located in the province of Ragusa, in the south of Sicily,
dystrybutorów zajmujących się zieloną energią, zainteresowanych systemami
looks for agents and distributors involved in the field of green energy,
fotowoltaicznymi, małymi modułami fotowoltaicznymi, zielonymi
interested in photovoltaic systems, small photovoltaic modules, green
elementami wyposażenia miejskiego takimi jak zadaszenia oraz oświetlenie
furnishing urban elements such as canopies and stand alone LED street light
uliczne LED, systemy świetlne oraz typu off-grid i hybrydowe. Firma
systems and off grid and hybrid systems. The company aims also at finding
poszukuje także partnerów do wspólnych przedsięwzięć przy realizacji
joint ventures for the realization of photovoltaic plants and lighting projects.
instalacji fotowoltaicznych i projektów oświetleniowych.

28/04/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

BOIT20210406005

An Italian company, located in the Sicilian town of Bronte, in the province of
Catania, is involved in the production of some of the best quality pistachio
Włoska firma z sycylijskiego miasta Bronte, zajmuje się produkcją wyrobów z
products.
pistacji. Firma poszukuje dystrybutorów mających rozbudowaną sieć
The company is interested in finding distributors with a solid contact network
kontaktów wśród sklepów delikatesowych.
among fine stores and delicatessen chains, in order to increase its export
percentage.

27/04/2022

spożywcza

BOIT20210331002

Sycylijska firma z siedzibą w Partinico, niedaleko Palermo, która przetwarza
likiery i oliwę z oliwek, poszukuje importerów i dystrybutorów
zainteresowanych sycylijskimi smakami i produktami.

08/04/2022

spożywcza

Sicilian company located in Partinico, near Palermo, that processes liqueurs
and olive oil, is currently looking for importers and distributors, interested in
the Sicilian flavors and products.

BOIT20210331001

Włoski start-up aktywny w dziedzinie AI (sztuczna inteligencja) i analizy
An Italy-based start-up active in the field of AI (artificial intelligence) and data
danych opracowała innowacyjną platformę do zarządzania zakładami
analysis has developed an innovative platform for the management of
przemysłowymi i poszukuje współpracy w ramach umowy agencji handlowej
industrial plants and seeks cooperation under commercial agency and/or
i/lub finansowej. Platforma pomaga łatwo zbierać, udostępniać i analizować
financial agreements. The platform helps easily collect, share and analyse
dane zasobów fizycznych, co umożliwia firmom zarządzać automatycznie
data about physical assets allowing companies to manage automatically
wieloma aspektami życia zakładu przemysłowego (utrzymanie ruchu,
several aspects of the life of an industrial plant (maintenance, anomalies
wykrywanie anomalii, szkolenie, lokalizacja obiektów itp.)
detection, training, localization of objects, etc).

07/04/2022

komputery i IT

BOIT20210329006

Włoska firma założona w sycylijskiej prowincji Ragusa specjalizuje się w
An Italian company established in the Sicilian province of Ragusa, specialized
produkcji oryginalnych organicznych produktów mleczarskich, typowych dla
in the production of genuine organic dairy products, typical of the Iblean
lokalnych farm: ricotta, ser Ragusano, provola, mozarella oraz wiele innych I
farms: ricotta, Ragusano cheese, provola, mozzarella, and many others, is
poszukuje dystrybutorów.
looking for a distibutor.

08/04/2022

spożywcza

BOIT20210329002

BOIT20210329001

BOIT20210326003

Sycylijska firma z Palermo zajmująca się produkcją mąki i różnego rodzaju
suszonych makaronów poszukuje potencjalnych dystrybutorów do
rozszerzenia swojej działalności za granicą.
Zlokalizowana w głębi Sycylii cukiernia zainteresowana jest pozyskaniem
nowych zagranicznych dystrybutorów. Specjalizują się w wytwarzaniu
tradycyjnych i typowych ciast oraz herbatników, a także innowacyjnych
deserów.
Włoski producent opatentowanego membranowego zaworu zwrotnego
poszukuje agentów i dystrybutorów. Jest to zawór pełnoprzepływowy z
gumową membraną, bez efektu uderzenia hydraulicznego. Posiada wiele
zastosowań - w akweduktach, systemach dostarczania wody, studniach,
kanalizacji, systemach pomp, w przemyśle stalowym, chemicznym,
wydobywczym, maszynowym oraz w systemach sprężonego powietrza.

Sicilian company located in Palermo and involved in the production of flours
and different kinds of dried pasta is looking for potential distributors to
expand its business abroad.

08/04/2022

spożywcza

Patisserie located in the Sicilian inland and involved in the production of
traditional and typical cakes and biscuits, as well as innovative desserts,
would be interested in finding new distributors abroad.

08/04/2022

spożywcza

Italian manufacturer of a patented membrane check valve is looking for
distributors and agents. It is a full flow, no water hammer check valve with
rubber membrane to be used in a large variety of applications such as
aqueducts, water supply systems, wells, sewage, wastewater, industrial or
civil pump sets, steel industry, compressed air, chemical industry, mine
industry, heavy equipment machines.

09/04/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOIT20210326002

Tradycyjna sycylijska firma produkująca słynną czekoladę i likiery Modica o
różnych smakach sycylijskich jest zainteresowana rozszerzeniem swojej
działalności i w tym celu poszukuje nowych dystrybutorów.

Traditional Sicilian company producing the famous Modica chocolate and
liquors with different Sicilian flavours is interested in expanding its business
by seeking new distributors.

13/04/2022

spożywcza

BOIT20210323004

Włoska firma specjalizująca się w produkcji multimedialnych totemów /
ekspozytorów do punktów sprzedaży (POS) zaprojektowanych i
zmontowanych z luksusowych materiałów (takich jak szlachetne drewno,
kamienie, skóra itp.) Poszukuje międzynarodowych dystrybutorów i agentów.
Produkty skierowane są do użytkowników wysokiej klasy, takich jak
luksusowe hotele, muzea, studia architektoniczne i / lub inżynieryjne, agencje
reklamowe, salony firmowe i wystawy.

An Italian company specialized in the production of multimedia totems /
point of sale displays (POS displays) designed and assembled with luxury
materials (such as precious wood, stones, leather, etc.) seeks international
distributors and agents. The products target high-end users such as luxury
hotels, museums, architecture and/or engineering studios, advertising
agencies, corporate showrooms and exhibitions.

09/04/2022

różne inne produkty

BOIT20210323002

Italian company experienced producer of a wide range of frozen artisan style
Włoska firma będąca producentem szerokiej gamy mrożnych ciast i innych
cakes and pastries is searching for importers and distributors across and
wypieków poszukuje dystrybutorów zagranicznych. Przedsiębiorstwo
outside Europe. The company was founded in 1994 bringing the experience
powstało w 1994 roku z małej piekarni i od zawsze stosuje tradycyjne metody
of a pastry shop to the industry, always remembering the traditional
oraz dba o jakość składników.
methods, the quality and importance of the ingredients

08/04/2022

spożywcza

BOIT20210318001

Włoska firma z dużym doświadczeniem w produkcji wyrobów szklanych do
mebli domowych i biurowych poszukuje partnerów w zakresie swoich
gotowych produktów do mebli (akcesoria i komponenty szklane). Produkty te
są wysoce konfigurowalne dzięki innowacyjnej technice (toczenie szkła) i
obróbce szkła (klejenie UV, szlifowanie polerowane, usuwanie powłok, gięcie
szkła). Firma jest zainteresowania nawiązaniem współpracy w ramach umów
produkcyjnych jak również umów przedstawicielstwa handlowego.

10/04/2022

różne inne produkty

BOIT20210317001

Włoska firma pragnie zwiększyć swoją obecność na zagranicznych rynkach
poprzez nawiązanie nowych kontaktów z dystrybutorami i agentami
handlowymi. Firma z Toskanii produkuje wina - Chianti Classico DOCG,
Chianti Classico Riserva DOCG, Chianti Classico Gran Selezione DOCG, Super
Tuscan IGT, Vinsanto, Grappa oraz oliwę z oliwek.

The Italian company is looking to increase its presence in international
markets, mainly EU, USA, China, Australia and Japan, via distribution or
commercial agency agreements. The company is based in Tuscany and
produces Chianti Classico wines, in particular: Chianti Classico DOCG, Chianti
Classico Riserva DOCG, Chianti Classico Gran Selezione DOCG, Super Tuscan
IGT, Vinsanto, Grappa, as well as extra virgin olive oil.

15/04/2022

spożywcza

BOIT20210217001

Italian company with a forty-year experience, offers complete service from
Włoska firma z czterdziestoletnim doświadczeniem oferuje kompletną usługę
planning, delivery of facades, balconies inclusive cutting and processing and
od planowania, dostawy fasad, balkonów po cięcie i obróbkę i przygotowanie
preparation of the necessary technical planning documents. The company
niezbędnej dokumentacji technicznej. Firma oferuje umowy produkcyjną i
offers manufacturing or subcontracting agreements to manufacturers
podwykonawstwa producentom zainteresowanym instalacją produktów.
interested in the installation of the products. The company is also interested
Podejmie współpracę z zainteresowanymi architektami, konstruktorami,
in cooperating with architects, constructors, designers, interested in using
projektantami.
the products of the company within their projects.

21/04/2022

materiały i usługi
budowlane

BOIN20210222001

Firma z Indii zaangażowana jest w trzy obiecujące sektory - energię
The Indian company is mainly involved in three promising verticals odnawialną, robotykę i magazynowanie energii. Ponieważ kraje świata
renewable energy, robotics, and energy storage. Since the world countries
troszczą się o środowisko i zmierzają w kierunku zrównoważonej przyszłości,
are concerned about the environment and moving towards a sustainable
firma oferuje innowacyjne produkty technologiczne do nieprzerwanego
future, the company offers innovative technology products for uninterrupted
zasilania. Firma poszukuje możliwości współpracy z odpowiednimi
power supply and is looking for associating with relevant partners under a
partnerami w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
distribution services agreement.

15/04/2022

środowisko/energia/och
rona środowiska

An Italian company with extensive experience in glass products for home and
office furniture seeks partnerships for its finished products for furniture (glass
accessories and components). These products are highly customizable thanks
to an innovative technique (glass turning) and glass processing (UV glueing,
polished grinding, coating removal, glass bending). The company is willing to
cooperate under manufacturing agreements as well as under commercial
agency agreements.

BOIL20210406001

Firma z Izraela rozwija interaktywną platformę technologii informacyjnej dla This Israeli company develops an interactive information technology platform
miast i transportu, opartą na wyświetlaczu dotykowym dostarczającym
for cities and transportation, based on a touch display providing the
pasażerowi spersonalizowanych informacji o podróży. Służy ona
passenger with personalized travel information. It serves residents and
mieszkańcom i turystom, dostarczając różnych usług wymaganych w
tourists, by providing different services required in the urban space. It
przestrzeni miejskiej. Ulepsza doświadczenia pasażerów z podróży, wzmacnia improves passenger travel experience, strengthens community connections
więzi społeczne i zmniejsza koszty operacyjne miasta. Firma poszukuje
and reduces the city’s operational costs. The company is looking for partners
partnerów w celu zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
in order to conclude distribution services agreements.

12.04.2022

komputery i IT

BOIL20210330001

Izraelska firma zajmująca się zrównoważoną technologią rolniczą,
This is an Israeli, patent-registered, sustainable agricultural technology
zarejestrowana w celu uzyskania patentu, koncentrująca się na optymalizacji
company, focused on root zone temperature optimization and irrigation by
temperatury w strefie korzeniowej i nawadnianiu przez kondensację. Ich
condensation. Their patent-listed product optimizes performance and
opatentowany produkt optymalizuje wydajność i zmniejsza zużycie energii,
reduces energy consumption, to bring maximum benefits to farmers. The
aby przynieść rolnikom maksymalne korzyści. Firma poszukuje dystrybutorów
company is looking for distributors of farming equipment or irrigation
sprzętu rolniczego lub systemów nawadniających w ramach umowy o
systems under distribution services agreement.
świadczenie usług dystrybucyjnych.

08/04/2022

rolnictwo

BOIL20210215001

An Israeli software company founded in 2013, developed a simple and easy
Izraelska firma tworząca oprogramowanie, założona w 2013 r., stworzyła
platform to manage the entire security system for small to medium
prostą i łatwą w użyciu platformę do zarządzania systemami bezpieczeństwa
organizations. The company provides an easy-to-operate, yet efficient,
w firmach z sektora MSP. Firma poszukuje partnerów, którzy mogliby
platform for managing all aspects of security systems of organizations. The
sprzedawać licencje na jej produkt oraz integratorów oprogramowania w
company is looking for resellers of software in the field of security systems
celu zaoferowania im usług podwykonawstwa.
under license agreement or to connect with integrators under subcontracting
agreements.

14/04/2022

komputery i IT

An Irish company produces and sells exotic food ingredients across Ireland,
ranging from native flours. Looking for distribution agreements with
importers, distributors and food producers in the United Kingdom and all
European countries.
The native flours consist of ranges from wheat grass, quinoa, whole lentil,
black bean, sorghum, rice and white corn.

30/04/2022

spożywcza

Firma z Węgier oferuje usługi inżynierii mechanicznej, projektowania i
Hungarian SME is specialized in different kinds of mechanical, thermal and
różnego rodzaju symulacji w zakresie mechanicznym, termicznym i substancji
fluid simulations and coupled physical systems, with the aid of mechanical
płynnych w ramach badań i rozwoju. Dąży do pozyskania nowych partnerów
engineering services. It is aiming to acquire new partners and is looking for
w Europie i do nawiązania współpracy technicznej z instytucjami badawczotechnical cooperation with R&D institutions and industrial partners in large
rozwojowymi oraz partnerami przemysłowymi w ramach dużych projektów.
added value projects under joint venture, outsourcing agreement and
Współpraca odbywałaby się na podstawie joint venture, umowy
subcontracting in Europe.
outsourcingowej i podwykonawstwa.

08/04/2022

inne usługi

BOIE20210311004

BOHU20210226001

Irlandzka firma produkuje i sprzedaje egzotyczne składniki żywności w
Irlandii, począwszy od lokalnych kwiatów. Poszukuje umów dystrybucji z
importerami, dystrybutorami i producentami żywności w Zjednoczonym
Królestwie i wszystkich krajach europejskich. Surowcami są takie lokalne
rośliny jak źdźbła pszenicy, quinoa (komosa ryżowa), soczewica, czarna
fasola, sorgo, ryż.

BOHR20210319002

Chorwacka firma, specjalizująca się w opracowywaniu i stosowaniu
technologii kompozytowych do napraw statków, poszukuje umów
licencyjnych - firm, które otrzymałyby licencję na wykonywanie napraw
kompozytowych statków według określonych standardów. Firma poszukuje
również umów podwykonawczych z partnerami w tej samej dziedzinie.

A Croatian company, specialized in development and application of
composite technologies for ship repairs, is searching for license agreements
– companies that would be licensed to provide composite repairs for ships
according to defined standards. The company is also looking for
subcontracting agreements with partners in the same field.

12/04/2022

sektor morski, lotniczy

BOGR20210416001

Grecka firma specjalizuje się w handlu wysokiej jakości profesjonalnymi
środkami czyszczącymi, zgodnymi z normami UE, do użytku domowego i
The Greek company is specialized in the trade of high quality, EU standard
przemysłowego. Oferuje swoim partnerom biznesowym swoje produkty i compliant professional cleaning products, for household and industrial use. It
usługi w zakresie optymalizacji wydajności higienicznej, bezpieczeństwa, siły offers its products and services for optimization of hygienic efficiency, safety,
roboczej i zasobów, także przeciwko Covid-19. Chcąc rozszerzyć swoją
labor and resources to its business partners, also against Covid-19. Wishing
obecność na rynkach zagranicznych, firma poszukuje partnerów do
to expand their presence on foreign markets, the company seeks partners to
współpracy w ramach umów agencyjnych lub umów o świadczenie usług
work with under commercial agency or distribution services agreements.
dystrybucyjnych.

27/04/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BOGR20210408001

Grecka firma aktywna w produkcji piwa rzemieślniczego oferuje wysokiej
jakości piwa klasy premium i zwykłej. Firma poszukuje agentów handlowych i
dystrybutorów.

21/04/2022

spożywcza

BOGR20210319001

Grecka firma pracuje w zakresie produkcji kompozytów. Firma oferuje swoje A Greek SME is working in the area of composites production. The company
moce przerobowe dla firm, które chciałyby produkować duże lub
offers its productive capacity to firms that would like to manufacture large or
kompleksowe części kompozytowe włączając w to kadłuby łodzi, części
complex composite parts including boat hulls, automotive parts, wind blades,
samochodowe, tarcze itp. Firma szuka partnerów z każdego sektora rynku,
etc. The company is looking for partners from any area of the market that
którzy wymagają części wysokiej specjalizacji, konkurencyjnych cen i wysokiej
require parts with high skill, competitive pricing and high quality under
jakości do umowy produkcyjnej.
manufacturing agreement.

02/04/2022

materiały i usługi
budowlane

BOFR20210422003

Browar z Francji (niedaleko Paryża), oferujący piwo rzemieślnicze
A brewery from France (close to Paris), that offers craft beer following
produkowane tradycyjnymi metodami poszukuje dystrybutorów i / lub
traditional methods of production, is looking for distributors and/or
przedstawicieli handlowych za granicą. Firma produkuje wyłącznie z
commercial agents abroad. The company is producing only from French
francuskich naturalnych składników bez sztucznych aromatów i aromatów w natural ingredients without any artificial flavours or aromas with a process of
procesie dwóch fermentacji. Firma nigdy nie zajmowała się eksportem, ale two fermentations. The company has never worked in export but is open for
jest otwarta na wszelkie możliwości biznesowe.
all business opportunities.

27/04/2022

spożywcza

BOFR20210401001

Francuska firma specjalizująca się w kontroli monitorowania, percepcji i
A French company specialized in monitoring control, perception and software
oprogramowaniu opracowała platformę dla sprzętu w pętli (HIL) 3D i
has developed a platform for hardware in the loop (HIL) 3D and real-time
symulacji w czasie rzeczywistym w celu opracowania systemów
simulation to develop instrumented systems like autonomous robots, drones
oprzyrządowania, takich jak autonomiczne roboty, drony lub pojazdy.
or vehicles. The purpose of this tool for tests and simulation, allows users to
Narzędzie do testów i symulacji pozwala użytkownikom na testowanie i
test and validate algorithms before using them with real vehicles in real
weryfikację algorytmów przed użyciem ich z prawdziwymi pojazdami w
conditions. The company is looking for software resellers under a license
rzeczywistych warunkach. Firma poszukuje dystrybutorów oprogramowania
agreement.
do współpracy w ramach umowy licencyjnej.

14/04/2022

komputery i IT

Greek company active in the craft beer market offers fine-quality standard
and premium brews. The company seeks commercial agents and retailers
across Europe for commercial agency or distribution services agreements.

BOFR20210324002

Francuska firma specjalizuje się we wtryskiwaniu tworzyw sztucznych i
odlewnictwie ciśnieniowym dla celów przemysłowych oraz przemysłu
motoryzacyjnego, a także dla sektorów medycznych i opieki nad dziećmi.
Firma posiada blisko 40-letnie doświadczenie w produkcji wyrobów i
komponentów z tworzyw sztucznych i cynku metodą wtrysku tworzyw
termoplastycznych oraz odlewni ciśnieniowej stopów cynku.
Poszukują partnerów przemysłowych w ramach umowy produkcyjnej lub
podwykonawczej. Brane pod uwagę są również usługi dystrybucji.

The French company is specialized in plastic injection and pressure foundry
for industry purposes and automotive, medical and childcare industries.
The company has nearly 40 years of experience, manufacturing plastic and
zinc products or components using thermoplastic injection and zinc alloy
pressure foundry.
They are looking for industrial partners under a manufacturing or
subcontracting agreement. A distribution services may also be relevant.

10/04/2022

różne inne produkty

12/04/2022

opakowania, papier

06/04/2022

spożywcza

BOFR20210224001

Francuskie MŚP z północnej Francji opracowały innowacyjne narzędzie
The French SME based in the north of France has developed an innovative
umożliwiające regionom wymianę informacji o dostępności i zarządzanie
tool enabling territories to share and manage their accessibility information.
nimi. To rozwiązanie ma na celu zbudowanie bardziej inkluzywnego świata, w
This solution aims to build a more inclusive world where people with
którym osoby niepełnosprawne, starsze i osoby z chwilowymi problemami z
disabilities, elderly and people with momentaneous mobility issues can plan
poruszaniem się mogą planować swój przyjazd i wyjazd, gdziekolwiek chcą,
their coming and go wherever they want without fear of inaccessibility. The
bez obawy o niedostępność. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych
company is looking for partners interested in licence agreement.
umową licencyjną. Można również rozważyć partnerstwa handlowe /
Commercial/distribution partnerships could also be considered.
dystrybucyjne.

08/11/2022

turystyka

BOFR20201201002

Francuska firma projektująca, sprzedająca i uruchamiająca integrację
A French company designing, selling and commissioning robot integration for
robotów dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, farmaceutycznego i
the automotive, aerospace, pharmaceutical and general industries is looking
ogólnego poszukuje agentów i / lub dystrybutorów do współpracy w ramach
for agents and/or distributors for cooperation under distribution services
usług dystrybucyjnych i / lub umów agencyjnych w celu ekspansji na nowe
and/ or commercial agency agreements to expand on new markets.
rynki.

15/04/2022

transport/logistyka

BOFR20210319001

BOFR20210318001

Francuska firma działająca w obszarze opakowań ekologicznych (opakowania
A France-based company engaged in the eco-responsible packaging (0%
typu 0% tworzyw sztucznych) poszukuje nowych partnerów do współpracy w
plastic packaging) is looking for new partnerships under distribution services
ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umów
agreements or commercial agency agreements.
przedstawicielstwa handlowego.
Firma z siedzibą we Francji sprzedająca brandy jabłkową o nazwie Calvados
A France-based company selling apple brandy called Calvados under a trendy
pod modnym wizerunkiem marketingowym chce wejść na nowe rynki
marketing image wishes to access new markets abroad and is interested in
zagraniczne i jest zainteresowana umowami o świadczenie usług
distribution services agreements.
dystrybucyjnych.

BOFR20200720001

Francuskie laboratorium specjalizujące się w tkankach ludzkich oferuje swoje
usługi w ramach umowy podwykonawstwa lub outsourcingu.
Laboratorium oferuje swoje doświadczenie w projektowaniu badań na
zamówienie, badaniach kontraktowych i rozwiązaniach testowych dla
przemysłu kosmetycznego i testowania leków. Posiada uznane doświadczenie
w tworzeniu protokołów do produkcji in vitro ludzkich modeli biologicznych
2D i 3D dla badań nad rakiem i rozwoju farmaceutycznego, zwiększając
możliwości badań osób przyjmujących leki.

BOES20210420001

Hiszpański producent, specjalizujący się w opracowywaniu elektrycznych
rozwiązań grzewczych, wprowadza na rynek solarny podgrzewacz
akumulacyjny, który wykorzystuje nadwyżkę energii z instalacji
fotowoltaicznych na własny użytek. To rozwiązanie jest w stanie wykryć
nadwyżkę z instalacji fotowoltaicznych pobierających energię na własny
użytek i inteligentnie rozdzielić energię między różne grzejniki akumulacyjne
zainstalowane w gospodarstwie domowym. Firma poszukuje dystrybutorów
na całym świecie.

A Spanish manufacturer company, specialized in developing electric heating
solutions, launches a solar storage heater that utilises the energy surplus
from photovoltaic self-consumption installations. This solution is capable of
detecting the surplus from photovoltaic self-consumption installations and
distributing the energy intelligently among the various storage heaters
installed in the household. The company is looking for worldwide
distributors.

BOES20210420001

Hiszpańska firma produkcyjna specjalizuje się w projektowaniu rozwiązań z
zakresu ogrzewania elektrycznego, wprowadza na rynek magazyn ciepła
zasilany nadmiarową energią słoneczną pozyskiwaną z instalacji
fotowoltaicznej. Rozwiązanie to pozwala na wykrywanie nadmiarowej
produkcji energii z ogniw oraz inteligentne przesyłanie jej do magazynów
ciepła umiejscowionych w różnych częściach budynku. Firma poszukuje
dystrybutorów.

A Spanish manufacturer company, specialized in developing electric heating
solutions, launches a solar storage heater that utilises the energy surplus
from photovoltaic self-consumption installations. This solution is capable of
detecting the surplus from photovoltaic self-consumption installations and
distributing the energy intelligently among the various storage heaters
installed in the household. The company is looking for worldwide
distributors.

French laboratory specialised in human tissue is offering their services under
subcontracting or outsoucing agreement.
They want to offer their expertise in custom study design activities, contract
research and testing solutions for the cosmetology and drug testing
industries. They have a recognised expertise in the creation of protocols to
produce in vitro human biological 2D & 3D models for cancer research and
pharmaceutical development, enhancing the screening of drug candidates.

10/04/2022

medycyna

22/04/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

22/04/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

BOES20210414001

Hiszpańska firma, producent tradycyjnych rożków do lodów, z szeroką gamą The company, manufacturer of traditional ice cream cones, with a wide range
innych doskonałych wyrobów z wafli jak rurki , patyczki i muszelki, poszukuje of other excellent products including wafer rolls, fans, wafer sticks and pastry
nowych zagranicznych rynków. Firma jest zainteresowana znalezieniem
shells is looking for new markets abroad, and they are interested in finding
potencjalnych partnerów do umów agencji handlowych i/lub dystrybutorów. potential partners under commercial agency agreement and/or distributors.
Dodatkowo firma sprzedaje i dystrybuuje akcesoria i wyposażenie dla sektora
In addition to its product range, the company also sells and distributes
lodziarskiego.
accessories and equipment for the ice cream industry.

27/04/2022

spożywcza

BOES20210330004

Hiszpański start-up technologiczny zajmujący się badaniem, projektowaniem A Spanish tech start-up dedicated to the research, design and production of
i produkcją narzędzi do wytwarzania cyfrowego poszukuje umów usług
technological tools for digital manufacturing, is looking for distribution
dystrybucyjnych lub agencji handlowych dla swoich wierteł do maszyn CNC service or commercial agency agreements for its CNC (computer numerical
(sterowanych numerycznie). Do współpracy poszukiwane są firmy różnego
control) milling machines engravers. All types and sizes of companies are
typu i wielkości, ale rzemieślnicze warsztaty obrabiające drewno skorzystają sought for cooperation, but artisan woodworking workshops related sectors
najbardziej z tej technologii.
could benefit the most from this technology.

30/04/2022

różne inne produkty

BOES20210325002

Hiszpański producent maszyn specjalizujący się w technologiach kapslowania
A Spanish machinery manufacturer specialized in capping technologies
(urządzenia do kapslowania butelek, systemy podawania) do butelkowania i (capping machines, capping turrets and feedings systems) for bottling and
pakowania, oferuje swoje rozwiązania dla sektorów: żywność i napoje,
packaging processes, offers its solutions to sectors such as food and
produkty farmaceutyczne, kosmetyczne i chemiczne. Firma poszukuje umów beverage, pharmaceutical, cosmetic and chemical products. The company is
dystrybucyjnych.
looking for distribution agreements.

08/04/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOES20210325001

The company produces agri-food products from the Canary Islands such as
biscuits, almogrote (cheese), green and red sauce (mojos), palm honey, and
marmalades. It has more than 15 years of experience as a producer but it
wants now to expand its business in several European markets.
The company is looking for distributors and agents in the EU markets to sign
commercial agency and distribution agreements with them, so it can start to
scale up its business in collaboration with European partners.

10/04/2022

spożywcza

BOES20210318002

Baskijskie (hiszpańskie) biuro projektowe opracowało platformę planowania
A Basque (Spanish) creative design SME has developed an online trip planner
podróży online z możliwościami uczenia maszynowego, która rekomenduje
platform with machine learning capabilities that recommends users what to
użytkownikom co warto zobaczyć i zrobić w danym mieście oraz pomaga
see and do in a city, organizing a customized and flexible visit through any
zorganizować na dowolnym urządzeniu dostosowaną i elastyczną wycieczkę.
technical device. The company is looking for partners interested in exploiting
Firma poszukuje partnerów zainteresowanych eksploatacją tej platformy w
this platform under a financial agreement or a joint venture agreement.
ramach umowy finansowej lub umowy joint venture.

27/04/2022

komputery i IT

BOES20210301002

Wiodąca hiszpańska firma produkująca panele akustyczne z ponad 20-letnim
doświadczeniem w dziedzinie akustyki i izolacji dekoracyjnych poszukuje
Spanish leading manufacturing company of acoustic panels with over 20
dystrybutorów i agentów, aby wzmocnić swoją obecność na rynkach
years’ experience in acoustics and decorative isolation, seeks distributors and
międzynarodowych.
agents to enhance its presence in the international markets.

22/04/2022

różne inne produkty

BOES20201001001

Hiszpańska firma z siedzibą na Wyspach Kanaryjskich oferuje wyjątkowe
A Spanish company located in the Canary Islands, offers unique services
usługi w oparciu o dostosowane programy zdrowotne, które wzbogacają
based on tailored specific health programs to enrich tourists' lives,
życie turystów, wspierając ich fizyczne i psychiczne samopoczucie. Firma
encouraging their physical and mental well-being. The company focuses on
koncentruje się na zrównoważonej turystyce i zwiększa zrównoważony
sustainable tourism and enhances the destination's sustainability in terms of
rozwój tego miejsca w zakresie materiałów pochodzących z recyklingu,
recycled materials, nature and local bio diet. The company is looking for
przyrody i lokalnej bio diety. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych za
commercial agents abroad to develop its services and to increase its client
granicą, aby rozwijać swoje usługi i zwiększać portfolio klientów na rynkach
portfolio in the European markets.
europejskich.

14/04/2022

turystyka

BODK20210331001

A Danish company manufacturing handrails and safety grips has developed
Duńska firma zajmuje się produkcją poręczy oraz uchwytów bezpieczeństwa.
an anti-bacterial range of products effective against COVID-19. Their
Opracowała gamę produktów o właściwościach antybakteryjnych,
products are used in hospitals, nursery homes, clinics and other places within
efektywnych przeciwko wirusowi COVID-19. \jej produkty są stosowane w
the healthcare sector where safety and well-being go hand in hand with high
szpitalach, domach opieki, przychodniach oraz innych placówkach
hygiene standards. The company is looking for distributors working within
medycznych. Firma poszukuje dystrybutorów z sektora medycznego.
the healthcare sector.

10/04/2022

medycyna

Firma z Wysp Kanaryjskich produkuje wyroby spożywcze - ciastka, ser
almogrote, sosy mojos, miód palmowy i dżemy. Firma posiada ponad 15letnie doświadczenie w produkcji i chce wejść na nowe rynki w Europie.
Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów.

BODE20210413002

A German company supplies high quality canvas pictures to well-known
Niemiecka firma dostarcza wysokiej jakości obrazy na płótnie do znanych firm
furniture retailers and household supply stores. They have been providing
zajmujących się sprzedażą mebli i wyposażenia wnętrze. Firma dostarcza
high quality artwork at reasonable prices for 25 years. They are now looking
wysokiej jakości sztukę w rozsądnych cenach od 25 lat. Firma poszukuje
for commercial agents in Scandinavia, Italy, the UK, Poland, Czech Republic,
agentów handlowych.
Slovakia and in the Baltic states.

20/04/2022

różne inne produkty

BODE20210413001

Innowacyjny dostawca e-learningu z północnych Niemiec opracowuje
dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania, takie jak kursy online
lub szkolenia online dla firm, uniwersytetów i instytucji publicznych. Oferuje
m.in. umowy licencyjne oparte na kompleksowym rozwiązaniu: od
opracowania koncepcji kursu po produkcję i udostępnienie platformy.
Ponieważ dostawca e-learningu jest spółką zależną uniwersytetu, od samego
początku wdraża w swej działalności aktualne trendy pojawiające się w tym
sektorze.

17/04/2022

nauka/edukacja

BOCZ20210415001

Czeska firma opracowała i produkuje własne aluminiowe systemy regałowe i Czech company has developed and manufactures own aluminium racking
regały do różnych samochodów dostawczych z absolutną możliwością
systems and shelvings for various vans with an absolute adaptability to
dostosowania do potrzeb klienta. Firma poszukuje agentów w Europie z
customer´s needs. The company looks for agents in Europe with installation
możliwością instalacji i obsługi. Partnerzy otrzymują zastrzeżony konfigurator and service capacities. Partners receive proprietary online confugurator for a
online, który umożliwia płynne generowanie niestandardowych rozwiązań.
smooth generation of the bespoke solutions.

27/04/2022

transport/logistyka

BOCZ20210407001

Czeska firma ICT o ugruntowanej pozycji na rynku koncentruje się na rozwoju
i sprzedaży własnych systemów kart inteligentnych i mikrotechnologii, w tym
systemów identyfikacji elektronicznej, RFID (Radio-frequency identification) /
NFC (Near field communication), biometrii i systemów bezpieczeństwa. Firma
posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych i biznesowych.
Firma poszukuje partnerów do komercyjnej umowy agencyjnej.

A Czech, well established ICT company focuses on development and sale of
its own smart card systems and micro technologies including electronic
identification systems, RFID (Radio-frequency identification) / NFC (Near field
communication), biometrics, and security systems. The company has a good
experience with research and business projects. The company seeks partners
for commercial agency agreement.

12.04.2022

komputery i IT

BOCZ20210401001

Czeski uniwersytet opracował innowacyjne narzędzie do procesu usuwania
pniaków. Narzędzie to pozwala na wytworzenie nowego rodzaju biomasy z
procesu wycinki lasów. Uniwersytet poszukuje partnerów w Austrii,
Niemczech, Słowacji, Polsce i na Węgrzech do współpracy w ramach umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych, umowy joint venture lub umowy
licencyjnej.

A Czech university developed an innovative tool for the stump removal
process. This tool allows the creation of a new type of biomass from the
forest clearing process. The university is looking for partners in Austria,
Germany, Slovakia, Poland and Hungary to cooperate under a distribution
services agreement, joint venture agreement or license agreement.

22/04/2022

różne inne produkty

An innovative e-learning provider from Northern Germany develops tailormade e-learning solutions such as online study courses or online training
courses for companies, universities and public institutions. It offers for
instance license agreements based on an all-in-one solution: from the
development of a course concept to production and platform provision. As
the e-learning provider is a subsidiary company of a university, it early
integrates current trends in the e-learning sector.

BOCZ20210323001

Czeski producent komponentów i produktów z tworzyw sztucznych poszukuje
A Czech producer of plastic components and products is looking for
partnerów do współpracy głównie z Francji, Belgii, Holandii i innych krajów
cooperation partners mainly from France, Belgium, the Netherlands and
UE. Firma oferuje podwykonawstwo plastikowych części dla przemysłu
other EU countries. The company is offering subcontracting of plastic parts
samochodowego, plastikowego wyposażenia dla hoteli, restauracji i innych
for the automotive industry, plastic equipment for hotels, restaurants and
partnerów. Firma poszukuje również dystrybutorów swoich wyrobów z
other partners. The company is looking for distributors of its plastics products
tworzyw sztucznych. Rozważana jest współpraca na podstawie umowy o
as well. Cooperation on the basis of a subcontracting or distribution services
podwykonawstwo lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
agreement is considered.

BOCZ20210322001

Czeski producent papierowych artykułów higienicznych, takich jak serwetki,
A Czech producer of paper hygiene products such as napkins, towels, toilet
ręczniki, papier toaletowy i inne produkty do codziennej higieny, zarówno do
paper and other daily-hygienic products for both industrial and domestic use
użytku przemysłowego, jak i domowego, poszukuje nowych partnerów na
is looking for new partners based on a distribution services agreement.
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOCN20210415001

Chińska firma koncentruje się na projektowaniu, wytwarzaniu i sprzedaży
produktów pochodzących z biologicznych zasobów morza, takich jak
wodorosty, muszle ostryg, białko rybne, chitozan oligosacharyd e.a. Firma
opracowała czysty ekstrakt z wodorostów, który uzyskał certyfikat OMRI i
który może być szeroko stosowany jako surowiec do nawozów z wodorostów.
Firma poszukuje teraz europejskich partnerów dystrybucyjnych.

BOCN20210329001

Jest to chińska firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży
This is a Chinese company specialised in design, manufacturing and sales of
niskotemperaturowego sprzętu do przechowywania próbek biomedycznych
low-temperature storage equipment for biomedical samples covering the full
w pełnym zakresie temperatur od -196 ° C do + 8 ° C.
temperature range of -196°C to +8°C.
Zgodnie z badaniami biznesowymi firmy, poszukuje ona europejskich
dystrybutorów, aby rozszerzyć swój rynek urządzeń do zamrażarek
kriogenicznych poprzez umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOCN20210304001

The Chinese company is focused on the design, manufacturing and sales of
products derived from biological marine resources, like seaweed, oyster shell,
fish protein, chitosan oligosaccharide e.a. It has developed a pure seaweed
extract which obtained OMRI certification and that can be widely used as a
raw material for seaweed fertilisers. The company is now seeking European
distribution partners.

Chińska firma, której doświadczenie obejmuje cały łańcuch wartości, od
badań i rozwoju i produkcji po dystrybucję i sprzedaż urządzeń i odczynników
do diagnostyki in vitro (IVD), poszukuje dystrybutorów w Europie, aby
rozszerzyć swoje globalne kanały sprzedaży, a także umowy produkcyjne.

03/04/2022

07/04/2022

inne usługi

inne usługi

27/04/2022

rolnictwo

07/04/2022

medycyna

According to the company business exploration, it is now seeking European
distributors to expand its cryo freezer equipments market via a distribution
services agreement.
A Chinese company whose expertise covers the entire value chain, which is
from R&D and manufacturing to distribution and sales of in vitro diagnostic
(IVD) devices and reagents, is looking for distributors in Europe to expand
their global sales channels, as well as manufacturing agreements.

15/04/2022

medycyna

Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji narzędzi do formowania
wtryskowego tworzyw sztucznych. Zajmuje się również formowaniem
wtryskowym elementów z tworzyw sztucznych. Firma jest wyposażona w
nowe, bardzo precyzyjne maszyny CNC (Computer numerical control) i
maszyny do obróbki elektroerozyjnej. Narzędziownia prowadzona jest przez
wysoko wykwalifikowany zespół, posiadający wieloletnie doświadczenie w
zakresie produkcji form wtryskowych. Firma oferuje swoje produkty w
ramach umowy outsourcingu i/lub podwykonawstwa.

The Bulgarian company is specialised in the manufacturing of tools for plastic
injection molding. They also do injection molding of plastic components. The
company is equipped with brand new high-precision CNC (Computer
numerical control) and electrical discharge erosion machines. Their tool shop
is run by a highly qualified team, with many years of experience in the area of
mold production. The company offers their products under outsourcing
and/or subcontracting agreement.

28/04/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BOBG20210405002

Bułgarska firma, położona centralnie, w pobliżu dużego miasta bułgarskiego,
A Bulgarian company, close to the central part of a major Bulgarian city near
blisko paneuropejskiego korytarza transportowego nr IV, oferuje
the Pan European transport corridor number IV, is offering its production and
potencjalnemu partnerowi swoje pomieszczenia produkcyjno-magazynowe w
warehouse premises to a potential partner under a joint venture agreement.
ramach umowy joint venture.

19/10/2021

transport/logistyka

BOBG20210309002

A company from Bulgaria, specialized in growing and supplying walnut
Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży orzechów włoskich
products such as whole walnuts, walnut kernels, dried walnut leaves and
w całości, jąder orzechów, suszonych liści orzechowca oraz oleju
walnut oil, is looking for cooperation with business partners from the EU and
orzechowego poszukuje partnerów w celu podpisania umowy produkcyjnej.
beyond to conclude manufacturing agreements.

07/04/2022

spożywcza

The Belgian company created in 2018 developed solutions for vertical
farming based on hardware and software developments to optimize
irrigation and climate management. The company is looking for distributors
and intermediaries for commercial relations with traditional and greenhouse
farmers.

02/04/2022

rolnictwo

BOBA20210412001

Producent i przetwórca roślin medycznych, aromatycznych i przyprawowych
The producer and processor of medicinal, aromatic and spice plants from
z Republiki Serbii, Bośni i Hercegowiny, poszukuje dystrybutorów lub
Republic of Srpska region, Bosnia and Herzegovina, is looking for distributors
agentów do reprezentowania produktów na rynku międzynarodowym. Firma or agents for representing their products on the international market. The
specjalizuje się w produkcji herbat, olejów esencjonalnych, esencjonalnych
company is specialized in production of teas, essential oils, hydrolates and
ekstraktów olejów, w sumie ponad 200 różnych produktów. Firma uzyskała essential oils extracts offering over 200 various products. They obtain all the
wszelkie konieczne certyfikaty eksportowe.
necessary certificates for export to the international market.

27/04/2022

spożywcza

BOBA20210408001

Firma z Bośni i Hercegowiny oferuje kompleksowe usługi w sektorze
The company from Bosnia and Herzegovina offers an end-to-end service in
tekstylnym. Oferuje projektowanie, rozwój, produkcję i industrializację i
the textile sector. It offers design, development, production, and
poszukuje partnerów w ramach przemysłu tekstylnego do współpracy na
industrialization in the textile industry under subcontracting or outsourcing
podstawie umów podwykonawstwa lub outsourcingu. Poszukuje partnerów z
agreements. Looking for partners from European Union who are interested in
Unii Europejskiej, którzy są zainteresowani kompleksową lub częściową
complete or partial service in the textile sector.
współpracą z partnerami w sektorze tekstylnym.

23/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOBG20210419001

BOBE20210302002

Belgijska firma założona w 2018 stworzyła rozwiązanie do uprawy
wertykalnej roślin, opierającej się na rozwiązaniach hardware i software,
które optymalizują irygację oraz zarządzanie klimatem. Firma poszukuje
dystrybutorów.

BOAT20210416002

Innowacyjna austriacka firma, pionier w produkcji 100% naturalnych
An innovative Austrian company, pioneer in producing 100% natural
produktów i specjalistycznych biostymulantów, jak również mikroelementów
products and specialized biostimulants as well as micronutrients for humans
dla ludzi i zwierząt, poszukuje partnerów do dystrybucji generalnej z bardzo
and animals, is looking for general distribution partners with very good
dobrymi kontaktami z klientem końcowym (weterynarze, farmaceuci, rynki
contacts to the end customer (veterinarians, pharmacists, retail markets,
detaliczne, sklepy internetowe, lekarze i osoby pracujące w obszarze
online shops, doctors and people working in the area of health/agriculture).
zdrowia/rolnictwa). Dla rynku polskiego: MSP preferuje współpracę z
For the Polish market: The SME prefers to cooperate with Polish distributors
polskimi dystrybutorami doświadczonymi w produktach dla zwierząt i na
experienced in animal products and the respective market
odpowiednim rynku

28/04/2022

medycyna

BOAT20210412001

Austriacki projektant i producent ekologicznych napojów cytrusowych bez
An Austrian developer and producer of organic citrus drinks with no added
dodatku cukru i innych substancji dodatkowych poszukuje partnerów
sugar or any other additives is looking for distribution partners in Poland and
dystrybucyjnych w Polsce i Szwajcarii. Asortyment produkcji obejmuje cztery
Switzerland. The production range comprises four different brands and types
różne marki i rodzaje napojów: Producent oferuje organiczne i musujące soki,
of drinks: The producer offers organic & sparkling juices, flavoured still water,
aromatyzowaną wodę niegazowaną, bezalkoholowe aperitify oraz mętny
non-alcoholic aperitifs and a cloudy tonic.
tonik.

17/04/2022

spożywcza

BOAT20210331001

The Austrian company has been dealing with machine & plant safety
Austriacka firma od 25 lat zajmuje się przepisami bezpieczeństwa dla
regulations worldwide for more than 25 years, covering the topics of
zakładów przemysłowych i maszyn, ochroną przeciwwybuchową, dyrektywą
functional safety, explosion protection, work equipment directive, CE
bezpieczeństwa pracy, oznaczeniami CE itp.. Firma wspiera użytkowników i
marking, etc. The SME supports both operators & manufacturers throughout
producentów maszyn podczas całego cyklu ich życia. W celu zaoferowania
the entire machine life cycle. With the aim to offer individual/practical
indywidualnych usług poszczególnym klientom, firma stworzyła odpowiednie
solutions to its customers, the company developed specific services that it
wzorce, a teraz poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów.
now wants to boost via commercial agents and distributors within Europe.

08/04/2022

doradztwo i konsultacje

BOAM20210325001

This Armenian software development company has headquarters in Yerevan,
Armeńska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania posiada centralę
Armenia, with 7 development offices elsewhere in Armenia and Ukraine. The
w Erywaniu oraz siedem biur regionalnych na terenie Armenii i Ukrainy.
company helps leading companies and innovative startups from around the
Firma wspiera wiodące przedsiębiorstwa oraz innowacyjne startupy z całego
world to create web and mobile products that advance them further within
świata w tworzeniu aplikacji webowych oraz mobilnych. Firma oferuje usługi
their industries.
outsourcingu i podwykonawstwa.
The company is looking for outsourcing and subcontracting agreements.

09/04/2022

komputery i IT

10/04/2022

spożywcza

BOAM20210324001

Armeńska firma zajmuje się produkcją ponad 200 rodzajów różnych
przypraw, a także suszonej zieleniny. Firma planuje rozszerzenie swojej
sprzedaży, dlatego poszukuje nowych partnerów zagranicznych do
współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub
umowy produkcyjnej.

This Armenian company is involved in production of more than 200 types of
different spices and seasonings, as well as dried greens. The company wants
to expand its sales, so is looking for new foreign partners to cooperate under
a distribution services or manufacturing agreement.

BOAL20210419001

This is an Albanian producer of a large range of dairy products such as natural
Albańska firma produkuje szeroką gamę produktów mlecznych, takich jak
and flavored ultra high-temperature processing (UHT) milk, fruit juice with
naturalne i smakowe mleka UHT, soki owocowe z mlekiem UHT oraz mleczne UHT milk and pasteurized dairy products, as well as a large range of cheese
produkty pasteryzowane, a także sery i masła. Firma poszukuje importerów,
products & butter. The company is looking for partners, especially for
który zaopatrują sieci supermarketów, sklepy spożywcze lub chcą poszerzyć importers/wholesalers, which supply supermarket chains, smaller food shops
oferowaną przez siebie gamę produktów.
in order to add new products to their product range under the distribution
services agreement.

24/04/2022

spożywcza

BOAL20210414003

Albańska firma z siedzibą w Tiranie, specjalizująca się w produkcji aluminiowoBased in Tirana, this is an Albanian company specialized in producing
szklanych drzwi i okien, poszukuje małych i średnich przedsiębiorstw z branży
aluminium and glass doors and windows.They are looking for industry SMEs
do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. W asortymencie
to be engaged in a distribution services agreement. The company's range of
firmy znajdują się szklane kabiny prysznicowe, drzwi i okna, szklane fasady
products are glass shower enclosures, doors and windows, glass facades and
oraz inne wyroby szklane. Materiały są importowane z Włoch i poddawane
other glass products. Materials are imported from Italy and treated in its
obróbce w jej głównej siedzibie. W ten sposób firma oferuje produkty
main premises. In this manner, the company is offering high quality products.
wysokiej jakości.

27/04/2022

materiały i usługi
budowlane

BOAL20210325003

Albańska firma świadcząca usługi tworzenia oprogramowania dla sektora
publicznego i prywatnego, poszukuje partnerów działających w dziedzinie
An Albanian Company, which provides software development services to the
ICT, którym oferuje usługi outsourcingu IT/near-shoringu. Firma specjalizuje
public and private sector, is searching for partners operating in ICT fields to
się w oferowaniu różnych usług, takich jak tworzenie oprogramowania,
offer IT outsourcing/near-shoring services. It is specialized in offering
tworzenie oprogramowania na zamówienie, w ramach stron internetowych,
different services such as software development, custom software
aplikacji mobilnych i desktopowych, tworzenie baz danych, integracja i usługi
development for web, mobile and desktop, database development,
GIS, konserwacja, bezpieczeństwo IT. Współpraca na podstawie umowy
integration and GIS services, maintenance, IT security etc. Outsourcing
outsourcingowej.
agreements would be suitable.

21/04/2022

komputery i IT

BOAL20210324002

An Albanian touristic complex located in south part of Albania was launched
Albański kompleks turystyczny położony w południowej części Albanii
11 years ago. It is composed of two buildings with 5 – 6 floors and 2 floors
powstał 11 lat temu i składa się z dwóch budynków z 5 - 6 kondygnacjami i 2
underground. It is founded with the clear vision of providing services for all
kondygnacjami podziemnymi. Ośrodek posiada nowoczesne Spa, wspaniały
ages. A modern Spa, a magnificent playground for children and a restaurant
plac zabaw dla dzieci oraz restaurację i dedykowany jest wszystkim grupom
are also part of the resort. There are sought companies that operate as tour
wiekowym. Poszukiwane są biura podróży zajmujące się turystyką wyjazdową
operator agencies dealing with outbound tourism to be engaged in
w celu zawarcia umowy agencyjnej.
commercial agency agreement.

07/04/2022

turystyka

BOAL20210324001

Założona w 2010 roku w Durres w Albanii firma zajmuje się produkcją
Founded in 2010, in Durres, Albania, this is a company which operates in the
elementów złącznych / śrub oraz holodynamiką. Z 25-letnim doświadczeniem production of fasteners/bolts and holodynamics. With an experience of 25
we Włoszech, firma chce rozszerzyć swoją działalność oferując swoje
years in Italy, the company wants to expand its activity by offering its
produkty w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
products under distribution services agreement.

09/04/2022

narzędzia i części

BOAL20201222007

Ta albańska firma z globalnym certyfikatem GAP stosuje najlepsze
wyposażenie, maszyny i infrastrukturę do produkcji czosnku. Jej misją jest
dodanie wartości w każdym etapie produkcji od nasiona do kupca. Firma
poszukuje umów usług dystrybucyjnych z doświadczonym partnerem
znanym na rynkach UE.

BOUY20210413001

Godna zaufania firma IT z Urugwaju, specjalizuje się w robionych na
zamówienie rozwiązaniach IT w technologii Microsoft Azure Full Stack I
chciałaby nawiązać międzynarodową, długoterminową współpracę z firmami,
które potrzebują dedykowanych i spersonalizowanych rozwiązań IT oraz
profesjonalnego zespołu. Firma nie tylko zapewnia eksperckie usługi z
zakresu IT, ale również oferuje usługę body leasing. Preferowany typ
współpracy to albo umowa podwykonawstwa albo zlecenia.

BOTR20210323001

Turecki producent zajmujący się sprzętem do anatomii oraz wyposażeniem
kostnicy oferuje kompleksowe rozwiązania przy użyciu innowacyjnej
technologii demontażu. Produkty firmy nie są montowane za pomocą
spawania żeby zapobiec rozwojowi bakterii. Firma szuka agentów
komercyjnych lub umowy dystrybucyjnej.

BOTR20210311004

Turecka firma założona w 2020 w Kayser/Turcja, produkuje naturalne
The Turkish company, which established in 2020 in Kayseri/Turkey, produces
żelopodobne mięso oraz bulion z kurczaka, suszone mięso oraz kurczaka,
natural gel-like meat and chicken broth, dried meat and chicken, collagenbalsamy z kolagenem oraz soki owocowe. Posiada również fabrykę mięsa od
containing balm, and fruit juice. They also have an integrated meat plant for
68 lat. Produkuje produkty od spożywczych po kosmetyczne w swojej nowej
68 years. They manufacture products from food to cosmetics in their newly
siedzibie. Aby znaleźć nowych klientów i rynki, szuka umowy dystrybucyjnej
established facility. To find new customers and markets, they are looking for
lub produkcyjnej.
a distribution service or manufacturing agreement.

BOSG20210416003

Klient z Singapuru to firma, która projektuje i produkuje silniki z napędem
bezpośrednim, systemy etapowe i precyzyjne używane w sprzęcie do
produkowania, inspekcji i testowania. Firma poszukuje europejskich
partnerów do umowy dystrybucyjnej.

BORU20210414002

Rosyjska firma z Niżnego Novogrodu zajmuje się rozwojem i produkcją
rękawicy do rehabilitacji. Produkt pozwala przywrócić motorykę po udarze,
chorobie Parkinsona itp. Firma jest zainteresowana znalezieniem godnych
zaufania partnerów do zawarcia umowy dystrybucyjnej lub komercyjnej.

This Global Gap certified Albanian company uses the best equipment,
machinery and infrastructure for the production of garlic.Their mission is to
bring value in every process from seed to buyer. It is looking to get engaged
in a solid distribution services agreement with an experienced company and
well known in EU markets.

A reliable Uruguayan software company, specialized in bespoke software
solutions in Microsoft Azure Full Stack technologies would like to establish
international, long-term business cooperation with companies in need of
dedicated and customized software solutions and professional staff. The
company not only provides expert software development services but also
offers IT body-leasing services. The preferred type of cooperation is either
outsourcing or subcontracting agreement.

A Turkish manufacturing company dealing with stainless steel anatomy and
morgue equipment is offering complete solutions by using innovative
disassembled technology. The products that the company offers are not
assembled by using welding for stopping bacterial reproduction. The
company is seeking a commercial agency or distribution services agreement.

The Singapore client is a company that designs and manufactures direct drive
motors, stages and precision systems that are used in equipment for
manufacturing, inspection and testing. The company is looking for European
partners via distribution service agreements.
A Russian company from Nizhny Novgorod is engaged in the development
and production of a rehabilitation glove. This product helps to restore fine
motor skills after a stroke, Parkinson's disease, etc. The company is
interested in finding reliable partners to conclude distribution services or
commercial agency agreements.

08/04/2022

spożywcza

27/04/2022

komputery i IT

21/04/2022

różne inne produkty

12/04/2022

spożywcza

28/04/2022

narzędzia i części

27/04/2022

medycyna

BORU20210326001

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji osprzętu LED, lamp oraz tworzeniu The Russian company, specializing in LED fixtures, lamps, and creation of
urządzeń do ochrony przed awariami i opracowała metodę oraz środki do
devices of protection against arc breakdowns, has developed methods and
ochrony grup sieci elektrycznych przed awariami oraz ochrony przed
means of protection of group electric networks from arc breakdowns and fireiskrzeniem prowadzącym do pożaru, oraz do tworzenia urządzeń
dangerous sparking, creation of devices of protection against arc
zapobiegającym awariom. Firma szuka partnerów do zawarcia umowy
breakdowns. The company is looking for partners to conclude a distribution
dystrybucyjnej.
services agreement.

22/04/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

BORO20210416001

Rumuńska firma konsultacyjna specjalizuje się w przemyśle
The Romanian consultancy firm specialises in the polymer/plastic industry
polimerowym/plastikowym od projektowania , R&D i innowacji, produkcji,
from products design, R&D and innovation, manufacturing, sales and
sprzedaży i marketingu oraz pomaga osiągnąć wzrost biznesowy. Firma szuka
marketing and business growth. The company is looking for partners/agents
partnerów/agentów, którzy pomogą promować jej usługi konsultacyjne
who will help promote its consultancy services to potential clients. The
potencjalnym klientom. Firma jest również zainteresowana dostarczaniem
company is also interested in providing its services to companies on the basis
usług firmom na bazie umowy podwykonawstwa/zlecenia.
of subcontracting/outsourcing agreements.

28/04/2022

doradztwo i konsultacje

BOPT20210324001

Portugalska firma opracowała przyjazne użytkownikowi oprogramowanie do
zarządzania nieruchomościami w celu zapewnienia kupującym specjalnych A Portuguese company has developed a user-friendly real estate software to
wrażeń zgodnie z ich preferencjami i aby pomóc im wyśledzić najlepsze
make the buyers’ experience tailored to their preferences and help them
możliwości dzięki jednej, scentralizowanej platformie. Firma szuka partnerów detect the best opportunities through a centralized one-stop platform. The
do licencjonowania z sektora nieruchomości lub do zawarcia umowy
SME is looking for partners to establish a licensing with the real estate sector
komercyjnej.
or a commercial agency agreement.

08/04/2022

różne inne produkty

23/04/2022

materiały i usługi
budowlane

08/04/2022

turystyka

BOMK20210414001

BOIT20210329003

Ta firma z północnej Macedonii jest jednym z wiodących dostawców
oporników (odpornych na ciepło) w kraju. Dostarcza glinę ognistą oraz
wysokoglinowe materiały ogniotrwałe do przemysłu dla klientów w
Macedonii i w regionie bałkańskim, jak również Rosji, Ukrainy oraz Unii
Europejskiej. Firma szuka możliwości długoterminowej współpracy
biznesowej zagranicą - dystrybutorów lub agentów do zawarcia umowy
dystrybucyjnej i/lub komercyjnej.

This company from North Macedonia is one of the leading refractory(heat
resistant) materials providers in the country They supplying fire-clay and high
alumina refractory materials to industrial clients in Macedonia and the Balkan
region, as well as Russia, Ukraine, and European Union.
They are looking to establish long-term business relationships with foreign
companies -distributors or agents via distribution services agreement and/or
commercial agency agreement.

Włoska firma zajmująca się technologią danych specjalizuje się w analizie
lokalnych danych turystycznych. Opracowała platformę online zdolną do
This Italian data-tech company is specialised in analysing touristic local data.
śledzenia ruchu turystycznego w czasie rzeczywistym przy uwzględnieniu
It has developed an online platform able to track touristic performance in
historycznych/bieżących rezultatów ale również przyszłych rezerwacji. Firma
realtime concerning not only past/actual results but also forward
szuka partnerów zagranicą do znalezienia nowych użytkowników (zwykle
bookings/reservations on a destination.
klastrów turystycznych) dla swojego systemu na zasadzie umowy
The company is looking for partners abroad to find new users (usually
podwykonawstwa.
touristic clusters) of its system under subcontracting.

BOHR20210315001

Chorwacka firma specjalizuje się w audytach oraz konsultingu dla firm,
zwłaszcza opierając się na chmurowych audytach IT i poszukuje
A Croatian company, specialized in audits and business consulting, specifically
międzynarodowych partnerów w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej oraz cloud-based audit software, is looking for international partners in order to
licencyjnej.
conclude distribution services agreements and license agreements.

12/04/2022

komputery i IT

BOHR20210305001

Chorwacki producent z ponad 35 letnim doświadczeniem w produkcji paneli,
A Croatian manufacturer with over 35 years of experience in production of
chłodni oraz drzwi do zamrażarek szuka instalatorów chłodni, którzy chcieliby
panels, cold rooms and refrigeration doors is looking for cold room installers
działać jako dystrybutorzy i oferować jego chłodnie w swoim kraju.
who would act as a distributor of their cold rooms in its country.

21/04/2022

różne inne produkty

BOFR20210406001

Francuska grupa 200 pracowników jest liderem na rynku w zakresie
oligoterapii i żywienia sportowego we Francji. Trzy fabryki są zlokalizowane
na południu Francji. Firma jest właścicielem dobrze znanych marek i chce
dokonać ekspansji swojej sieci sprzedaży w Europie i na świecie. Firma szuka
umowy dystrybucyjnej w wielu kanałach sprzedaży.

13/04/2022

spożywcza

BOFR20210329001

Francuska firma specjalizuje się w sektorze pielęgnacji oraz urody, projektuje,
The French company, specialised in the care and beauty sector, designs
rozwija i produkuje profesjonalne sprzęty do dbania o urodę oraz
develops and produces professional beauty and cosmetics equipments for
kosmetyczne do salonów kosmetycznych, spa oraz salonów piękności. W
beauty salons, spas or beauty centers. Its areas of expertise are the face and
swoim zakresie ekspertyzy posiada pielęgnację twarzy i ciała ze specjalnym
body, with a special focus on anti-ageing and slimming. The company is
uwzględnieniem zabiegów przeciwstarzeniowych oraz wyszczuplających.
looking for business partners under the frame of distribution services
Firma poszukuje partnerów biznesowych do zawarcia umowy dystrybucyjnej
agreement or a commercial agency agreement.
lub komercyjnej.

08/04/2022

różne inne produkty

BOFI20210414001

Fińska firma oferuje naturalne suplementy diety włączając w to północne
Finnish company´s natural food supplements include Northern nature´s
artykuły superfood jak np. północne jagody, korę sosnową i grzyby chaga. superfood, for example Northern berries, pine bark and chaga. The company
Firma szuka międzynarodowego dystrybutora z dobrymi kontaktami w
is looking for international distribution partners with good contacts to
sektorze farmaceutycznym, handlowym oraz hurtownikami itp. do zawarcia
pharmacists, retail markets, wholesalers etc. under distribution services
umowy dystrybucyjnej.
agreement.

16/04/2022

spożywcza

BOES20210427002

Hiszpański producent produktów dla zwierząt domowych poszukuje
Spanish manufacturer of products for pets is looking for distributors. The
dystrybutorów. Firma produkuje wszystkie rodzaje tabletek oraz produkuje
company manufactures all kinds of tablets and also manufactures for third
na zlecenie (pod marką dystrybutora). Firma szuka długoterminowego
parties (white label) on demand. The company seeks a long-term partnership
partnerstwa z krajowymi dystrybutorami poza Hiszpanią w celu rozszerzenia
with national distributors outside of Spain in order to expand market under a
swojego rynku na podstawie umowy dystrybucyjnej.
distribution services agreement.

30/04/2022

inne usługi

The French group of 200 employees is a market leader in oligotherapy and
sports nutrition in France. Three production sites are based in the south of
France. The company owns well-know brands and wants to expand its sales
networks in Europe and the world. It is looking for distribution service
agreements in different channels.

BOES20210330001

Hiszpańskie przedsiębiorstwo produkuje solidne i płynne nawozy,
A Spanish enterprise produces solid and liquid fertilizers, biostimulants,
biostymulatory, fitonawozy, korektory niedoborów, ekstrakty roślinne,
phytofortifiers, deficiency correctors, plant extracts, agrochemicals,
agrochemikalia, ekologiczne, organiczne i chemiczne produkty dla
ecological, organic and chemical products for gardening or agricultural
ogrodnictwa oraz posiada jedno z największych portfolio produktów z
production. Its products are suitable for organic and conventional agriculture
certyfikatami ekologicznego rolnictwa na rynku. Firma szuka przedstawicieli and it has one of the largest portfolios with ecological agriculture certification
handlowych lub partnerów do dystrybucji pracujących w sektorze rolnym.
on the market. The company seeks trade representantives or distribution
partners working in the agricultural sector.

09/04/2022

rolnictwo

BOES20210323001

This Spanish family-owned company with more than 30 years’ experience in
Hiszpańska firma rodzinna z ponad 30 letnim doświadczeniem w produkcji
the manufacturing of racks and displays for ceramics tiles is seeking ceramic
stojaków oraz witryn pokazowych na płytki ceramiczne szuka importerów
tiles importers or distributors to expand to other European and EEN countries
płytek ceramicznych lub dystrybutorów w celu ekspansji na rynki europejskie
under a distribution agreement. They have been providing products and
oraz kraje EEN na zasadzie umowy dystrybucyjnej. Firma dostarcza produkty
services to the main Spanish ceramic tile manufacturers throughout their
oraz usługi dla wiodących hiszpańskich producentów płytek ceramicznych.
wide career.

23/04/2022

materiały i usługi
budowlane

BODE20210219001

Niemiecki specjalista w zakresie mieszanek do wykładzin oraz lateksowych
poszukuje firm zainteresowanych zleceniem na zewnątrz swojego procesu
produkcji i skorzystaniem z jej wieloletniego doświadczenia w zakresie
sporządzania mieszanek. Firma specjalizuje się w mieszankach dywanowych i
lateksowych, dyspersji wodnej, mieszanek oraz składników do powlekania
spodów dywanów. Firma szuka umowy produkcyjnej i podwykonawstwa.

21/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOCZ20210215002

Czeska firma opracowała narzędzie IT do cyfryzacji procesów w małych
firmach budowlanych oraz pokrewnych branż jak elektrycznych,
ogrzewnictwa, dekarskich itp. System pozwala na zarządzanie inwentarzem
projektu, pracą robotników bez znaczenia lokalizacji realizowania projektu.
Firma szuka agentów do promocji oraz dystrybucji na podstawie umowy
komercyjnej.

24/04/2022

komputery i IT

21/04/2022

medycyna

BOCZ20210215001

German specialist in the field of carpet and latex compounding is looking for
companies that are interested in outsourcing their production processes and
benefit from their many years expertise in compounding. The SME is a
specialist in the field of carpet and latex compounding, developer of aqueous
dispersions, blends and compounds for carpet back coatings for the finishing
of aircraft, automotive, railway and object carpets. The SME is looking for
manufacturing and outsourcing agreements.

A Czech company has developed a software tool for digitization of processes
in small construction companies and related crafts like electricians, heating,
roofer etc. The workflow system allows management and inventory of the
projects, carried out by workers, regardless of the location of the projects´
execution. The company looks for agents for promotion and distribution
within commercial agency agreements.

Czeska firma opracowała oprogramowanie diagnostyczne oparte na
A Czech company has developed a biomarkers-based diagnostic software
biomarkerach pozwalające lekarzom wykonywanie diagnozę guzów lub
allowing physicians carrying out diagnosis of tumours or diagnostics of
diagnozę nawrotów przy użyciu ogromnej ilości danych od tysięcy pacjentów.
recurrence using large volume data from thousands of patients.
Firma szuka partnerów z sektora medycznego, którzy mogliby
Company is looking for partners from medical sector which could implement
zaimplementować ten system ekspercki lub producentów produktów ethe expert system or producer of eHealth product under license agreement
zdrowia na podstawie umowy licencyjnej do sprzedaży produktu IT na
or company for selling software product under commercial agency
zasadzie umowy komercyjnej.
agreement.

BOBG20210408002

BOAL20210325002

BRGR20210427001

BOXK20210303001

BOXK20210301001

Bułgarska firma z długim doświadczeniem w budowaniu i zakładaniu
A Bulgarian company, with a long experience in building and launching photofotowoltaicznych parków solarnych w Europie, szuka nowych partnerów do
voltaic solar parks in Europe, is looking for new partners to expand their
rozszerzenia swojej działalności i zawarcia umowy joint venture.
reach and is offering a joint venture agreement.

Założona w Tiranie w 2009 roku, albańska firma oferuje konsultacje
inżynieryjne w następującym zakresie: - analizy strukturalne i projektowanie, warsztaty z rysunku, - BIM (Modelowanie Informacji o Budowaniu). Firma
poszukuje aktualnie partnerów z tego samego obszaru do zawarcia umowy
zlecenia lub podwykonawstwa.

Firma z sektora MŚP z siedzibą w Grecji, działająca w dziedzinie produkcji
wodoru poszukuje doświadczonego partnera z odpowiednią technologią
powlekania powierzchni metalowych cienkich blach stopowych. Rodzaj
partnerstwa to umowa outsourcingowa.

Founded in Tirana in 2009, this is an Albanian company which operates in
engineering consultancy services such as:
- structural analysis and design
- workshop drawings
- BIM (Building Information Modeling).
They are now looking for partners which operate in the same field to get
engaged in a subcontracting or outsourcing agreement.
An SME company based in Greece, active in the field of hydrogen production
is looking for an experienced partner with suitable metal surface coating
technology of thin alloy metal sheets. Τhe type of partnership is outsourcing
agreement.

Kosowska firma specjalizująca się w produkcji mebli drewnianych rozpoczęła
swoją działalność 14 lat temu od produkcji mebli do użytku domowego i
A Kosovar company specialized in manufacturing wooden furniture started its
przemysłowego. Na przestrzeni lat firma dywersyfikowała produkcję,
activity 14 years ago by producing furniture for domestic and industrial use.
posiadając w swoim portfolio ponad 500 różnych modeli mebli. Firma
Over the years, the company has diversified the production, having in the
chciałaby pracować na podstawie umowy dystrybucyjnej z partnerami
portfolio more than 500 different models of furniture. The company would
zagranicznymi
like to work under a distribution agreement with foreign partners.
Firma z Kosowa od ponad 20 lat produkuje kapsuły kąpielowe, kabiny
The company from Kosovo manufactures bath pods, security cabins, modular
bezpieczeństwa, garaże modułowe, domki letniskowe, domy mieszkalne itp.
garages, vacation houses, living houses, etc., for more than 20 years and
Firma chce rozszerzyć swoją sprzedaż za granicę. Dlatego poszukuje
wants to expand its sales abroad. Therefore it is looking for partners to
partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej lub produkcyjnej.
cooperate under a distribution or manufacturing agreement.

19/10/2021

środowisko/energia/och
rona środowiska

29/04/2022

materiały i usługi
budowlane

29/04/2022

metalowa

07/04/2022

różne inne produkty

08/04/2022

produkty drewniane,
meble

BOUK20210419001

BOUK20210324001

BOUA20210414001

BOUA20210413001

Brytyjska firma zajmująca się technologią nieruchomości ma bogate
doświadczenie w zakresie narzędzi cyfrowych, które najlepiej sprawdzają się
przy sprzedaży różnych rodzajów nieruchomości. Mają własny zestaw
A UK property tech company has extensive experience with what digital tools
narzędzi do tworzenia widoku z lotu ptaka, filmów z drona, animacji, CGI
work best for selling different types of property. They have an in-house suite
(obrazy generowane komputerowo), AR (rzeczywistość rozszerzona), VR
of tools to create Bird Eye View, drone videos, animations, CGI (computer(rzeczywistość wirtualna), interaktywne wirtualne widoki. Najbardziej
generated imagery), AR (augmented reality), VR (virtual reality), interactive
odpowiednie produkty kampanii cyfrowych są oferowane w ramach umów
virtual viewings. Most suitable digital campaign products are being offered
outsourcingu właścicielom i deweloperom nieruchomości przygotowujących
under outsourcing agreements to owners and developers of property
się do sprzedaży.
preparing for sales.

Brytyjska firma specjalizuje się w naturalnych i organicznych produktach do
UK company specialise in natural and organic skin, body and hair care
pielęgnacji skóry, ciała i włosów, które są wegańskie, wolne od okrucieństwa i
products which are vegan, cruelty free and eco-friendly. The company
przyjazne dla środowiska. Firma projektuje, tworzy i wytwarza produkty
designs, creates and manufactures the products by hand in their eco-studio
ręcznie w swoim eko-studio w Hertfordshire w Anglii i dystrybuuje je do
in Hertfordshire, England and distributes to customers worldwide. The
klientów na całym świecie. Firma chce dalej rozwijać swoją sieć dystrybucji i company wishes to expand their distribution network further and is looking
chce współpracować z zagranicznymi partnerami w sektorach organicznej
to work with overseas partners in the organic beauty sectors under a
pielęgnacji urody w ramach umowy dystrybucyjnej.
distribution agreement.

Ukraińskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji taśm ociekowych do
The Ukrainian enterprise specializes in the production of drip tape for
nawadniania oraz nawozów organiczno - mineralnych. Zakłady produkcyjne
irrigation and organo - mineral fertilizers. The production facilities of the
przedsiębiorstwa znajdują się w regionie Chersoniu na Ukrainie, a główna
enterprise are located in the Kherson region, Ukraine,the main office is
siedziba znajduje się w Odessie. Firma poszukuje również współpracy w
located in Odessa. The company is also looking for cooperation in: acquisition
zakresie: umów nabycia, umów pośrednictwa handlowego i umów o
agreement ,commercial agency and disrtibution services agreements. The
świadczenie usług dystrybucyjnych. Firma poszukuje partnerów do sprzedaży
company is looking for partners to sell agricultural products of its own
produktów rolnych własnej produkcji.
production.
The Ukrainian SME is specialised in handmade wooden toys and wooden
Ukraińskie MŚP specjalizuje się w ręcznie robionych drewnianych zabawkach i
home accessories. The company's portfolio includes such categories as dolls,
drewnianych akcesoriach do domu. W portfolio firmy znajdują się takie
souvenirs, children's goods, small furniture and interior items. The company
kategorie jak lalki, pamiątki, artykuły dziecięce, drobne meble i artykuły
wants to expand abroad and is looking for distributors.
wyposażenia wnętrz. Firma chce się rozwijać za granicą i szuka
dystrybutorów.

27/04/2022

różne inne produkty

08/04/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

21/04/2022

różne inne produkty

20.04.2022

różne inne produkty

BOUA20210402002

Ukraiński producent medycznych masek na twarz w rozmiarze dla dorosłych
The Ukrainian producer of medical face masks in adult size 175x95 mm is
175x95 mm poszukuje międzynarodowych partnerów w UE w ramach
looking for international partners in EU in the frame of distribution service
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i agencji handlowej z
and commercial agency agreement with reliable partners that are deal with
wiarygodnymi partnerami zajmującymi się branżą farmaceutyczną, szpitalną i
pharmaceutical, hospital and or medical distribution sectors.
/ lub medyczną.

12.04.2022

medycyna

BOUA20210301004

Ukraińska firma zajmuje się produkcją wyrobów metalowych i konstrukcji
metalowych. Pracownicy firmy to wysoko wykwalifikowani i doświadczeni
spawacze / monterzy z wieloletnim stażem. Firma może przyjmować zlecenia
zewnętrzne na produkcję wyrobów metalowych. Poszukiwana jest
współpraca na podstawie umowy produkcyjnej.

A Ukrainian company is engaged in the manufacture of metal products and
metal structures. The company employees are highly qualified and
experienced welders/assemblers with many years of experience. The
company can take on outsourced orders for the manufacture of metal
products. Cooperation on the basis of manufacturing agreement is sought.

07/04/2022

metalowa

BOUA20210222002

Ukraińska firma ze Lwowa zajmuje się produkcją spersonalizowanego
The Ukrainian company from Lviv is manufacturing personalized retail store
wyposażenia sklepów detalicznych, stoisk promocyjnych, brandingu, reklam
equipment, promotional stands, branding, indoor and outdoor
wewnętrznych i zewnętrznych. Firma oferuje kompleksową obsługę w
advertisements.This company offers a comprehensive service for
zakresie rozwoju i produkcji wyposażenia sklepów detalicznych, stoisk
development and manufacturing of retail store equipment, promotional
promocyjnych, brandingu, reklam wewnętrznych i zewnętrznych w oparciu o
stands, branding, indoor and outdoor advertisements, based on
umowę produkcyjną.
manufacturing agreements.
Firma oferuje również swoje usługi w zakresie umów podwykonawczych z Also the company is offering its services for subcontracting agreements with
firmami zagranicznymi z tej samej branży.
foreign companies from the same field of activity.

08/04/2022

różne inne produkty

BOTR20210319003

Turecki producent wykładzin dywanowych i podłogowych poszukuje
dystrybutorów, którzy mają potencjalnych klientów. Firma działa od 2001
roku i ma duży wolumen sprzedaży na rynku lokalnym. Chciałaby rozszerzyć
swój łańcuch sprzedaży poprzez zawieranie długoterminowych umów z
potencjalnie dużymi dystrybutorami na całym świecie.

14/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOTR20210319001

Turecka firma założona w 1991 roku specjalizuje się w wiertarkach /
maszynach do cięcia oraz związanym z nimi wyposażeniem i akcesoriami.
Posiadając wymagane certyfikaty, firma eksportuje do krajów UE, Azji, Afryki i
Ameryki. W celu zwiększenia udziału w rynku firma poszukuje dystrybutorów
i przedstawicieli handlowych oraz oferuje umowę produkcyjną.

07/04/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

The Turkish carpet and floor coverings manufacturer is seeking distributors
which have potential clients. The company has been operating since 2001
and has a big sales volume in the local market. It would like to expand its
sales chain by making long term agreements with potentially big distributors
all around the world.

A Turkish company established in 1991 is specialized in drilling/cutting
machines and related equipment and accessories. Possessing the required
certifications, the company has been exporting to the EU, Asia, Africa and
America. In order to increase its market share, the company looks for
distributors and commercial agents and offers manufacturing agreement.

BOTR20210317003

Turecka firma ma doświadczenie w produkcji maszyn, takich jak rurowe
przenośniki zgrzebłowe. Jest to producent, który może zaoferować
najbardziej odpowiednie systemy przenośników do procesu zgodnie z
wymaganiami klientów. Od momentu powstania aktywnie eksportuje
produkcję na zamówienie i uczestniczy w międzynarodowych targach. Firma
poszukuje dystrybutorów i agencji handlowych, które mają potencjalnych
klientów w branży przenośników w celu poszerzenia swojej sieci sprzedaży.

The Turkish company has expertise in machinery production such as tubular
drag conveyors. It is a manufacturer that can offer the most suitable
conveyor systems for the process in line with the demands of the clients. It
has been actively exporting order-based production since its establishment
and has participated in international fairs. The company is seeking
distributors and commercial agencies which have potential clients in the
conveyor sector in order to expand its sales network

07/04/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOTR20210307003

Turecka firma badawczo-rozwojowa założona w 2014 roku wynalazła małą A Turkish R&D company established in 2014 invented an awarded small scale
turbinę wiatrową, która została nagrodzona. W porównaniu do
wind turbine. Compared to the conventional ones, this wind turbine
konwencjonalnych turbin, ten produkt ma wiele zalet pod względem mocy,
possesses many advantages with respect to power, maintenance, noise,
konserwacji, hałasu, kosztów operacyjnych, użytkowania i zastosowania w
operational costs, usage and practicality. The company also applied for a
praktyce. Firma złożyła już wniosek o patent. Firma poszukuje partnerów do
patent for its product. The company is looking for partners in oder to
współpracy w ramach umowy dystrybucji, pośrednictwa handlowego i
conclude distribution services, commercial agency and manufacturing
umowy produkcji.
agreements.

12/04/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOSI20210422001

Mała słoweńska firma, z ponad 60-letnią tradycją rodzinną, produkuje
wysokiej jakości odzież ochronną (rękawice, spodnie, kurtki, fartuchy,
A Slovenian small company, with over 60 years of family tradition, produces
peleryny) z materiałów, które spełniają normy EN407 i EN388 i są
high-quality protective clothing (gloves, pants, jackets, aprons, cloaks) from
odpowiednie dla branż takich jak spawalnictwo, odlewnictwo, budownictwo i materials that meet the EN407 and EN388 standards and are suitable for
inne. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych i / lub partnerów
industries such as welding, foundry, construction and others. The company is
dystrybucyjnych do dystrybucji swoich produktów na rynkach UE, zwłaszcza looking for commercial agents and/or distribution partners to distribute its
we Włoszech, w ramach umowy przedstawicielstwa handlowego i / lub
products on the EU markets, especially in Italy, under commercial agency
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
and/or distribution services agreement.

BOSI20210419001
Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji wszystkich typów sprężyn
oferuje umowy produkcyjne partnerom przemysłowym i badawczym z UE.

BOSG20210427008

A Slovenian company specialized in the manufacturing of all types of springs
is offering manufacturing agreements to industry and research partners from
EU.

Singapurska firma, która jest producentem wyrobów z czarnego czosnku, ma
ponad 30-letnie doświadczenie w opracowywaniu i dostarczaniu produktów z The Singapore company, which is a black garlic products manufacturer, has
czarnego czosnku na rynku singapurskim. Singapurska firma poszukuje
over 30 years of experience developing and providing black garlic products in
europejskiego partnera do dystrybucji produktów w Europie w ramach
the Singapore market. The Singapore company is looking for an European
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
partner to distribute the products in Europe via distribution service
agreement.

28/04/2022

29/04/2022

30/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

różne inne produkty

spożywcza

BORU20210408002

Rosyjska firma specjalizująca się w wydobyciu i przeróbce torfu na podstawie
The Russian company specializing in the extraction and processing of peat
własnej licencji na prawo do korzystania z surowców mineralnych, poszukuje
under its own license for the right to use mineral resources, is looking for
wiarygodnych partnerów do długoterminowej współpracy w ramach umowy
reliable partners for long-term cooperation under a contract for the provision
o świadczenie usług sprzedaży. Firma poszukuje partnerów do zawarcia
of sales services. The company is looking for partners to conclude a
umowy dystrybucyjnej.
distribution agreement.

23/04/2022

różne inne produkty

BORU20210407002

Rosyjska firma z Niżnego Nowogrodu zajmuje się produkcją ekologicznej,
A Russian company from Nizhny Novgorod is engaged in the production of
drewnianej, jednorazowej zastawy stołowej. Produkty wykonane są z
eco-friendly wooden disposable tableware. The products are made from
twardego drewna, bez użycia środków chemicznych. Firma jest gotowa do
hardwoods, without the use of chemicals. The company is ready to supply its
hurtowych dostaw swoich produktów zaufanym partnerom zagranicznym na
products in bulk to reliable foreign partners under a distribution services
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
agreement.

08/04/2022

produkty drewniane,
meble

21/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

22/04/2022

medycyna

24/04/2022

środowisko/energia/och
rona środowiska

BORU20210405002

BORU20210329001

BORU20210324006

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji kożuchów z owczej wełny na
fotele samochodowe, siodła, dywaniki artystyczne i inne wyroby ze skór
owczych poszukuje partnerów w innych krajach do zawarcia umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Russian company specializing in the production of wool sheepskin
mantles for car seats, saddles, art mats, and other articles made from
sheepskin is looking for partners in foreign countries to conclude a
distribution services agreement.

Rosyjska firma specjalizująca się w dziedzinie płynnych stabilnych
odczynników do diagnostyki podstawowych analitów w płynach
biologicznych człowieka. Firma ulepsza medycynę laboratoryjną Federacji
Rosyjskiej, tworząc wysokiej jakości produkty produkcji krajowej. Firma
poszukuje partnerów do zawierania umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych, finansowych i produkcyjnych.

The Russian company specializing in the field of liquid stable reagents for the
diagnosis of basic analytes in human biological fluids. The company improves
the laboratory medicine of the Russian Federation by creating high-quality
products of domestic production. The company is looking for partners to
conclude a distribution services, financial and manufacturing agreements.

Rosyjska firma specjalizująca się w przesyłaniu i dystrybucji energii
The Russian company specializing in transmission and distribution of
elektrycznej opracowała technologię ASWT i ASWP drutów-odkształcenia
electricity has developed ASWT and ASWP wires-plastic deformation
plastycznego, która zapewnia wzrost współczynnika wypełnienia do 92-97%, technology, that provides an increase in the filling factor up to 92-97%, which
co prowadzi do znacznego wzrostu wytrzymałości i pola przekroju, bez
leads to a significant increase in strength and cross-sectional area, without
zwiększania średnicy, zmniejszając obciążenie aerodynamiczne (20-35%),
increasing the diameter, reducing the aerodynamic load (20-35%), ice
oblodzenie (25-40%). Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy o
formation (25-40%). The company is looking for partners to conclude a
świadczenie usług dystrybucyjnych.
distribution services agreement.

BORU20210324005

Rosyjska firma specjalizująca się w usługach medycznych opracowała i
wyprodukowała sprzęt do symulacji medycznej. Dzięki wysoce
profesjonalnemu zespołowi twórców sprzętu i oprogramowania, firma
samodzielnie wykonuje wszystkie komponenty do symulatorów, zachowując
najwyższe standardy jakościowe i prezentując dziesiątki innowacyjnych
rozwiązań dla każdego z produktów. Firma poszukuje partnerów do zawarcia
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BORO20210323001

Firma produkująca meble z drewna litego zlokalizowana w północnowschodniej części Rumunii, która całą swoją działalność opiera na
Solid wood furniture company located in North-Eastern part of Romania,
innowacjach - w projektowaniu, materiałach i procesach produkcyjnych,
which bases its entire activity on innovation - in design, materials and
oferuje dystrybutorom / odsprzedawcom swoich produktów długoterminowe manufacturing processes, offers long-term partnerships based on distribution
partnerstwa na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub
services agreement or commercial agency agreement to distributors /
umowy agencyjnej na rynkach międzynarodowych.
resellers of its products on international markets.

The Russian company specializing in medical service has developed and
produced medical simulation equipment. Thanks to a highly professional
team of hardware and software developers, the company independently
manufactures all components for simulators, observing the highest quality
standards, and presenting dozens of innovative solutions for each of the
products. The company is looking for partners to conclude a distribution
service agreement.

30/04/2022

medycyna

14/04/2022

różne inne produkty

BORO20210322001

Rumuńska firma specjalizuje się w ręcznie robionej odzieży damskiej na
podstawie własnych, oryginalnych projektów i nadruków. Wszystkie
przedmioty stworzone przez rumuńską firmę zawierają nadruki, które
odzwierciedlają oryginalne obrazy młodego rumuńskiego artysty. Produkty
obejmują bluzki, sukienki, spódnice, żakiety, szale itp. Firma poszukuje
nowych międzynarodowych partnerów biznesowych w ramach umów
dystrybucyjnych.

A Romanian company specialises in handmade women clothing based on the
company’s own original designs and prints. All items created by the
Romanian company include prints which mirror the original paintings of a
young Romanian artist. Products include blouses, dresses, skirts, jackets,
shawls etc. The company seeks to identify new international business
partners, under distribution agreements.

14/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BORO20210319002

Rumuńska firma z 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji
mebli z litego drewna do biur, sklepów i HoReCa poszukuje zagranicznych
partnerów. Firma niedawno skorzystała z funduszy europejskich na zakup
nowego, nowoczesnego sprzętu w celu wytwarzania konkurencyjnych
produktów wysokiej jakości.
Firma jest zainteresowana nawiązaniem długoterminowej współpracy ze
sprawdzonymi partnerami w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

A Romanian company, with 20 years of experience in designing and
manufacturing solid wood furniture for offices, stores & HoReCa, is looking
for foreign partners. The company has recently benefited from European
funding for purchasing new, modern equipment in order to produce high
quality competitive products.
The company is interested in establishing a long-term cooperation with
reliable partners under distribution services agreement.

07/04/2022

produkty drewniane,
meble

BOPT20210217001

Portugalska firma, specjalizująca się w doradztwie w zakresie wejścia na
rynek i rozwoju biznesu, oferuje swoje usługi klientom zagranicznym.
Poszukuje potencjalnych partnerów w sektorze rolno-spożywczym do
współpracy w ramach umów outsourcingowych lub podwykonawczych,
najlepiej do długoterminowej współpracy.

20/04/2022

inne usługi

Portuguese company, specialized in market entry and business development
consultancy, offers its services to foreign clients. It seeks potential partners in
the agrofood sector under outsourcing or subcontracting agreements,
preferably for long-term cooperation.

Łotewska firma doświadczona w rozwiązaniach automatyki i doradztwie
inżynieryjnym oferuje kompleksowe usługi w zakresie tworzenia, instalacji i
uruchamiania systemów automatyki w różnych branżach, takich jak
przetwórstwo spożywcze, wytwarzanie energii elektrycznej, lotnictwo,
budynki przemysłowe BMS (systemy zarządzania budynkami), zarządzanie
odpadami itp.
Firma poszukuje partnerów za granicą w ramach umowy podwykonawczej.

A Latvian company experienced in automation solutions and engineering
consulting is offering full scale services for the creation, installation, and
commissioning of automation systems in different industries such as food
processing, electrical power generation, aerospace, industrial buildings BMS
(building management systems), waste management, etc.
The company is looking for partners abroad under the subcontracting
agreement.

29/04/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

28/04/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOIT20210408001

Włoska firma z południowych Włoch, dokładnie z Rutigliano, małego miasta
niedaleko Bari, produkuje ponad tysiąc modeli drzwi drewnianych. Firma
An Italian company based in the South of Italy, exactly in Rutigliano, a small
nawiązuje do tradycji rzemieślniczej i od 1966 roku pracuje z prawdziwym
city near Bari, produces more than one thousand models of wooden doors.
drewnem, produkując wyłącznie produkty wyprodukowane we Włoszech. W The company builds on a craft tradition and since 1966 it works with the true
celu wzmocnienia swojej obecności na rynkach zagranicznych spółka jest
wood, producing only made in Italy products. In order to enhance its
zainteresowana znalezieniem partnerów do sprzedaży swoich produktów na presence on foreign markets, the company is interested to find partners to
podstawie umów agencyjnych.
sell its products through commercial agency agreements.

27/04/2022

produkty drewniane,
meble

BOHR20210325001

Chorwacki producent najwyższej jakości profesjonalnej odzieży, który posiada Croatian producer of top quality professional clothing that has two separate
dwa oddzielne zakłady produkcyjne, jeden dla wysokiej jakości profesjonalnej production plants, one for high quality professional functional garment and
odzieży funkcjonalnej, a drugi dla masek medycznych CE, chce znaleźć
the other for CE medical masks, wants to find distributors from Germany,
dystrybutorów z Niemiec, Austrii, Polski, Czech i Węgier dla następujących
Austria, Poland, Czechia and Hungary for the following types of masks:
typów masek:
3-warstwowe maski medyczne typ II
- 3 layer medical masks type II
3-warstwowe maski medyczne typu IIR (klasyfikacja) oraz
4- 3 layer medical masks type IIR (classification) and
warstwowa maska medyczna z nanofiltrem typ IIR. Zdolność produkcyjna
- 4 layer medical mask with a nano filter type IIR
wynosi 3,3 mln masek miesięcznie.
Production capacity is 3.3 million masks per month.

21/04/2022

medycyna

BOHR20210315002

Mała chorwacka firma opakowaniowa, producent innowacyjnych, łatwych w
uprawie traw do żywienia zwierząt, poszukuje partnerów biznesowych na
rynku UE w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub
partnerów na całym świecie na podstawie umowy licencyjnej.

17/04/2022

rolnictwo

BOLV20210420001

BOIT20210415001

Włoska firma specjalizuje się w pełnym cyklu produkcji wysokiej jakości
dzianin dla głównych światowych marek i poszukuje umów produkcyjnych.

The Italian company is specialized in the full-cycle production of high quality
knitwear for major international brands and is looking for manufacturing
agreements.

A small Croatian packaging company, manufacturer of innovative easy
growing grass packages for pet nutrition, is looking for business partners in
the EU market under a distribution services agreement or partners
worldwide under a license agreement.

BOFR20210201001

Francuska firma projektuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę
The French company designs, produces and commercialises a wide range of
adaptacyjnego sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych. Jej
adaptive sports equipment for disabled people. Its main product is an allgłównym produktem jest terenowy wózek inwalidzki, który umożliwia
terrain wheelchair that enables mobility-challenged people to participate in
osobom niepełnosprawnym ruchowo uczestniczenie w pieszych wycieczkach
hiking excursions in mountains, nature parks or simply to enjoy a stroll in
po górach, parkach przyrody lub po prostu spacerowanie na łonie natury.
nature.
Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów.
The company is looking for distributors or agents.

20/04/2022

różne inne produkty

BOES20210329001

Hiszpańskie (baskijskie) MŚP opracowało nową, łatwą w użyciu maszynę do
A Spanish (Basque) design SME has developed a new domestic and easy-toczyszczenia obuwia (SCM) do użytku domowego, która oprócz polerowania
use shoe cleaning machine (SCM) that in addition to polishing, the appliance
służy do przechowywania, odkażania i dezynfekcji obuwia. Firma projektowa
stores, sanitizes and disinfects shoes. A license agreement is envisaged by the
przewiduje zawarcie umowy licencyjnej.
design company.

23/04/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BODE20210408001

Niemiecka agencja zajmująca się komunikacją, public relations, content
A German agency for communications, public relation, content marketing
marketingiem i zarządzaniem konferencjami specjalizuje się w marketingu i
and conference management is specialized in marketing and presentation of
prezentacji treści technicznych z różnych dziedzin zastosowań. Swoją wiedzę
technical content in various application fields. They offer their expertise to all
oferują wszystkim organizacjom poszukującym profesjonalnych usług PR i
organizations looking for professional PR services and content marketing.
content marketingu. Ponadto poszukują konsorcjów projektowych UE, które
Moreover, they seek EU project consortia that are looking for a professional
poszukują profesjonalnego partnera do rozpowszechniania pakietu
dissemination partner for the work package dissemination. Subcontracting or
roboczego. Współpraca w zakresie: podwykonawstwo lub outsourcing.
outsourcing agreements can be concluded.

30/04/2022

komputery i IT

BODE20210331001

Założyciel niemieckiego startupu opracował nową metodę, aby w mgnieniu
oka cieszyć się czystą herbatą organiczną lub medyczną. Po dodaniu gorącej
lub zimnej wody małe granulki herbaty rozpuszczają się bezpośrednio w
filiżance. Nie jest potrzebna torebka herbaty. Herbaty - klasyczne i naturalne są „wyprodukowane w Niemczech” i posiadają etykietę ekologiczną Unii
Europejskiej. Pod uwagę brane są umowy agencyjne, umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych, najlepiej z sieciami supermarketów oraz umowy
licencyjne z partnerami na całym świecie.

23/04/2022

spożywcza

15/04/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

02/04/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BODE20210225001

BOBG20210309001

The founder of a German startup has developed a new method to enjoy pure
organic or medical tea in no time. Once hot or cold water is added, little tea
pellets dissolve directly in the cup. No teabag is necessary. The tea selections classic and nature - are “made in Germany” and bear the organic label of the
European Union. Commercial agency agreements, distribution services
agreements preferably with supermarket chains, and licence agreements
with partners all over the world are considered.

Niemiecki dostawca szerokiej gamy urządzeń wibracyjnych do sortowania A German supplier of a broad range of vibration equipment for the sorting of
materiałów stałych i sypkich w różnych gałęziach przemysłu, takich jak
solid and bulk materials in various industries such as automotive, agriculture,
motoryzacja, rolnictwo, odlewnictwo i stal, chemia, recykling i żywność, a
casting and steel, chemical, recycling and food as well as raw materials, is
także surowce, poszukuje partnerów dystrybucyjnych i partnerów do umów looking for distribution partners and partners for manufacturing agreements
produkcyjnych, którzy są zainteresowani integracją oferowanych maszyn w
who are interested to integrate the offered machinery in complete
kompletne linie technologiczne.
processing lines.
Bułgarski producent i dostawca szerokiej gamy profesjonalnych farb
wodorozcieńczalnych, poszukuje partnerów z branży meblarskiej w celu
zawarcia umów produkcyjnych. Mile widziani są partnerzy z całej UE.

A manufacturer and supplier of a wide range of professional water-based
coatings from Bulgaria is looking for partners from furniture industries to
conclude manufacturing agreements. Partners from across the EU are
welcomed.

BOAL20210325001

Albańska pralnia przemysłowa, która od ponad 25 lat specjalizuje się w
dbaniu o odzież, poszukuje firmy przemysłowej do zawarcia umowy
outsourcingowej lub podwykonawczej. Firma posiada odrębne działy, z
których każdy specjalizuje się w różnych branżach, takich jak pranie,
skrobanie, szczotkowanie, głaskanie i obróbka artystyczna tekstyliów oraz
prasowanie i pakowanie odzieży.

An Albanian industrial laundry, which has been specializing in the treatment
of clothing for more than 25 years, is looking for an industrial company to
conclude an outsourcing or subcontracting agreement with. The company
has separate departments, each of which is specialized in different sectors
such as laundering, scraping, brushing, stroking and the artistic processing of
textiles as well as the ironing and packing of clothing.

BOUA20210323001

Ukraiński producent kosmetyków, wyrobów medycznych i suplementów
diety jest otwarty na współpracę z dystrybutorami i importerami, aptekami,
specjalistycznymi sklepami z kosmetykami i produktami zdrowotnymi na
całym świecie. Firma stawia na długoterminową, otwartą i owocną
współpracę w oparciu o umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Ukrainian manufacturer of cosmetics, medical products and dietary
supplements, is open to cooperation with distributors and importers,
pharmacies, specialty stores selling beauty and health products around the
world. The company is committed to long-term, open and fruitful
cooperation based on distribution services agreement.

BOUA20210309003

Ukraińska firma zajmująca się projektowaniem i budownictwem
A Ukrainian company engaged in design and construction (civil, industrial and
(budownictwo cywilne, przemysłowe i handlowe) z dużym doświadczeniem
commercial construction) with extensive experience, is looking for:
poszukuje:
1. Partners interested in entering the construction market of Ukraine and
1. Partnerów zainteresowanych wejściem na rynek budowlany Ukrainy i
offers itself as a subcontractor for any company interested in the
oferujących się jako podwykonawca każdej firmy zainteresowanej realizacją
development of construction projects in Ukraine;
projektów budowlanych na Ukrainie;
2. Sees the goal of cooperation on the basis of outsourcing agreements and
2. Partnerów dostrzegających cel współpracy w oparciu o umowy
the creation of joint ventures.
outsourcingowe oraz tworzenie wspólnych przedsięwzięć.
3. Entering the territory of the EU as a partner.
3. Firm zainteresowanych wejściem na rynki UE jako partner.

BOUA20210208001

Ukraiński producent profili zimno giętych, ocynkowanych (C, U, Z, V, L) oraz
konstrukcji z nich, własnej produkcji jest gotowy do realizacji zamówień
zarówno na elementy jak i produkty finalne oraz gotowy do pracy na
indywidualnych rysunkach dla projektów klientów.
Ukraińska firma poszukuje przedstawicieli handlowych i współpracy w
ramach umowy produkcyjnej.

A Ukrainian producer of cold-formed zinc-coated profiles (C, U, Z, V, L) and
constructions with them of its own production is ready to fulfil orders for
both components and final products and ready to work on individual
drawings for customer projects.
The Ukrainian company is looking for commercial agents and cooperation
under a manufacturing agreement.

BOTR20210414002

Turecka firma projektuje, produkuje i kompletuje systemy pod klucz do
produkcji mąki i kaszy mannej, młyny paszowe oraz silosy do przetwarzania
zboża. Firma ulepsza swoje produkty dzięki nowym technologiom i
odchudzonym procesom produkcyjnym. Doświadczona firma w branży może
również produkować maszyny zgodnie z wymaganiami klientów. Firma
poszukuje dystrybutorów, agentów w krajach europejskich i
pozaeuropejskich.

A Turkish Company that designs, manufactures, and completes turnkey flour,
semolina, feed mill, and silo machinery for grain processing. The company is
improving its products through new technologies and lean manufacturing
processes. The sector experienced company can produce machines according
to customer demands as well. The company is looking for distributors, agents
in European and non-European countries.

29/04/2022

inne usługi

07/04/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

10/04/2022

materiały i usługi
budowlane

09/04/2022

29/04/2022

inne usługi

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOSK20210309001

Firma ze Słowacji zajmująca się produkcją konstrukcji metalowych i ich części The company from Slovakia that manufactures metal structures and their
poszukuje partnerów w przemyśle wydobywczym, maszynowym, naftowym, parts is looking for partners in the mining, engineering, oil, energy and other
energetycznym i innych. Usługi obejmują cięcie materiałów, obróbkę wiórów
industries. Services include material cutting, chip and shape machining,
i kształtów, prace ślusarskie i spawalnicze oraz wykończenie. Wymaganym locksmith and welding work and finishing. The required type of partnership is
rodzajem partnerstwa jest podwykonawstwo lub umowa produkcyjna.
subcontracting or manufacturing agreement.

BOSI20210319001

Słoweńska firma oferująca innowacyjne produkty gumowe poszukuje nowych Slovenian company which offers innovative rubber products is looking for
klientów. Firma oferuje formowane i wyciskane na zamówienie przemysłowe new customers. The company offers molded and extruded custom made
wyroby gumowe do użytku w gospodarstwie domowym, przemyśle
industrial rubber products for house hold appliances, auto-industry and
samochodowym i uszczelkach do mebli mieszkalnych. Rynek docelowy to UE, residential house furniture seals. Target market are EU, Balkans, USA, Middle
Bałkany, USA, Bliski Wschód. Oferują podpisanie umowy produkcyjnej.
East. They offer to sign manufacturing agreement.

BOSI20210302001

Słoweński start-up, ekspert w produkcji urządzeń telekomunikacyjnych,
opracował i wyprodukował innowacyjne, oparte na 5G i niezawodne systemy
telekomunikacyjne mmWave dla małych satelitów, dronów i Satcom On The
Move (SOTM) o ulepszonej wydajności, energooszczędności, zmniejszonych
wymiarach i wadze. Firma oferuje usługi rozwojowe i produkcyjne dla
telekomunikacji. Firmy, instytuty i uczelnie w ramach umowy produkcyjnej i
poszukują partnerów w ramach umowy agencyjnej.

BOSE20210420001

Szwedzka firma jest małym MŚP zajmującym się narzędziami do weryfikacji
The Swedish company is a small SME focused on tools for diamond, ruby and
diamentów, rubinów oraz szafiru i opracowała instrumenty o wysokiej
sapphire verification and has developed high precision instruments that have
precyzji, które otrzymały świetne opinie klientów. Oferowane do dystrybucji
received great customer feedback. The tool offered for distribution is of high
narzędzie charakteryzuje się wysoką jakością i znakomitymi parametrami
quality and excellent performance and is of interest for the customer
oraz jest interesujące dla segmentu klientów, który na co dzień musi
segment that on a daily basis needs to verify that gemstones are not
sprawdzać, czy kamienie szlachetne nie są syntetyczne. MŚP poszukuje
synthetic. The SME is looking for a distribution services agreement.
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BORU20210409002

Produkcją podłoży jonitowych zajmuje się rosyjska firma z Moskwy. To
A Russian company from Moscow is engaged in the production of ionite
przyjazny dla środowiska naturalny suplement zawierający wszystkie składniki substrates. It is an environmentally friendly natural supplement containing all
odżywcze niezbędne do harmonijnego wzrostu roślin, bez chemicznych
the nutrients necessary for harmonious plant growth, without chemical
nawozów. Te podłoża jonitowe oferowane są organizacjom związanym z
fertilizers. These ionite substrates are offered for organizations related to
rolnictwem. Rosyjska firma poszukuje sprawdzonych partnerów
agriculture. The Russian company is looking for reliable foreign partners to
zagranicznych do zawierania usług dystrybucyjnych lub umów joint venture.
conclude distribution services or joint venture agreements.

The Slovenian start-up, expert in telecommunication device production, has
developed and produced innovative, 5G based and reliable mmWave
telecommunication systems for small satellites, drones and Satcom On The
Move (SOTM) with improved performance, energy efficiency, reduced
dimensions and weight. The company offers development and production
services to telecom. Companies, institutes and universities under
manufacturing agreement and is looking for partners under commercial
agency agreement.

08/04/2022

17/04/2022

09/04/2022

22/04/2022

23/04/2022

inne usługi

inne usługi

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

inne usługi

rolnictwo

BORU20210329004

Rosyjska firma, specjalizująca się w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, The Russian company, specializing in the field of plastic products, fibre-optic
światłowodów i innych maszyn specjalnego przeznaczenia, opracowała
and other special-purpose machinery, has developed a special monitoring
specjalny system monitoringu do kontroli różnych procesów. System jest
system to control various processes. The system is immune to the
odporny na pole elektromagnetyczne i łatwy w montażu, co pozwala obniżyć
electromagnetic field and easy to install, making it possible to reduce the
koszty. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy o świadczenie usług cost. The company is looking for partners to conclude a distribution services
dystrybucyjnych.
agreement.

BORU20210329003

Rosyjska firma specjalizująca się w chirurgii i sprzęcie do chirurgii
wewnątrznaczyniowej opracowała wszczepialne urządzenia medyczne do
rentgenowskiej chirurgii wewnątrznaczyniowej. Firma poszukuje partnerów
do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company specializing in the field of surgery, and equipment for
endovascular surgery has developed implantable medical devices for X-ray
endovascular surgery. The company is looking for partners to conclude a
distribution services agreement.

BORS20210322001

Serbskie MŚP oferuje usługi w formie umowy outsourcingowej dotyczącej
pomiarów chemicznych i biotechnologicznych, w szczególności analizy próbek
i testów. Know-how i doświadczenie MŚP można wykorzystać do wspierania
zespołów inżynieryjnych w specjalistycznym monitorowaniu procesów i
opracowywaniu projektów na etapie planowania. Przykładami oferowanych
usług są pomiary zawartości cukru, charakterystyka rozkładu zanieczyszczeń
przez mikroorganizmy oraz rozwój metod wykrywania zanieczyszczeń.

A Serbian SME offers services in form of an outsourcing agreement
concerning chemical and biotechnological measurements, in particular,
sample analysis and tests. SME's know-how and expertise can be used to
support engineering teams with specialized process monitoring and
development of projects during the planning phase. Some examples of
offered services are sugar content measurement, characterization of
pollutant breakdown by a micro-organism, and development of pollutant
detection methods.

BOIT20210426001

Ta młoda i mała włoska firma rzemieślnicza, założona w Apulii, w
południowych Włoszech, zajmuje się obróbką skał wapiennych, oferując
wiele rozwiązań projektowych oświetlenia do zastosowań wewnętrznych i
zewnętrznych. Czysty i niezbędny design, a jednocześnie funkcjonalny w
użyciu, ma również długą żywotność i niemałą efektywność energetyczna i
zapewnia bezpieczeństwo.
Firma szuka porozumienia dystrybucyjnego w Europie.

This Italian handcraft young and small company, established in Puglia, in
southern Italy, works calcareous rock, offering many lights design solutions
for interior and outdoor uses. The clean and essential design, yet functional
in use, also boasts a long service life and not inconsiderable energy efficiency
and safety.
The company is looking for distribution agreement in Europe.

BOIT20210413002

Ta włoska firma oferuje wegańskie, bezmleczne i bezglutenowe wyroby
This Italian company offers a vegan, without milk and gluten-free
cukiernicze oraz słodkie i pikantne kremy do smarowania. Są to w 100%
confectionery products and sweet and savory spreadable creams
roślinne produkty o wysokiej zawartości technologicznej, dzięki
They are 100% vegetable products with high technological content, thanks to
przeprowadzonym badaniom, które pozwoliły na wytworzenie na bazie wody
research carried out which made possible to produce a water-based
śmietanki do smarowania i wyrobów cukierniczych bez glutenu i mleka.
spreadable cream and confectionery products without gluten and milk. The
Spółka oferuje produkty w ramach umów agencyjnych i umów o świadczenie
company offers the products under commercial agency and distribution
usług dystrybucyjnych we wszystkich kanałach dystrybucji.
services agreements intended for all distribution channels.
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BOIT20210408003

Ta włoska firma specjalizująca się w produkcji kawy poszukuje dystrybutorów
This Italian company, specialized in coffee production, is looking for
i pośredników handlowych dla swoich produktów. Dbałość w doborze
distributors and trade agents for its products. The attention in selecting the
najlepszych zielonych kaw, oddzielne palenie i staranność mieszanki
best green coffees, the separated roasting and the blend’s care characterize
charakteryzują jej produkty i umieściły firmę w pierwszej 10 najlepszych
its products and has placed the firm in the first 10 roasting firms in Italy. The
palarni we Włoszech. Celem jest poszukiwanie umów agencyjnych i umów o
aim is to look for commercial agency agreements and distribution service
świadczenie usług dystrybucyjnych dla krajów EMEA.
agreements for EMEA countries.

BOIT20210323001

Włoska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży perfum do użytku
kosmetycznego i domowego, jest zainteresowana rozwojem swojego
poziomu umiędzynarodowienia. Firma produkuje w sposób rzemieślniczy, z
wyselekcjonowanych i naturalnych składników najwyższej jakości. Dlatego
szukają umów agencyjnych lub umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Italian company specialized in the production and marketing of perfumes for
cosmetic and household use, is interested in developing its
internationalization level. The company produces on an artisanal basis and
with selected and natural ingredients of the highest quality. Thus, they are
lookind for commercial agency or distribution services agreements.

BOES20210209002

Hiszpańska firma produkująca gin rzemieślniczy pod własną marką poszukuje
nowych partnerów w celu objęcia swoich produktów umowami o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Spanish company which manufactures under its own brand craft gin is
looking for new partners in order to place its products under distribution
services agreements.

BOCZ20210408001

Pewna czeska firma opracowała własną metodę łatwego nauczania języka
A Czech company developed their own method of how to teach English with
angielskiego. Ta wypróbowana i godna zaufania metoda znalazła już wielu
ease. The tried-and-trusted method has found multiple fans in more than 25
fanów w ponad 25 krajach świata. Metoda opiera się na doświadczeniach z
countries of the world already.The method is built on experience with nonobcymi dziećmi. Materiały dydaktyczne przeznaczone są dla dzieci w wieku 3native children. The teaching materials are designed for children aged 3-11
11 lat, dlatego firma poszukuje agentów, dystrybutorów w krajach UE,
and thus the company seeks agents, distributors in EU countries, supplying
dostarczających materiały edukacyjne do przedszkoli, szkół podstawowych i
educational materials to kindergartens, primary schools and language
szkół językowych. W celu uzyskania licencji poszukuje się również
schools. Also publishing houses are sought for licensing.
wydawnictw.

BOCN20210331001

Chińska firma dostarcza systemy i produkty z zakresu elektroniki,
elektromechaniki oraz projektowania oprogramowania i sprzętu dla klientów
biznesowych z branży telekomunikacyjnej, medycznej, przemysłu, obronności
i wielu innych. Firma oferuje swoim klientom na rynku chińskim usługi
testowania oprogramowania i sprzętu, a jej celem jest poszerzenie horyzontu
biznesowego za granicą poprzez podpisanie umowy przedstawicielstwa
handlowego z nowymi partnerami zagranicznymi.

BOCL20210212001

The Chinese company supplies systems and products in the areas of
electronics, electromechanics, and software and hardware designs for
business clients in telecommunications, medical technology, industry,
defence and many other sectors. The company is offering software and
hardware testing service to its clients in the Chinese market, and aims to
expand its business horizon abroad through signing commercial agency
agreement with new foreign partners.

Chilijska firma z ponad 35-letnim doświadczeniem zajmuje się produkcją
A Chilean company, with more than 35 years of experience, is dedicated to
przemysłowych wolumenów nowatorskiego rozwiązania na bazie wody,
the production of industrial volumes of a novel water based solution that
które utrzymuje stabilizację i zawieszenie metalicznych Nano cząstek miedzi keeps metallic copper nanoparticles (7.5nm) stabilized and suspended. This
(7,5 nm.). Można je łatwo zintegrować z różnymi produktami generującymi
can easily be integrated into different products generating long-term
długotrwałe właściwości przeciwdrobnoustrojowe przeciwko bakteriom,
antimicrobial properties against bacteria, fungi and even viruses such as
grzybom, a nawet wirusom, takim jak koronawirus. Firma szuka partnera w Coronavirus. The company is looking for a partner in Europe for a distribution
Europie do umowy dystrybucyjnej.
agreement.
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BOAT20210316001

Austriacka firma wynalazła proces osmotyczny do uzdatniania wody i
An Austrian company invented an osmotic process for water treatment &
produkcji energii. Obecnie firma oferuje się jako podwykonawca w
energy production. The company is now offering itself as a subcontractor for
międzynarodowych projektach pilotażowych w zakresie oddzielania i
international industrial and municipal applications of water separation and uzdatniania wody w przemyśle i gminie.
treatment pilot projects.
Firma poszukuje również wykwalifikowanych partnerów dystrybucyjnych w The company is also looking for skilled distribution partners within the field of
zakresie międzynarodowych instalacji uzdatniania wody wraz z serwisem.
international water treatment plant installations with maintenance service.
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