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BORU20210205023

Rosyjska firma, zajmująca się produkcją papieru i
tektury z makulatury, posiadających powłokę
antybakteryjną, poszukuje dystrybutorów.

Russian company, which is engaged in the production of
paper and cardboard from wastepaper raw materials
with an antibacterial coating, is looking for partners to
conclude a distribution agreement.

An Ukrainian manufacturer of tarpaulins for grain
Ukraińska firma produkująca plandeki na samochody do trucks, tarpaulins for trucks and other equipment, side
przewozu zboża i ciężarówki, plandeki boczne, kurtyny tarpaulins, PVC curtains and walls, soft windows from
BOUA20210401003
PCV oraz ściany i okna z przeźroczystego PCV oferuje
transparent PVC is looking for international business
zagranicznym partnerom usługi produkcyjne.
partners interested to cooperate under a manufacturing
agreement.
This Armenian company is producing seven types of
Armeńska firma produkująca siedem rodzajów herbat
herbal teas and tea mixes. The company wants to
ziołowych i mieszanek herbat poszukuje agentów
BOAM20210430001
expand its sales markets in foreign countries and is
handlowych i dystrybutorów w celu wejścia na rynki
looking for distribution services agreement or
innych krajów.
commercial agency agreement.
An Italian company has designed and developed a
Włoska firma zaprojektowała i produkuje ochronę maski
protective mask made of thermoelastic polyurethane
z TPU z siateczką z nylonu PA12, posiadającą filtr z
(TPU) with a Nylon PA12 grid that contains a high
włókniny, zapewniający filtrację na poziomie co
protection non-woven fabric filter. The level of
najmniej 99,2%. Dzięki temu maska może być używana
BOIT20210330002
protection is higher than 99.2%, therefore the mask can
przez pracowników służby zdrowia oraz wszystkich
also be used in the healthcare sector as well as by any
innych sektorach. Wyrób jest produkowany we
professional category. The product is made in Italy and
Włoszech i posiada certyfikat CE. Firma poszukuje
is CE marked. The company is looking for distributors
agentów i dystrybutorów w krajach Europy.
and resellers in Europe, as well as agents.
Spanish family business specialized in the production of
Hiszpańska firma rodzinna specjalizująca się w produkcji
honey and pollen seeks partners to sell, distribute and
miodu i pyłku kwiatowego poszukuje dystrybutorów,
promote their products in new markets within a
BOES20210506003
zainteresowanych promocją jej wyrobów na nowych
distribution services agreement. The product is 100%
rynkach zbytu. Jej wyroby są ręcznie robione, naturalne
handmade and natural, free of antibiotics, pesticides
i wolne od antybiotyków, pestycydów i metali ciężkich.
and heavy metals.

Kategoria

07/05/2022

opakowania, papier

12/05/2022

materiały i usługi
budowlane

12/05/2022

spożywcza

06/05/2022

medycyna

20/05/2022

spożywcza

BOIT20210427001

Włoska firma z siedzibą w okolicach Mediolanu
specjalizuje się w produkcji soli glauberskiej (bezwodny
siarczan sodu), stosowanej w przemyśle
farmaceutycznym, kosmetycznym oraz środków
czyszczących. Firma poszukuje dystrybutorów.

Holenderska firma z sektora MSP poszukuje nowych
marek modowych dla kobiet i mężczyzn z całego świata,
BRNL20210521001 które byłyby zainteresowane sprzedażą swoich ubrań
poprzez jej platformę internetową. Firma oferuje usługi
agenta handlowego.
Fińska firma z sektora MSP oferuje usługi pakowania i w
związku z tym poszukuje doświadczonego producenta
BRFI20210506001
plastikowych toreb na listy z polietylenu (PP) lub
politereftalanu etylenu (PET). Partner powinien również
oferować usługi zgrzewania szwów, szycia oraz druku.

BRFR20210420001

BRRO20210208001

Francuska firma działająca w branży projektowania
silników elektrycznych i generatorów poszukuje
europejskich podwykonawców z tego sektora. Firma
dostosowuje swoje produkty do wymagań klientów,
toteż pragnie poszerzyć gamę proponowanych
rozwiązań.
Rumuńskie studio architektoniczne poszukuje
partnerów specjalizujących się w tworzeniu
fotorealistycznych wizualizacji 3D, wirtualnych
wycieczek, fotografii architektury oraz projektowaniu
wystroju domów i wnętrz. Firma oferuje umowy
podwykonawstwa i outsourcingu.

An Italian company, based in the Milan metropolitan
area and specialized in the production of glauber’s salt
(sodium sulfate decahydrate) which is used in
pharmaceutical, cosmetic and detergents' industries,
wishes to expand its current sales network and is
looking for distributors, especially in Europe.
A Dutch SME is looking for (new) fashion designers &
brands of ladies' and men's wear and accessories from
Europe and around the world for their international
online marketplace.
The Dutch company is interested in cooperation in the
frame of a commercial agency agreement.
A Finnish SME offers packaging-as-a-service and they
are now searching for a plastic mailer bag manufacturer
from Europe with material expertise and handling of
polypropylene (PP) and polyethylene terephthalate
(PET). Also seam welding, sewing and printing
capabilities are expected. The preferable cooperation
model is a manufacturing agreement.
A French company in the field of electric motor and
generator design is looking for subcontractors in the
same sector, in Europe. This company customizes
products with different options adapted to the
customers’ requirements and would like to enlarge its
solutions and expertise.
Romanian architecture studio seeks partners specialized
in 3D photorealistic visualizations, virtual tours,
architectural photography, houses and interior design,
in order to conclude outsourcing and subcontracting
agreements and to take over some tasks given by the
Romanian company.

15/05/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczn
a

26/05/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

29/05/2022

różne inne produkty

29/05/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

06/05/2022

inne usługi

Irlandzka firma odzieżowa, założona w 1999 r.,
poszukuje partnerów do zawarcia umowy produkcyjnej
BRIE20210324001
w formacie CMT (Cut, Make, Trim) lub FPP (Full
Package Production) dzianin, szalików, koszul, kamizelek
oraz kurtek.
Francuska firma z sektora MSP, zajmująca się
komercjalizacją nowych marek strojów i akcesoriów
BRFR20210422001 neoprenowych do kite- i windsurfingu oraz wingfoilingu,
poszukuje partnerów produkcyjnych swojej pierwszej
kolekcji.

Irish clothing company established in 1999 is looking for
manufacturing partnerships with EU based clothing
manufacturers for CMT (Cut, Make, Trim) or FPP (Full
Package Production) of unisex knitwear, scarves, shirts,
waistcoats and jackets.

06/05/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

A French SME that commercializes a new brand of
kitesurfing, windsurfing and wingfoiling wetsuits and
accessories in neoprene is looking for its first collection,
partners in Europe for manufacturing agreement.

04/05/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

UK pet food wholesaler and retailer offers contracts to
Brytyjska firma, zajmująca się hurtową i detaliczną
new suppliers (idealy manufacturers or growers) of a
sprzedażą karm dla zwierząt poszukuje nowych
variety of wild bird feed such as peanuts and sunflower
dostawców (producentów karmy lub surowców)
BRUK20210430001
hearts/ kernals etc. The company also seeks a supplier
szerokiej gamy pokarmów dla dzikich ptaków, takich jak
of a range of wild bird feeders.
ziarna słonecznika, orzechy itp. oraz producentów
karmników.

22/05/2022

spożywcza

18/05/2022

inne usługi

06/05/2022

komputery i IT

A Russian company from Moscow is engaged in certified
Rosyjska firma z Moskwy prowadzi studia tatuażu.
tattoo applications. At the moment, the company plans
Obecnie, z powodu dużego popytu na jej usługi, firma
to expand due to high demand. The company is
BRRU20210513001
poszukuje zagranicznego inwestora, który byłby
interested in finding foreign investors who will provide
zainteresowany inwestycją w stworzenie sieci
financial assistance in creating a network of professional
profesjonalnych studiów tatuażu w Rosji.
tattoo salons in Russia. The company plans to enter into
a financial agreement.
Niemiecka firma z sektora MSP stworzyła
An experienced German SME offers debt collection
oprogramowanie dla firm zajmujących się
software. There are standard versions for different
odzyskiwaniem długów. Firma oferuje standaryzowane target groups, with the option to customize any solution
dla różnych grup docelowych rozwiązania z możliwością
to individual requirements. The software is
BODE20210423001
ich modyfikacji na zamówienie. Jej produkt
characterized by a high level of automation and high
charakteryzuje się wysokim poziomem automatyzacji
reliability. Technical innovation, such as artificial
oraz niezawodności oraz posiada zintegrowaną SI. Firma intelligence, is integrated. Partners are sought to sell
poszukuje partnerów zainteresowanych sprzedażą ich the software within commercial agency agreements in
rozwiązania w Polsce i Holandii.
the Netherlands and Poland.

Firma z południa Włoch, z regionu Apulia, zawdzięcza
doświadczenie trzem pokoleniom producentów soli.
Firma zajmuje się pozyskiwaniem soli morskiej oraz
BOIT20210504001
sprzedaży produktów spożywczych (jodowana sól
morska, sól w kryształach, sól do zmywarek) i
przemysłowych (do garbowania skór, odladzania dróg,
zmiękczania wody itp.). Firma poszukuje dystrybutorów.

BOCZ20210422001

Czeska uczelnia opracowała wielozadaniową maszynę
do podnoszenia i sadzenia sadzonek drzew. Maszyna
potrafi podnosić sadzonki i sadzić je w odpowiednio
przygotowanym poszyciu bez uszkadzania korzeni.
Firma poszukuje dystrybutorów, partnerów do
zawiązania spółki joint venture oraz licencjobiorców.

Austriacka firma stworzyła innowacyjną listwę zasilająca
z dodatkowymi funkcjami. System jest skalowalny na
zasadzie podobnej do klocków Lego, z możliwością
podłączania kolejnych gniazd lub modułów
BOAT20210506001
funkcjonalnych. Faza rozwojowa produktu jest bliska
ukończenia i istnieje prototyp urządzenia. Firma
przygotowuje się do wprowadzenia produktu na rynek,
dlatego też poszukuje inwestora.

This company is located in the south of Italy in Puglia
region and its activity can count on the experience of
three generations of a salt refining family. The company
processes sea salt and its production is focused on food
products (as iodized sea salt, whole salt, dishwasher
salt, etc.) and industrial products (as for salting and
tanning of skins, road deicing, water softening, etc.).The
company is looking for distributors in United Kingdom,
France, Germany, Poland and Spain.
A Czech university has developed an innovative
multipurpose machine for the picking up and planting of
saplings.
This high-performance and flexible machine can pick up
the saplings in forest cover and plant them in clear-cut
forests without damaging the roots. 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.
The Austrian company has developed a veritable
innovation: a highly flexible power strip system with
additional functions. The system is freely scalable in a
similar way to Lego with electric socket modules and
freely selectable functionality modules. The
development stage is close to completion and a
prototype is available. The next step is to prepare the
market launch. To do so, the company seeks an investor
(financial agreement) and reliable partner.

13/05/2022

spożywcza

15/05/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

18/05/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

A Spanish company is specialized in the production of
Hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji rybiej
fish gelatine and hydrolysed collagen. Its products are
żelatyny oraz hydrolizowanego kolagenu. Jej produkty
successful nutricosmetics and perform as an ideal
są z sukcesami stosowane w nutrikosmetykach oraz
BOES20210520001
substitute for other synthetically obtained products
doskonale zastępują inne, nienaturalne substancje
with a huge investment in R&D. It is looking for a
opracowane dużym nakładem środków w laboratoriach.
European partner to develop its product in European
Firma poszukuje dystrybutorów.
markets through a distribution agreement.
A Spanish company, specialized in the repair of a large
Hiszpańska firma, specjalizująca się w naprawianiu
series of industrial returnable/reusable transport
dużych ilości opakowań przemysłowych, które mogą być
packaging and plastic items made of PE/PP
zwracane/używane ponownie oraz plastikowych
(Polyolefins/polypropylene), has developed and
przedmiotów, wyprodukowanych z polietylenu i
patented an innovative technology for repairing the
BOES20210308001 polipropylenu. Jej technologia pozwala na ich spawanie i
plastic, based on welding which guarantees the
przywrócenie do 98% oryginalnej wytrzymałości. Firma
recovery of at least 98% of its former strength. The
poszukuje partnerów do zawiązania spółki joint venture
company is looking for industrial companies with a
wśród firm zajmujących się naprawą przedmiotów z
background in repairing or manufacturing plastic items
plastiku lub produkujących je.
to work under a joint venture agreement.
A German company, specialised in the manufacturing of
diamond tools for natural stone or industrial
Niemiecka firma, specjalizująca się w produkcji
applications, is looking for commercial agency
diamentowych narzędzi do obróbki naturalnego
agreement or distribution services agreement. To
kamienia i innych zastosowań przemysłowych poszukuje
BODE20210319001
increase sales further it is now looking to expand into
agentów i dystrybutorów. Firma posiada 150 lat
new territories and is looking for experienced
doświadczenia na rynku oraz oferuje pełne wsparcie
distributors or agents in the diamond tools sector. The
techniczne.
company has a 150 years of experience in the field of
diamond tools and offers full technical support.

22/05/2022

spożywcza

06/05/2022

inne usługi

15/05/2022

narzędzia i części

Medium sized ICT company from Montenegro provides
Średniej wielkości czarnogórska firma z sektora ICT
digital services, meeting clients’ demands with the
oferuje usługi cyfrowe, gwarantując najwyższą jakość highest quality and responsibility. The main goal of this
usług i wiarygodność. Jej głównym celem jest tworzenie company is to create high-end software solutions and
najbardziej zaawansowanych rozwiązań z zakresu
information systems accompanied with modern design
BOME20210412001
oprogramowania oraz systemów informacyjnych,
and user-friendly interface. The company is looking to
wyróżniających się nowoczesnym wyglądem oraz
sign outsourcing agreements with northern and western
przyjaznym dla użytkownika interfejsem. 80% jej
European companies that require their services, since
klientów to firmy z zagranicy.
80% of their customers are from the international
market.
The French company is specialised in the distribution of
Francuska firma specjalizuje się w dystrybucji LNG.
LNG (Liquid Natural Gas) and bio-LNG.
Firma poszukuje agentów i przedstawicieli handlowych
The company seeks representatives / agents to
BOFR20210430001
w celu promocji swojej karty paliwowe, pozwalającej
promote its specialised fuel card, which allows
tanio tankować ciężarówki zasilane skroplonym gazem transporters to refuel economically and efficiently their
na głównych europejskich szlakach.
LNG trucks along the main European corridors. The
partnership sought is a commercial agency agreement.
Firma z Portugalii została założona w 2005 roku i
This Portuguese company was founded in 2005 and
specjalizuje się głównie w zintegrowanych systemach
specializes mainly in integrated automation systems for
automatyzacji do rozwoju specjalistycznych maszyn,
BOPT20210504002
developing special machines, industrial systems and
systemów przemysłowych oraz rozdzielnicy
electrical cabinets. The company is interested in signing
elektrycznych. Firma jest zainteresowana podpisaniem
manufacturing agreements with foreign partners.
umowy produkcyjnej z zagranicznymi partnerami.

BONL20210506001

Firma zlokalizowana w Holandii, projektuje, produkuje i
A company based in the Netherlands, designs, produces
rozwija damskie akcesoria i torby z innowacyjnych
and develops women’s gear and bags of innovative
materiałów. Firma poszukuje nowych partnerów do
materials. For the production of the women’s bags, they
produkcji damskich toreb. Firma jest zainteresowana
are looking for a new manufacturing partner. The
umową produkcyjną.
company is interested in a manufacturing agreement.

15/05/2022

komputery i IT

19/05/2022

transport/logistyka

18/05/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

15/05/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOBG20210427001

Bułgarski producent wysokiej jakości okien, drzwi oraz
rolet z PCV oraz aluminium szuka dystrybutorów,
producentów oraz instalatorów z dobrą siecią
kontaktów zwłaszcza w przemyśle. Firma oferuje
również podwykonawstwo.

Turecka firma rozwija rozwiązania wspierane przez
sztuczną inteligencję oraz procesy sztucznej inteligencji
zgodnie z zamówieniem klienta. Dzięki stworzonemu
BOTR20210225001
przez siebie oprogramowaniu w postaci robotów, klient
może prowadzić swój biznes 24/7. Firma poszukuje
umowy komercyjnej.

A Bulgarian manufacturer of high quality PVC and
aluminum windows, doors and roller shutters is looking
for distributors, manufacturers and installers with a
good network, specialised in the industry. It also offers
opportunities for subcontracting activities.
A Turkish company develops artificial intelligencesupported process solutions and artificial intelligence
processes according to client needs. Thanks to the
software robots developed by the company itself,
customers can carry out their business 24/7. The
company is looking for a commercial agency agreement.

Firma ze Słowenii specjalizuje się produkcji i instalacji
robionych na zlecenie ortopedycznych urządzeń
A Slovenian company is specialized in manufacturing
medycznych. Firma oferuje innowacyjny gorset do
and installation of custom made orthopedic medical
BOSI20210407001
korekcji skoliozy. Firma jest zainteresowana
devices. They offer innovative corsets for scoliosis
zwiększeniem sprzedaży i szuka partnerów do
correction. The company is interested in enlarging its
długoterminowej kooperacji w ramach umowy
sales and is looking for partners for long-term
podwykonawstwa.
cooperation under outsourcing agreement.
Szwedzka innowacyjna ruchoma platforma do
stymulowania bodźców sensorycznych daje ludziom
A Swedish innovation - a mobility platform for the
dotkniętym fizycznymi i neurologicznymi
development of sensory stimulus gives people with
niepełnosprawnościami możliwość stymulacji
severe physical and neurological disabilities the
bodźcowej. Platforma pomaga użytkownikowi wchodzić
opportunity to develop their sensory stimulus. The
BOSE20210512002
w interakcje z otoczeniem, pomaga zwiększać
platform helps the user to interact with their
świadomość otoczenia, zwiększa orientacje w
environment, progress development of spatial
przestrzeni, jak również stanowi wprowadzenie do
awareness, as well as provide an introduction to power
zasilanego wózka inwalidzkiego od wczesnego etapu. wheelchairs at an early age. The platform is developed
Platforma jest rozwijana i produkowana w Szwecji i and produced in Sweden and the company is looking for
firma szuka agentów/dystrybutorów w Europie.
agents/distributors in Europe.

28/05/2022

materiały i usługi
budowlane

27/05/2022

komputery i IT

07/05/2022

medycyna

29/05/2022

medycyna

Rosyjska firma z Niżny Nowogrodu jest zaangażowana w
A Russian company from Nizhny Novgorod is engaged in
produkcje wysokiej jakości maślanych ciasteczek,
the production of high-quality butter cookies, produced
produkowanych zgodnie z włoską technologią tylko z
BORU20210428002
according to Italian technologies exclusively from
naturalnych składników. Firma szuka godnych zaufania
natural raw materials. The company is looking for
partnerów z sektora spożywczego do zawarcia umowy
reliable partners from the food industry to conclude a
dystrybucyjnej.
distribution services agreement.

07/05/2022

spożywcza

Firma z Ukrainy produkuje meble metalowe i ich części,
A company from Ukraine is producing metal furniture
inne elementy metalowe, wyposażenie sklepu, sprzęt
and it's parts, other multipurpose metal elements, shopmetalowy, sprzęt marki, standy promocyjne, sprzęt do
fitting equipment, metal equipment, brand equipment,
sklepów odzieżowych, dla sprzedawców,
promotion stands, equipment for clothing shops, for
supermarketów czy hurtowni. Firma szuka umowy
retailers, supermarkets and warehouses. The company
komercyjnej.
is looking for commercial agency agreements.

08/05/2022

metalowa

31/05/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

12/05/2022

spożywcza

BOUA20210428001

BOFR20210504001

BORO20210426001

Francuski projektant tekstyliów chce nawiązać nową
relacje partnerską w związku ze swoją najnowszą
działalnością: haftowanymi motywami na zdobionych
poduszkach, zasłonach, roletach. Rozważana jest
współpraca na zasadach umowy dystrybucyjnej lub
komercyjnej.

A French textile designer wishes to establish new
partnerships about its most recent activity :
embroidered motifs to adorn cushions, curtains, net
voilage, blinds. A collaboration under distribution
services agreement or commercial agency agreement
could be considered.

Rumuński pszczelarz z Transylwanii oferuje szeroką
A Romanian beekeeper from Transylvania is offering a
gamę lokalnych produktów pszczelarskich znanych ze
wide range of local bee products with well-known
swoich właściwości zdrowotnych. Rumuńskie produkty
health benefits. The Romanian products are 100%
są w 100% naturalne, bez cukru ani konserwantów i
natural, free of sugar and preservatives and the
produkowane są bez użycia procesów ciepła. Rumuńska
manufacturing is made by applying non-thermal
firma sprzedaje produkty pszczelarskie na rynku
processing techniques.
narodowym , głównie poprzez sklep online i żeby
The Romanian SME is selling its bee product on the
zwiększyć swoje portfolio klientów, jest otwarta na
national market, mostly via its on-line shop, and to
współpracę z zagranicznymi dystrybutorami do
enlarge its clients’ portfolio, it is open for cooperation
sprzedaży ich produktów zagranicą.
with foreign distributors to sell its bee products abroad.

BOPT20210427001

The Portuguese company is a deep-frozen cod
Portugalska firma jest producentem głęboko mrożonego
processing company with technical knowledge for about
dorsza z wiedzą techniczną sięgającą 30 lat. Dorsz jest
30 years. Codfish is processed according to the
przetwarzany zgodnie z wymogami klienta oraz
customer's requirements and the target market's
zapotrzebowaniem rynku. Firma szuka partnerów do
demands. The company is looking for partners to
komercjalizacji produktów na zasadzie umowy
commercialize the products under a distribution
dystrybucyjnej i może przystosować wygląd i markę
services agreement and can adapt the product image
produktu do wymagań różnych rynków.
and brand depending on the requirements of the
different markets.

Firma z Armenii jest zaangażowana w produkcję
balsamu do włosów przeciw wypadaniu włosów i
łysieniu i jest aktywna jako oficjalny dystrybutor
BOAM20210427001 witamin dla całej rodziny. Firma chce wejść na nowe
rynki zagraniczne. Firma szuka możliwości współpracy z
zagranicznymi firmami, oferuje usługi dystrybucyjne lub
produkcyjne na balsam i komercyjne na witaminy.
Hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji kremów do
smarowania oraz pasztetów, włączając w to wegańskie,
organiczne, bezglutenowe oraz produkty bez laktozy.
Firma przygotowuje swoje produkty z naturalnych
doskonałych składników takich jak mięso, warzywa,
BOES20210525001
mleko oraz owoce morza i oferuje szeroką gamę
formatów od jednorazowych opakowań, puszek czy
szklanych słoików. Firma szuka partnerów z sektora
HORECA, catering, linii lotniczych itp. zainteresowanych
dystrybucja produktów zagranicą.

An Armenian company, involved in the production of
hair lotion against hair loss and baldness and active as
official distributor of vitamins for the whole family
wants to enter new foreign markets. The company is
looking for cooperation opportunities with foreign
companies, offering distribution services or
manufacturing agreements for the lotion and
commercial agency agreements for the vitamins.
A Spanish company is specialised in the production of
spreadable creams and pâtés, including vegan, organic,
gluten free and lactose free products. They prepare
their products from excellent raw materials such as
meat, vegetables, milk and sea products, and offer a
wide variety of formats including single-dose pods, cans
and glass jars. The company is looking for partners from
the HORECA sector, catering, airlines, etc. interested in
distributing its products abroad.

04/05/2022

spożywcza

08/05/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczn
a

27/05/2022

spożywcza

BORU20210205007

Rosyjska firma jest zaangażowana w sektor związany z
A Russian company's areas of interest include areas
uczeniem się maszyn oraz technologią wizyjną,
related to machine learning and vision technologies,
przemysłowymi egzoszkieletami, przetwarzaniem baz
industrial exoskeletons, big data processing and analysis
danych oraz analizą (Big data), Przemysłowym
(Big data), industrial Internet of Things (IIoT), additive
Internetem Rzeczy (IoT), technologiami
technologies, mathematical modelling, automation,
przyłączeniowymi, modelowaniem matematycznym,
robotics and digitalization of production. The company
automatyką, robotyką oraz cyfryzacją produkcji. Firma
is looking for partners to conclude a subcontracting
szuka partnerów do umowy podwykonawstwa.
agreement.

20/05/2022

komputery i IT

BORU20210513002

Rosyjska firma inżynieryjna specjalizuje się w produkcji
elementów metalowych i opatentowała nowy proces
technologiczny do zwiększania jakości mechanicznych
jej produktów. Firma szuka agentów komercyjnych do
reprezentowania jej produktów i usług zagranicą.

20/05/2022

metalowa

11/05/2022

różne inne produkty

The Russian engineering company specializing in
production of metal elements, has developed a new
patented technological process to improve the
mechanical qualities of their products. The company is
looking for commercial agents to represent their
products and services abroad.

Firma z Irlandii została założona w 2006 roku i
The Irish company was established in 2006 and
specjalizuje się w produkcji pasteryzatorów oraz
specialises in manufacturing pasteurizers and turnkey
gotowych rozwiązań procesów dla przemysłu
processing solutions for the dairy, beverage and
mleczarskiego, napoi oraz farmaceutycznego. Firma
BOIE20210331001
pharmaceutical processing industries. The company
specjalizuje się w pasteryzatorach dla małych/średnich
which specialises in pasteurizers for small/medium
producentów i eksportuje do ponad 20 krajów włączając
producers has been exporting to more than 20
w to Europę i szuka umowy dystrybucyjnej i
countries including Europe and is seeking distribution
komercyjnej.
services or commercial agency agreements.

Mała, włoska, rodzinna firma rzemieślnicza produkuje
świeże sery o maksymalnym okresie przydatności do
spożycia wynoszącym 40 dni. Firmę cechuje dobra
elastyczność produkcyjna. Jej produkty trafiają głównie
BOIT20210510002
na rynek regionalny, ale są też eksportowane do
Niemiec i Wielkiej Brytanii. Firma poszukuje
europejskich partnerów (w szczególności z Polski, Grecji,
krajów skandynawskich i bałkańskich) z sektora
HoReCa, do współpracy w ramach umów dystrybucji.

A small Italian family artisan company produces fresh
cheeses with a maximum shelf life of 40 days. This
company has a good production flexibility and its
market is mainly regional, but it also exports to the
German and U.K. markets. This company is looking for
European partners for distribution services agreements,
especially in Poland, Greece, Scandinavian countries and
Balkan countries in the Horeca sector.

This Sicilian provider has been the first in the island to
Ta sycylijska firma, jako pierwsza na wyspie, wyszła z
offer tourist experiences in Sicily, providing different
ofertą różnego rodzaju atrakcji turystycznych, takich jak
kinds of experiences ranging from cultural tours to
np. wycieczki kulturalne/historyczne, kontakt z naturą,
immersion in nature, or from extreme sports to cooking
sporty ekstremalne czy lekcje gotowania. Klienci mają
lessons. Customers have the possibility to identify the
BOIT20210406006 możliwość doboru atrakcji, które są dla nich najbardziej
experience that best suits their desires. The client has
odpowiednie oraz ich rezerwacji w najbardziej
the opportunity to book in real time, during the holiday
dogodnym terminie (w czasie rzeczywistym, podczas
or even before departure.
urlopu, jeszcze przed wylotem). Firma poszukuje
The company is currently looking for commercial agency
partnerów do umów przedstawicielstwa.
agreements.
A German SME, active in the development and
Niemieckie MŚP zajmujące się opracowywaniem i
production of a broad range of oil hydraulic
produkcją szerokiej gamy elementów hydrauliki siłowej
components for stationary or mobile applications
do zastosowań stacjonarnych i mobilnych (maszyny
(agricultural and construction machinery) as well as for
rolnicze i budowlane) oraz elektrowni, poszukuje
power plants, is searching for distribution partners for
BODE20210428001
partnerów dystrybucyjnych dla swoich produktów.
their products. Furthermore the company is searching
Ponadto firma jest gotowa podjąć współpracę jako
for manufacturers of machines who are interested in
podwykonawca z producentami maszyn
the integration of the offered oil hydraulic components
zainteresowanymi integracją swoich produktów z
into their products; the SME offers to act as their
oferowanymi elementami hydrauliki olejowej.
subcontractor.

20/05/2022

spożywcza

05/05/2022

turystyka

08/05/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOIL20190716001

Izraelska firma założona w 2006 r., specjalizuje się w
opracowywaniu, planowaniu i produkcji precyzyjnej
obróbki skrawaniem, a także w kompleksowym
montażu systemów i części dla różnych branż o
wysokich wymaganiach jakościowych. Firma poszukuje
partnera, który dysponuje precyzyjnymi częściami z
metalu, posiada wiedzę i doświadczenie w branży i jest
w stanie oferować swoje usługi w ramach umów
outsourcingowych i podwykonawczych.

An Israeli company was founded in 2006, and specializes
in developing, planning and manufacturing precise
machining, complex systems and parts assemblies for a
variety of industries with high quality requirements. The
company is seeking a partner who should have complex
and precise metal parts and to have a knowledge and
experience in this field and offer their services under
outsourcing and subcontracting agreements.

The Turkish company specializes in the production of
Turecka firma specjalizuje się w produkcji pras
Eccentric Presses. They produce C frame 40-250 tons
mimośrodowych (z ramą C 40-250 ton, z ramą H 125- eccentric press, H frame 125-600 tons eccentric press,
600 ton), 400-tonowej zgrzewarki do padów oraz
400-ton pad sealer, and hydraulic baler press products.
BOTR20210509001
produktów do pras hydraulicznych. Maszyny i
They continue to manufacture machines and equipment
urządzenia produkowane są zgodnie z oznaczeniem CE.
that it has manufactured with CE (European Safety
Firma jest zainteresowana współpracą w ramach
Rules Compliant) document.
umowy dystrybucji lub umowy produkcyjnej.
The company offers a distribution service or
manufacturing agreement to foreign companies.
Ukrainian trading company specializes in the
Ukraińska firma handlowa specjalizuje się w dystrybucji i
distribution and popularization of high-quality Ukrainian
popularyzacji wysokiej jakości wina ukraińskiego. Jej
wine. Its products are made by Ukrainian wine
produkty wytwarzane są przez ukraińskich producentów
producers according to the individual order of the
win na indywidualne zamówienie oraz według receptury
enterprise using the recipes developed by the
BOUA20210505001
firmy zamawiającej. Winnice i zakłady produkcyjne
enterprise. The vineyards and production sites of the
producentów wina znajdują się regionie Odessy
wine producers are located in Southern Bessarabia
(historycznie znanym jako południowa Besarabia). Firma
(Odessa region, Ukraine). The company is looking for
poszukuje partnerów biznesowych (hurtownie, sieci
the business partners (wholesalers, chain stores) for a
handlowe) do współpracy w ramach umowy dystrybucji.
distribution services agreement.

07/05/2022

metalowa

27/05/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

21/05/2022

spożywcza

Hiszpańska firma rodzinna, która obecnie produkuje 12
odmian ręcznie robionej czekolady, poszukuje
partnerów do usług dystrybucyjnych lub umów
agencyjnych.
Oprócz tradycyjnych smaków (czekolada gorzka,
BOES20210506004
mleczna i biała) firma produkuje czekoladki według
autorskich receptur w oryginalnych smakach takich jak
np. anchois, pikantny, mojito, beza mleczna, kawa z
mlekiem, czarna 90%, curry z orzeszkami
kukurydzianymi, czarna z pomarańczą i smażonym
ziemniakiem.
Ukraińska firma z Zaporoża specjalizuje się w produkcji
uszczelnień silikonowych i poliuretanowych dla firm
reprezentujących przemysł chemiczny, naftowy,
metalurgiczny, maszynowy i metalurgiczny,
BOUA20210331004
elektrotechniczny oraz elektroenergetyczny. Obecnie
poszukują partnerów na rynku europejskim
zainteresowanych ich produktami. Współpraca w
ramach umowy produkcyjnej.
Ukraińskie przedsiębiorstwo, zlokalizowane we
wschodniej części kraju, realizuje prace inżynieryjne,
projektowe, budowlane, modernizacyjne i kontrolne
oraz usługi dla firm przemysłowych. Producent
wykonuje pełen asortyment prac z zakresu
BOUA20210316001
projektowania kotłów, urządzeń do wymiany ciepła i
stacji uzdatniania wody, a także nadzoruje każdy projekt
aż do jego końcowego etapu.
Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach
umów podwykonawczych i outsourcingowych.

A Spanish family business that currently manufactures
12 varieties of hand-made chocolate is looking for
distribution services or commercial agency agreements.
In addition to the traditional flavors (dark chocolate,
milk and white) the company manufactures chocolates
with author´s recipes with the flavors of anchovy, spicy,
mojito, meringue milk, coffee with milk, black 90%,
curry with corn nuts, black with orange and fried
potato.

1/05/2022

spożywcza

The Ukrainian company from Zaporizhzhia, is specialized
in the production of silicone and polyurethane seals for
companies from chemical and oil industries, metallurgy,
engineering and metalworking, electrical engineering
and electric power industry. Now, they are looking for
partners interested in their products on the European
market via manufacturing agreement.

12/05/2022

różne inne produkty

The Ukrainian enterprise, located in the eastern part of
the country, provides engineering, design, construction,
modernization and inspection works and services for
industrial companies. The manufacturer performs a full
range of works on boiler design, heat transfer
equipment and water treatment plants and supervises
every project until its final stage.
The company is looking for cooperation under
subcontracting and outsourcing agreements.

14/05/2022

materiały i usługi
budowlane

Izraelska firma jest najstarszym, nadal aktywnym,
projektantem i producentem kamizelek kuloodpornych
w kraju. Firma wiedzie prym w dostarczaniu
praktycznych rozwiązań innowacyjnych, w produkcji i
dostawie sprzętu ochronnego, zwłaszcza przed
BOIL20200930003
zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i innymi.
Wśród ich odbiorców znajdują się różne formacje sił
bezpieczeństwa (m.in. Izraelskie Siły Obronne - IDF).
Podmiot ten poszukuje partnerów do produkcji
dystrybucyjnej i franczyzowej.
Ta włoska firma wspiera swoich klientów, pełniąc rolę
integratora systemów elektrycznych i / lub dostawcy
inżynierii elektromechanicznej, elektronicznej i
oprogramowania, a także przy powiązanym z tym
BOIT20210325002
etapem uruchamiania rozdzielnic oraz instalacji do
maszyn i całych zakładów. Firma ta chciałaby znaleźć
nowych partnerów zlokalizowanych w Europie/ świecie,
aby świadczyć usługi integracji systemów, finalizując z
nimi umowy podwykonawcze.
Mała włoska firma, z siedzibą w regionie Apulii,
produkuje makaron z palonej pszenicy. Ten rodzaj
pszenicy był kiedyś po prostu pozostałością po zbiorach,
a teraz ma nowe zastosowanie, które zawdzięcza
BOIT20210504002
unikalnym właściwościom odżywczym.
Firma eksportuje już znaczną część swojej produkcji i
poszukuje dystrybutorów w Europie w celu dalszego
rozwoju swojej międzynarodowej sieci.

An Israeli company is the country’s earliest still active
developer and producer of body armor, with a mastery
over practical innovation, production, and supply of
protective gear, especially against chemical, biological
and other types of dangers. This manufacturer already
supplies security forces such as the Israel Defense
Forces (IDF). They are looking for distribution
manufacturing and franchise partners.

07/05/2022

różne inne produkty

This company supports its customers as an electric
system integrator and/or supplier of electromechanical, electronic and software engineering, with
relative implementation of switchboards and plants for
machines and plants. This company would like to find
new partners located in Europe/Worldwide, to provide
system integration services, finalizing a subcontracting
agreements with them.

11/05/2022

komputery i IT

A little Italian company, based in Puglia region,
produces pasta from burnt wheat. This kind of wheat
was once simply the leftover of the harvest and now has
a new function, also thanks to its nutritional properties.
The company exports a good part of its production and
it is looking for distributors in Europe, in order to
further expand its international distribution network.

13/05/2022

spożywcza

BOES20210506005

BOSG20210416001

BOAL20210419002

BOES20210423001

Hiszpańska ekspertka od rozwoju karier zawodowych,
talentów, przywództwa, zasobów ludzkich oraz
wysokowydajnych zespołów w dziedzinie biznesu,
sportu i edukacji, oferuje swoje usługi w ramach umowy
serwisowej. Jej ponad 25-letnie doświadczenie w pracy
na arenie międzynarodowej zostało docenione wieloma
międzynarodowymi nagrodami, takimi jak UNESCO
(2003) i Księcia Asturii (1998).
Singapurska firma stosuje najnowsze trendy, produkując
niepowtarzalne czekolady i słodycze w stylu
singapurskim, planuje wzrost i rozwój marki Singapur na
całym świecie. Firma poszukuje europejskich partnerów
do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
Albańska firma rozwija swoją działalność w dziedzinie
rolnictwa (produkcja świeżych warzyw na obszarach
chronionych i otwartych polach oraz sprzedaż hurtowa
swoich produktów w Albanii i za granicą).
Firma ta ma ambicje, aby stać się jednym z czołowych
producentów i eksporterów świeżych i zdrowych
warzyw, dlatego obecnie poszukuje partnerów do
współpracy w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
Hiszpańska winiarnia malowniczo usytuowana na
hiszpańskiej wyspie Majorka produkuje wyśmienite
wina, które w pełni oddają specyfikę terroir miejscowej
winnicy. Personel winiarni pracuje z największym
oddaniem i pasją, uzyskując niezwykłą szlachetność
swoich trunków.
Wytwórnia poszukuje partnerów do współpracy w
ramach umów dystrybucyjnych lub pośredników
handlowych.

Spanish expert specialized in the development of
professional careers, talent, leadership, human
resources and high-performance teams in the business,
sports and educational fields, offers her services under
service agreement. Her experience of more than 25
years working internationally, has been recognized with
numerous international awards such as UNESCO (2003)
and Prince of Asturias (1998).

20/05/2022

nauka/edukacja

A Singapore company which makes fresh, unique
Singapore-style chocolates and confectionary is looking
to expand and grow the Singapore brand throughout
the world. The company is looking for European
partners through a distribution service agreement.

08/05/2022

spożywcza

This is an Albanian company which develops its activity
in the field of agriculture (production of fresh
vegetables in protected areas and open field and,
wholesale of fresh vegetables in Albania and abroad).
It aims to become one of the leading producers and
exporters of fresh and healthy vegetables. That's why
nowadays is looking for partners to cooperate under
distribution services agreement.

07/05/2022

rolnictwo

The Spanish winery is beautifully situated on the island
of Mallorca in Spain. The winery staff dedicates the
highest compassion in winemaking, the company
produces delectable wines that express the
characteristics of the terroir in which they are grown.
The winery is looking for distribution or commercial
agent agreements.

05/05/2022

spożywcza

Ukraiński hodowca ślimaków i dostawca produktów ze
The Ukrainian snail breeder and supplier of snails
ślimaków (Ηhelix aspersa) poszukuje partnerów
(Ηhelix aspersa) products is looking for business
biznesowych w ramach umów przedstawicielstwa
partners in the frame of commercial agency and
handlowego i usług dystrybucyjnych. Wśród partnerów
distribution service agreements, with the EU partners
BOUA20210331001 unijnych najbardziej preferowane kierunki to Francja,
preferably in France, Italy, Spain and Portugal. The
Włochy, Hiszpania i Portugalia. Poszukiwani są eksperci
potential partners should be experts in the wholesale
specjalizujący się w handlu hurtowym i detalicznym
and retail trade of snail products, especially in the
produktami ze ślimaków, zwłaszcza na rynku
delicatessen market.
delikatesowym.
Znana singapurska firma oferuje rozwiązania
informatyczne (IT) i komputerowe dla wbudowanych An established Singapore company offering information
aplikacji stosowanych w komercyjnych i przemysłowych
technology (IT) computing solutions for embedded
projektach bazowych. Firma poszukuje potencjalnych applications to commercial and industrial base projects
BOSG20210426001
partnerów do współpracy w ramach umowy o
is pursuing potential partners through a distribution
świadczenie usług dystrybucyjnych. Ich celem jest
services agreement to offer its products and services to
zaoferowanie swoich produktów i usług firmom
European companies interested in their information
europejskim zainteresowanym ich technologią oraz
technology and services.
usługami informatycznymi.
A Spanish producer of "Halal” beef and lamb is looking
Hiszpański producent wołowiny i jagnięciny "Halal" dla
for companies interested in cooperation under
zwiększenia swojej obecności międzynarodowej
distribution services agreement to increase its
poszukuje firm zainteresowanych współpracą w ramach
BOES20210428001
international presence. The company is looking for
umów usług dystrybucyjnych. Partnerzy winni mieć
partners experienced in the local market, with a
doświadczenie na lokalnym rynku z siecią kontaktów w
network of contacts in the meat industry having
sektorze mięsnym i odbiorcami produktów "Halal".
contacts with the recipients of Halal products.
The Armenian company is specialized in production of
Armeńska firma specjalizuje się w produkcji damskich
women's bags, children's backpacks, as well as men's
toreb, plecaków dziecięcych oraz toreb męskich z
handbags from natural leather and eco-leather. The
naturalnej skóry i ekoskóry. Firma produkuje wyroby
BOAM20210510002
company is producing the bags both by own design and
według własnych wzorów lub projektów klienta. Firma
by the design of the client. The company wants to
chce rozszerzyć swój rynek zbytu i poszukuje partnerów
expand its sales markets and is looking for distributors
do współpracy w ramach umów usług dystrybucyjnych.
to cooperate under a distribution services agreement.

12/05/2022

spożywcza

08/05/2022

komputery i IT

04/05/2022

spożywcza

21/05/2022

różne inne produkty

The Italian company is specialized in high quality coffee
Włoska firma specjalizuje się w kawie wysokiej jakości,
that is packed in beans, ground and pre-dosed (coffee
pakowanej w ziarnach, zmielonej oraz w porcjach o
pods), in different sizes and in a controlled atmosphere,
różnych rozmiarach i w kontrolowanej atmosferze, z
with inert gas and valve or vacuum packed, for the
BOIT20201110001
obojętnym gazem i zaworem lub próżniowo, do
espresso and the Moka pot preparation.
przygotowania espresso i mokka. Firma chce rozszerzyć
The company wants to expand its activity abroad more
działalność na zagranicę i poszukuje partnerów do
and seeks to find business partners to work under a
umów usług dystrybucyjnych.
distribution services agreement.
A Swedish FoodTech brand is on the mission to enrich
Szwedzka marka spożywcza ma misję wzbogacenia
the world of natural snacks, treats & delicacies in a
rynku naturalnych przekąsek i delikatesów we
contemporary fashion.
współczesny sposób. Zlokalizowana na południu kraju
Originating in the South of Sweden, the company is
firma wyszukuje na świecie najlepsze składniki, które są
sourcing the world for the best ingredients that are
BOSE20210514001 naturalne, organiczne i głównie pochodzenia roślinnego,
natural, organic, and primarily focused on plants to
aby stworzyć wyjątkowe produkty odpowiednie do
create exceptional products fitted for the present and
teraźniejszości i przyszłości. Firma poszukuje
future. The company is new searching for distributors
dystrybutorów z kontaktami wśród sprzedawców i w
that can reach out to the domestic retail and HORECA
sektorze HoReCa.
sectors.
An Austrian company is experienced in individual textile
Austriacka firma jest doświadczona w produkcji
production of outdoor products like tents, solar
tekstyliów, takich jak namioty, zestawy
protection assemblies, trolleys, bags, avalanche airbags,
przeciwsłoneczne, wózki, torby, lawinowe poduszki
hammocks etc. (not clothes) and works with Asian
BOAT20210219001 powietrzne, hamaki itp. (nie ubrania) i współpracuje ze
sewing partners. It offers its prototyping and quality
szwalniami azjatyckimi. Oferuje prototypowanie i usługi
management services to production companies
zarządzania jakością światowym firmom na bazie umów
worldwide under manufacturing and subcontracting
produkcyjnych i podwykonawstwa.
agreements.

07/05/2022

spożywcza

15/05/2022

spożywcza

12/05/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

Brytyjskie MŚP oczyszcza NVP (N-Vinyl-2-Pyrrolidon) do
produkcji soczewek kontaktowych z hydrożelu silikonu.
Wykorzystując producenta lub podwójne źródła
pozwala na redukcję odpowiedzialności, kosztów,
nakładów pracy we własnej produkcji. Firma poszukuje
BOUK20210426001 użytkowników końcowych, którzy produkują soczewki
kontaktowe z hydrożelu silikonu lub dystrybutorów
zaopatrujących użytkowników końcowych mających
potrzebną wiedzę techniczną. Formy współpracy to
umowa usług dystrybucyjnych, produkcyjna lub joint
venture.
Nowa włoska spółdzielnia specjalizująca się w ochronie
danych IT poszukuje klientów w Europie.
Zaprojekowane na bazie otwartego źródła
oprogramowanie integruje wirtualny nadzór z
BOIT20210422002
systemem gromadzenia plików. Usługa pozwala wybrać
instalację całego systemu lub użyć dedykowanej
przestrzeni w zewnętrznym centrum danych. Firma
poszukuje agentów w Europie.

UK SME purifying NVP (N-VINYL-2-PYRROLIDONE) for
the production of silicone hydrogel contact lenses.
Using a manufacturer or dual-sourcing means
businesses can reduce the responsibilities, costs, labour
consumed by in-house production. They are looking to
work with end users who manufacture silicone hydrogel
lenses or distributors currently supplying to end users
who have the technical knowledge needed. This is via a
distribution services agreement, manufacturing or joint
venture agreements.

This is a new Italian cooperative specialized in IT data
protection which is looking for customers throughout
Europe. Designed on the basis of open source software,
it integrates a virtualization hypervisor and a file storage
system. The service provided allows to choose to install
the entire system or to use the company's space in an
external datacenter. The company is looking for agents
in Europe.
A Czech start-up has developed a platform that digitizes
Czeski start-up opracował platformę, która digitalizuje
audioguides in a mobile app which guides travellers
przewodniki audio w aplikacjach mobilnych dla
independently outside of the crowds. There are already
podróżników. Na platformie jest już ponad 400
over 400 touristic destinations on the platform and the
destynacji i rozwiązanie otrzymało Pieczęć Doskonałości
solution received a Seal of Excellence in Covid-19
BOCZ20210429001
w programie odpowiedź na Covid-19. Start-up
response. The start-up looks for B2B partners in the
poszukuje partnerów B2B w przemyśle turystycznym,
travel industry who want to guide their visitors better
którzy chcą lepiej i bezpieczniej obsłużyć zwiedzających.
and safer and wishes to sign commercial agency
Oferowane umowy agencji handlowych z agentami
agreements with agents (individuals, organizations) well
(osobami, organizacjami).
established.

26/05/2022

medycyna

02/05/2022

komputery i IT

20/05/2022

komputery i IT

The company is a Singapore-based cable manufacturer
Singapurska firma jest producentem kabli i zaopatruje
and supplier for the regional markets. The company
rynki regionalne. Specjalizuje się w kablach niskiego i
specializes in the manufacturing and supply of extra-low
BOSG20210427018 wysokiego napięcia dla różnych gałęzi przemysłu. Firma
voltage, low voltage, and high voltage cables to various
poszukuje partnerów w Europie do umów usług
industries. The company is looking for a European
dystrybucyjnych.
partner via distribution service agreement.
A Romanian company manufactures bags and different
Rumuńska firma produkuje torby i różne akcesoria z
accessories in natural leather and carefully selected
naturalnej skóry i starannie wybranych tekstyliów.
textiles. The company’s products include bags, wallets,
Oferta obejmuje torby, portfele, portmonetki i okładki.
BORO20210419002
purses, and covers. The company is interested in
Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów
expanding its current client portfolio by identifying new
zagranicznych do zawarcia umów współpracy na
international business partners to conclude distribution
dystrybucję produktów.
agreements.
A Ukrainian food industry enterprise specializes in the
Ukraińska firma spożywcza specjalizuje się w produkcji production of sausage meat, including cooked sausages,
mięsa na kiełbasy, w tym gotowane i wędzone, suszone, semi-smoked, cooked-smoked, dry-cured sausages,
BOUA20210511001
bekonu i in. Firma poszukuje partnerów do umów usług bacon, rolls, smoked meats, and gourmet products is
dystrybucyjnych.
looking for business partners under a distribution
services agreement.
New partners are sought in the frame of a distribution
Francuska firma oferująca kawę w ziarnach, mieloną, w
services agreement or a manufacturing agreement for a
kapsułkach i poduszeczkach poszukuje nowych
BOFR20210427001
company based in France which manufactures coffee
partnerów do umów produkcji oraz usług
products including beans, ground coffee, capsules and
dystrybucyjnych.
pads.
A Russian company based in Moscow develops Russian
Rosyjska firma z Moskwy opracowuje rosyjskie
certification for any type of foreign products and
certyfikaty na każdy rodzaj zagranicznych produktów lub
services. The company certifies equipment of any level
usług. Certyfikuje wyposażenie o dowolnym poziomie
BORU20210420001
of complexity. The Russian company is interested in
złożoności. Poszukuje zagranicznych partnerów
finding foreign partners who need to obtain Russian
potrzebujących takich certyfikatów do współpracy w
certification under the terms of an outsourcing
ramach umowy podzlecenia.
agreement.

06/05/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

27/05/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

22/05/2022

spożywcza

07/05/2022

spożywcza

05/05/2022

inne usługi

BORU20210428001

BOSG20210427022

BODE20210505001

BOCZ20210427001

Rosyjska firma z Iwanowa specjalizuje się w produkcji
wysokiej jakości urządzeń dołączanych (kubłów,
szczotek drogowych, ładowarek, czerpaków,
wyposażenia dźwigowego i transportowego) dla
każdego rodzaju specjalnego sprzętu (budownictwo,
rolnictwo, kopalnictwo) o rozszerzonej gwarancji: do
drążarek, ładowarek frontowych i odtyłowych itp. Firma
poszukuje partnerów do zawarcia umowy usług
dystrybucyjnych.
Singapurska firma, znana w sektorze z produkcji
wysokiej jakości ciasta na knedle (wonton) poszukuje
europejskich partnerów do współpracy w ramach
umowy usług dystrybucyjnych.
Niemiecka firma specjalizuje się w precyzyjnych
komponentach, częściach formowanych na zimno,
toczonych i zaślepkach dla branży motoryzacyjnej,
hydraulicznej, napędowej oraz mechanicznej i
instalacyjnej. Elastyczne procesy i inteligentne metody
pozwalają im szybko reagować i produkować części
specyficzne dla klienta po konkurencyjnych cenach.
Firma oferuje partnerom z różnych krajów umowy
agencyjne i umowy produkcyjne.
Czeska firma rodzinna projektująca i produkująca
oryginalne, modne, zrównoważone, ekologiczne i fair
trade tkaniny, poduszki, koce, kołdry i tkaniny do
dekoracji wnętrz i mody poszukuje nowej współpracy z
agentami / hurtownikami / dystrybutorami w celu
zawarcia umowy handlowej lub dystrybucyjnej. Firma
współpracuje z producentami rzemieślniczymi,
sprawiedliwymi i etycznymi, aby opracowywać
oryginalne tkaniny i produkty tekstylne dla domu i
mody.

A Russian company from Ivanovo is engaged in the
production of high-quality attachments (buckets, road
brushes, dumps, lifting and transporting equipment) for
any type of special equipment (construction,
agricultural and mining) with an extended warranty: for
excavators, for front loaders, for backhoe loaders, etc.
The company is looking for foreign partners to enter
into a distribution services agreement.
The Singaporean company, known in the pastry industry
for producing high-quality wonton pastries, is looking
for more European partners to distribute their products
through distribution service agreements.
A German company is specialised in high-precision
components, cold formed parts, turned parts and screw
plugs for the automotive, hydraulics, drive technology
as well as mechanical and plant engineering sectors.
Flexible processes and intelligent methods enable them
to respond quickly and manufacture the customerspecific parts at competitive prices. The company offers
commercial agency agreements and manufacturing
agreements to partners in different countries.
A Czech family company designing and producing
original, fashionable, sustainable, organic and fair trade
fabrics, cushions, blankets, quilts and fabrics for home
decoration and fashion is looking for new cooperation
with agents/wholesalers/distributors in order to
conclude commercial agency or distribution services
agreement. The company collaborates with artisan, fair
trade and ethical producers to develop original fabrics
and textile products for home & fashion.

11/05/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

18/05/2022

spożywcza

18/5/2022

11/5/2022

narzędzia i części

tekstylia, ubrania,
biżuteria

Największy ukraiński producent nowoczesnych
energooszczędnych panelowych promienników
podczerwieni poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli
handlowych w Europie i na świecie.
Firma produkuje stylowe wewnętrzne promienniki
BOUA20210507001
podczerwieni i suszarki do ręczników dla segmentu DIY
(segment zrób to sam): klient może bez problemu
zamontować wszystko bez pomocy fachowców.
Firma może również produkować produkty marki
własnej w ramach umowy produkcyjnej.
Ta firma z siedzibą w Bari, w regionie Apulia we
Włoszech, specjalizuje się w zarządzaniu
międzynarodową wysyłką w zakresie importu / eksportu
BOIT20210408004
towarów do / z dowolnego miejsca na świecie oraz
logistyce (nawet towarów niebezpiecznych). Poszukuje
umów outsourcingowych lub podwykonawców w celu
większej integracji.
Hiszpańska firma rodzinna z długoletnią tradycją w
całkowicie ręcznej produkcji konserw morskich w
puszkach stara się zawrzeć umowy dotyczące
dystrybucji, produkcji lub outsourcingu.
BOES20210428002

The largest Ukrainian manufacturer of modern energysaving infrared panel heaters is looking for distributors
and commercial agents in Europe and worldwide.
The company produces stylish indoor infrared heaters
and towel dryers for the DIY segment (do it yourself
segment): the customer can easily install everything
without the help of professionals.
The company can also produce private label products
under a manufacturing agreement.
This company, based in Bari, in the Apulia region of
Italy, is specialized in the management of international
shipping for import/export of goods to/from any
location in the world and logistics (even for dangerous
goods). It is looking for outsourcing agreements or
subcontracting partners for greater integration.

27/5/2022

różne inne produkty

14/5/2022

transport/logistyka

06/5/2022

spożywcza

Spanish family business with a long tradition in the
totally handmade production of canned sea products
seeks to establish distribution, manufacturing or
outsourcing agreements.

Firma specjalizuje się w produkcji sardeli i tuńczyka
białego, chociaż oferuje szeroką gamę produktów
The company is specialized in the manufacture of
konserwowych uzyskanych w drodze starannej selekcji,
anchovies and white tuna, although it offers a wide
takich jak małże, małe sardynki, sercówki, muszle
variety of canned products obtained through a careful
brzytwy, makrele, anchois czy budynie i ciasta z
selection such as mussels, small sardines, cockles,
przysmakami morze.
razorshells, mackerel, anchovies, or puddings and cakes
of delicacies of the sea.

BOES20210304001

Hiszpańska odlewnia oferuje swoje know-how,
doświadczenie i maszyny firmom, które potrzebują
dostosowanej stali cas lub specjalnych elementów
stopowych. Produkuje elementy o szerokości do 7
metrów i maksymalnej wadze 15 ton. Odlewnia jest
zainteresowana umowami produkcyjnymi i
outsourcingowymi.

A Spanish foundry offers its know-how, experience and
machinery to companies that need tailor-made cas steel
or special alloyed pieces. It manufactures pieces with a
width of up to 7 metres and a maximum weight of 15
tons. The foundry is interested in production and
outsourcing agreements.

Rumuńska agencja oferuje produkt wykorzystujący
określony algorytm oparty na uczeniu maszynowym i
The Romanian agency offers a product that uses a
optycznym rozpoznawaniu znaków, który nieustannie
specific algorithm based on machine learning and
uczy się identyfikować i klasyfikować dokumenty.
optical character recognition that continuously learns to
Skierowany jest do działów lub branży o dużej liczbie
identify and classify documents.
BORO20210510001
dokumentów, które chcą skrócić czas przetwarzania i It is aimed at high-paperwork departments or industry
przyspieszyć przepływy pracy związane z dokumentami.
that looks to lower processing times and accelerate
Deweloper produktu chciałby założyć spółkę handlową,
document-related workflows.
licencję lub spółkę joint venture, w której partner jest w
The product developer would like to set up a
stanie skutecznie sprzedawać produkt.
commercial partnership, license or a joint venture
where the partner is able to effectively sell the product.

05/5/2022

22/5/2022

różne inne produkty

komputery i IT

BOIT20210429002

Włoska firma, założona ponad 25 lat temu, która
projektuje i produkuje rozwiązania programowe i
An Italian company, established more than 25 years
sprzętowe wspierające rozwój biznesu w zakresie
ago, which designs and produces software and
cyfryzacji i automatyzacji procesów pracy, w celu
hardware solutions to support business development
wspierania klientów w osiąganiu najwyższej
for the digitization and automation of work processes,
efektywności organizacyjnej poszukuje
with the aim of supporting customers to achieve the
długoterminowego partnerstwo w Europie w zakresie
highest organizational efficiency is looking for long-term
dystrybucji i promocji w ramach umów agencyjnych i
partnership in Europe for the distribution and
usług dystrybucji innowacyjnych i zaawansowanych
promotion under commercial agency and distribution
technologicznie automatów vendingowych.
services agreements of its innovative and technological
advanced vending machines.

Francuska firma specjalizująca się w produkcji
A French company which is specialized in the
składników do żywności, produktów medycznych,
manufacturing of ingredients for food, medical
nutrikosmetyków i kosmetyków poszukuje współpracy z
products, nutricosmetics and cosmetics is looking for
BOFR20210427002 producentami lub dystrybutorami suplementów diety
partnerships with manufacturers or distributors of food
na dostawę różnych składników. Firma jest
supplements for the supply of its various ingredients.
zainteresowana umowami na usługi dystrybucyjne oraz
The company is interested in distribution service
umowami produkcyjnymi.
agreements and manufacturing agreements.
Roboty czyszczące są tworzone przez firmę robotyczną z
Singapuru, aby pomóc w usługach sprzątania w
Cleaning robots are created by the Singapore-based
przestrzeniach komercyjnych, przemysłowych i
robotics company to help with cleaning services in
publicznych. Założycielami firmy są eksperci od
commercial, industrial, and public spaces. The
sprzątania i robotyki, którzy uznali, że dobrym
company's founders are cleaning and robotics experts
BOSG20210427019
pomysłem byłoby połączenie tych dwóch elementów i
who thought it would be a good idea to combine the
stworzenie specjalistycznych robotów sprzątających. two and create cleaning specialist robots. The company
Firma poszukuje europejskich partnerów do dystrybucji
is looking for European partners to distribute its
swoich produktów w ramach umowy o świadczenie
products through a distribution service agreement.
usług dystrybucyjnych.

08/5/2022

komputery i IT

11/5/2022

spożywcza

06/5/2022

różne inne produkty

Rosyjska firma specjalizująca się w rozwoju usług
A Russian company specialized in Internet-services
internetowych i tworzeniu witryn internetowych, w tym
development, and web-site creation including video and
BORU20210513013
wideo i marketingu w sieciach społecznościowych,
social network marketing is looking for potential clients
poszukuje potencjalnych klientów w ramach umowy
in the framework of an outsourcing agreement.
outsourcingowej.

20/5/2022

komputery i IT

Ukraiński producent i dostawca produktów białkowych i
Ukraine based producer and supplier of protein
suchych składników mlecznych jest pierwszym i
products and dry dairy ingredients is the first and the
jedynym producentem kazeinianów sodu na Ukrainie. only producer of sodium caseinates in Ukraine. Sodium
BOUA20210426003
Kazeiniany sodu to wysokiej jakości wielofunkcyjne
caseinates are high quality multifunctional milk proteins
białka mleka produkowane metodą ekstruzji.
produced by the method of extrusion.
Ukraińska firma poszukuje długoterminowej współpracy
The Ukrainian company is looking for long term
z przedstawicielami handlowymi i dystrybutorami.
cooperation with commercial agents and distributors.

27/5/2022

spożywcza

Bułgarska firma jest zainteresowana dalszym rozwojem
swojego rynku na arenie międzynarodowej poprzez
The Bulgarian company is interested in expanding
identyfikację większej liczby międzynarodowych firm
BOBG20210408001
further its market internationally by identifying more
zainteresowanych dystrybucją olejków eterycznych w
international businesses interested in distributing their
ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
essential oils under distribution service agreements.
Bułgarska firma zaprasza do współpracy firmy z całej UE.
Companies from whole EU are welcomed.

29/5/2022

różne inne produkty

Ukraińska firma opracowała inteligentne rolety z
This company, from Ukraine, has developed smart
elementami zbierającymi energię słoneczną. Firma chce
blinds with solar energy collecting elements. The
znaleźć partnerów, którzy będą dystrybuować te rolety company wishes to find a partners who will distribute
na rynku lokalnym.
these blinds on the local market.
BOUA20210126002
Dodatkowo firma chce znaleźć firmy zajmujące się
Additonally the company wishes to find companies who
instalacją systemów zasilania energią, które będą
are engaged in energy supplying systems installation to
dostawcami elementów do produkcji energii słonecznej
be a solar energy producing elements supplier in a
w ramach umowy outsourcingowej.
frame of outsourcing agreement.

29/5/2022

różne inne produkty

BRLT20210524001

The Lithuanian company manufacturing a wide range of
Przedsiębiorstwo litewskie produkujące szerokiej gamy
plastic products - hygienic shelving, poolside storage
produkty z plastiku - poszukuje partnerów biznesowych
equipment, and related products - is looking for a
w Polsce, Estonii, na Łotwie i w Niemczech, zdolnych do
partner from Poland, Estonia, Latvia, Germany who can
wyprodukowania i dostarczenia tłoczonych profili PVC
manufacture and supply extruded PVC (polyvinyl
(polichlorek winylu).
chloride) profiles.

Niemiecki producent drewnianych mebli zewnętrznych,
jak sauny w kształcie beczki, domki kempingowe i
A German manufacturer of wooden outdoor furniture,
ogrodowe kabiny prysznicowe, poszukuje nowych
as barrel saunas, camping houses and garden shower
dostawców profili drewnianych, surowych lub
cabins, is looking for new suppliers of solid wood
heblowanych. Wymagane profile powinny być
profiles, planed or raw. The requested profiles should
BRDE20210429001 wykonane głównie z drewna świerkowego i sosnowego,
be mainly of spruce and pine wood, but also aspen or
ale interesujące są również profile z drewna osikowego
abachi wood profiles are of interest. The German
lub abachi. Niemiecka firma chciałaby zawrzeć umowę
company would like to enter a supplier agreement with
dostawcy z nowym partnerem.
the new partner.

BRBE20210422001

Belgijskie przemysłowe MŚP specjalizujące się w
produkcji linii produkcyjnych dla przemysłu
A Belgian engineering industrial SME specialized in
recyklingowego poszukuje partnerstwa. Firma
manufacturing production lines for the recycling
poszukuje wiarygodnego europejskiego partnera
industry is looking for a partnership. They seek a reliable
zainteresowanego długoterminową umową na
European partner interested in a long-term
produkcję lub dostawę. Poszukiwany partner musi
manufacturing or supplier agreement. The partner
dostarczyć konkretne bębny stalowe, które należą do
sought has to deliver specific steel drums which belong
podstawowej technologii firmy inżynieryjnej.
to the core technology of the engineering company.
Współpraca godna zaufania ma kluczowe znaczenie ze
Trust-worthy collaboration is key due to the exchange
względu na wymianę poufnych informacji i znaczenie
of confidential information and the importance of
zapewnienia jakości.
quality assurance.

26/05/2022

materiały i usługi
budowlane

05/05/2022

materiały i usługi
budowlane

26/05/2022

środowisko/energia/
ochrona środowiska

BRLT20210513001

BRDK20210507001

Firma transportowa z Litwy specjalizuje się w spedycji.
The transport company from Lithuania is specializing in
Świadczy usługi transportowe własnym taborem oraz
freight forwarding. It provides transportation services
przy pomocy ponad 200 pojazdów podwykonawczych.
with its own fleet and with the help of more than 200
Firma poszukuje nowych partnerów - firm, które
subcontracted vehicles. The company is looking for new
posiadają wolne moce przewozów towarów do pracy w
partners - companies, that have free capacities to
ramach umowy podwykonawczej.
transport goods to work under the subcontracting
agreement.
Innowacyjna duńska firma specjalizująca się w
ergonomicznych meblach zaprojektowała i opracowała An innovative Danish company specialising in ergonomic
biurko z regulacją wysokości, które spełnia najwyższe
furniture has designed and developed a height
standardy techniczne. Teraz poszukuje poważnego,
adjustable office desk, which satisfies the highest
długoterminowego partnera do współpracy w ramach technical standards. They are now looking for a serious
umowy produkcyjnej.
long-term partner to collaborate with under a
manufacturing agreement.

Francuska firma z sektora SPA i well-being poszukuje dla
swoich klientów innowacyjnego rozwiązania, które
pozwoli uniknąć nocnego pojawiania się zmarszczek na French SPA and well-being company is looking for an
twarzy i dekoltach lub przynajmniej sprawić, że będą
innovative solution for its customers to avoid the
mniej widoczne. Roztwór powinien być mechanicznie appearance of facial and necklines wrinkles during the
kosmetyczny (paski klejące, silikonowe płatki, maseczki, night or at least to make them disappear. The solution
poduszka...) lub naturalnie kosmetyczny (produkt
should be mechanically cosmetic (sticky strips, silicon
BRFR20210416001
organiczny pochodzenia roślinnego lub algowego) lub
pads, masks, pillow...) or naturally cosmetic (organic
inny. Poszukuje się umowy dystrybucyjnej z partnerem product of plant or algae origin) or other. A distribution
dostarczającym takie specyficzne produkty
agreement is sought with a partner providing such
przeciwzmarszczkowe, najlepiej zlokalizowanym w
specific anti-wrinkles products, preferably located in
Europie.
Europe.

15/05/2022

transport/logistyka

12/05/2022

produkty drewniane,
meble

05/05/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczn
a

Niemiecka firma zajmująca się dystrybucją wyrobów
medycznych poszukuje innowacyjnych produktów
A German medical devices distribution company is
technologii medycznej w dziedzinie diagnostyki in vitro, looking for innovative medical technology products in
diagnostyki przychodni lub leczenia ran, które będą the field of in-vitro diagnostics, point-of-care diagnostics
przez nią dystrybuowane w Niemczech i/lub regionie
or wound management and related fields to be
BRDE20210503002
DACH (Niemcy , Austria, Szwajcaria) na podstawie
distributed by them in Germany and/or the DACHumowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Klientami
region (Germany, Austria, Switzerland) under a
są szpitale i kliniki.
distribution services agreement. Their clients are
hospitals and clinics.
Ta holenderska firma jako producent opakowań giętkich The Dutch based company has, as a manufacturer of
posiada około 40-letnie doświadczenie. Z produktów
flexible packaging, about 40 years of experiencer. The
firmy korzystają wiodące marki lokalne i
company's products are used by leading local and
międzynarodowe. W ofercie znajdują się torebki
international brands.The products on offer include
stojące, koperty foliowe, torby typu tote i torby
stand-up pouches, plastic envelopes, tote bags and
BRNL20210517001
wielokrotnego użytku. Firma poszukuje producenta
resealable bags.The company is looking for a
przezroczystego okienka z papieru w 100% nadającego manufacturer of a 100% recyclable transparent paper
się do recyklingu, które może być stosowane w portfolio window,that can be used in packaging portfolio of the
opakowań MSP. Z potencjalnym partnerem MŚP chce
SME. With the potentail partner the SME wants to
zawrzeć umowę produkcyjną.
conclude a manufacturing agreement.
Firma francuska specjalizująca się w sektorze artykułów
A French company in the childcare industry is looking
dla dzieci poszukuje europejskiego producenta szkła,
BRFR20210518001
for a European glass manufacturer to produce baby
celem zlecenia produkcji pojemników na jedzenie dla
food containers under a manufacturing agreement.
dzieci. Umowa produkcyjna.
A Dutch accessories designer is looking for a partner
Holenderski projektant akcesoriów poszukuje partnera,
who can produce a small batch of custom made brass
który może wyprodukować niewielką partię
accessories / hardware for leather accessories like bags
niestandardowych mosiężnych akcesoriów/sprzętu do
BRNL20210428001
and belts.
akcesoriów skórzanych, takich jak torby i paski.
Projektant poszukuje partnera do współpracy w ramach
The designer seeks a partner to collaborate under a
umowy o produkcję, outsourcing lub dostawcę.
manufacturing, outsourcing or supplier agreement.

11/05/2022

medycyna

25/02/2022

opakowania, papier

29/05/2022

opakowania, papier

12/05/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BRAL20210429001

Duży albański producent najwyższej jakości odzieży
roboczej i odzieży roboczej o zdolności produkcyjnej 4
mln sztuk miesięcznie poszukuje doświadczonych
dostawców materiałów o składzie 60% poliester i 40%
bawełna. Potencjalni partnerzy biznesowi powinni mieć
siedzibę w Europie. Oferowana jest umowa dostawcy.

Niemiecka hurtownia poszukuje nowych rozwiązań
promujących sprzedaż, aby zaprezentować określone
artykuły dla zwierząt domowych w swoich sklepach
detalicznych na całym świecie. Firma poszukuje
BRDE20210419002
dostawcy i producenta ekspozytorów z różnych
materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem
prezenterów metalowych do punktów sprzedaży.
Niemiecka firma jest zainteresowana zawarciem umowy
dostawcy lub umowy produkcyjnej.
Agent handlowy na rynki arabskie z siedzibą w Rumunii
poszukuje w Europie producentów i dystrybutorów
suszonej żywności, konserw, kosmetyków, artykułów
medycznych i farmaceutycznych, którzy chcą
BRRO20210429001
wprowadzić swoje produkty na rynek arabski.
Rumuńska firma poszukuje nowych partnerów w celu
zawarcia umów dystrybucyjnych lub agencyjnych.

A large Albanian producer of a top quality work wear
and professional uniforms with monthly production
capacity of 4 million garments seeks experienced
suppliers of materials with a composition of 60%
polyester and 40% cotton. Prospective business
partners should be based in Europe. A supplier
agreement is offered.

11/05/2022

różne inne produkty

A German wholesaler is searching for new sales
promoting display solutions to present specific pet
articles in their retailer shops worldwide. They are
looking for supplier and manufacturer of displays out of
various materials, with a focus on metal presenter for
the point-of-sale. The German company is interested in
entering into a supplier agreement or a manufacturing
agreement.

07/05/2022

inne usługi

A commercial agent for the Arabic markets, established
in Romania, seeks producers and distributors of dried
food, canned food, cosmetics, medical supplies and
pharmaceutical products in Europe that wish to place
their products on the Arabic market. The Romanian
company seeks to find new partners in order to
conclude distribution or commercial agency
agreements.

11/05/2022

spożywcza

Niemiecka zrównoważona firma zajmująca się dostawą
żywności online poszukuje firmy zajmującej się
formowaniem tłocznym, która wyprodukuje
niestandardowe wieczka do żywności (silikon i guma
termoplastyczna (TPE) / polipropylen (PP) / polietylen
BRDE20210511002
(PE)) do opakowań żywności na wynos zgodnie z
projektem i wymaganiami stawianymi przez niemiecką
firmę. Firma jest zainteresowana spółkami partnerskimi
w ramach umowy produkcyjnej.

Rosyjska firma zajmuje się komercjalizacją własnych
osiągnięć naukowych i technicznych, świadczeniem
usług i/lub licencjonowaniem i sprzedażą systemów
informatycznych. Firma świadczy usługi peer-to-peer
BRRU20210429001
CDN (Content Delivery Network) dla telewizji
internetowej i usług wideo na żądanie. Firma poszukuje
partnerów do zawarcia umów dystrybucyjnych i
licencyjnych.
Niemiecka zrównoważona usługa dostawy żywności
online poszukuje dostawcy / producenta porcelany,
który może produkować porcelanowe opakowania na
BRDE20210503001 wynos zgodnie z wymogami projektowymi określonymi
przez niemiecką firmę.
Firma jest zainteresowana spółkami partnerskimi w
ramach umów produkcyjnych.
Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji odzieży
damskiej na co dzień, sukien ślubnych i sukien galowych.
Firma chce poszerzyć swoją sieć dostawców poprzez
BRRO20210423001 identyfikację nowych partnerów biznesowych w ramach
umów produkcyjnych.

A German sustainable online food delivery service is
looking for a compression molding company to
manufacture custom food grade lids (silicone and
Thermoplastic Rubber (TPE) / Polypropylene (PP) /
Polyethylene (PE)) for its food to-go packaging
according to the design requirements set by the
German company. The company is interested in
partnerships in the frame of a manufacturing
agreement.
A Russian company is engaged in the commercialization
of its own scientific and technical developments, the
provision of services and/or through the licensing and
sale of IT systems. The company provides peer-to-peer
CDN (Content Delivery Network) services for online TV
and video-on-demand services. The company is looking
for partners to conclude a distributing and license
agreements.
A German sustainable online food delivery service is
looking for a supplier / manufacturer of porcelain that
can produce porcelain to-go packaging according to the
design requirements set by the German company.

13/05/2022

opakowania, papier

21/05/2022

nauka/edukacja

05/05/2022

różne inne produkty

06/05/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

The company is interested in partnerships in the frame
of a manufacturing agreements.
A Romanian company specialises in manufacturing
women’s day to day clothing, wedding dresses and gala
gowns. The company wishes to expand its supplier
network by identifying new business partners under
manufacturing agreements.

Firma z siedzibą w Izraelu dostarcza kompletne
rozwiązania elektroniczne i mechaniczne oraz usługi
produkcji elektroniki. Firma dostarcza kompletne
rozwiązania i usługi obejmujące zakup, montaż,
BOIL20190811004
produkcję i testowanie. Koncentrują się również na
podwykonawstwie i outsourcingu pod klucz. Ta firma
chce zbudować długoterminowe partnerstwo na
działalność produkcyjną z firmą zagraniczną poprzez
umowę finansową lub produkcyjną
Turecka firma od prawie 15 lat opracowuje platformy
zakupów online, integracji marketplace, testów
doświadczenia użytkownika (UX) i interfejsów
użytkownika (UI), testy behawioralne oraz aplikacje
mobilne. Oferuje usługi instytucjom i organizacjom
BOTR20210422001
prywatnym lub publicznym (ponad 50) dzięki
oprogramowaniu, które opracowała wraz z
doświadczonym personelem. Firma chce dotrzeć do
nowych użytkowników i rynków, oferując tym samym
zagranicznym partnerom umowy agencyjne lub umowy
joint venture.
Peruwiańska firma z doświadczeniem w produkcji i
dystrybucji produktów rolnych takich jak winogrona,
szparagi i awokado poszukuje dystrybutorów w Europie.
Posiadają 1300 hektarów operacyjnych i 1700 hektarów
BOPE20200917001 do przyszłej produkcji w Ica (południowe Peru), Casma
(środkowe Peru) i Olmos (północne Peru) i współpracują
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na rzecz
sprawiedliwego handlu. Poszukują umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

An Israeli based company provides complete electronic
and mechanical solutions and electronic manufacturing
services. The company provides full solutions and
services including purchasing, assembly, production,
and testing. They also focus on sub-contracting and
turnkey outsourcing. This company is looking to build a
long-term partnership for manufacturing activities with
a foreign company through a financial or a
manufacturing agreement
A Turkish company develops online shopping platforms,
marketplace integration, user experience (UX) and user
interface (UI) tests, behavioral testing, mobile
applications for nearly 15 years. It offers services to
private or public institutions and organizations (more
than 50) with the software it has developed with its
experienced staff.
The company wants to reach new users and markets
and is thus offering commercial agency or joint venture
agreements to foreign partners.
The Peruvian company with experience in the
production and distribution of agricultural products
such as grapes, asparagus and avocado is looking for
distributors in Europe. They own 1,300 operative
hectares and 1,700 hectares for future production in Ica
(Southern Peru), Casma (Central Peru) and Olmos
(Northern Peru) and cooperates with all stakeholders
for fair trade. They are looking for distribution services
agreement.

06/05/2022

20/05/2022

02/05/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

komputery i IT

spożywcza

W Kayseri w Turcji powstała turecka firma, która działa
w branży od prawie 40 lat. Firma produkuje części
BOTR20210509003
maszyn specjalnie dla sektora motoryzacyjnego i
poszukuje firm zagranicznych do realizacji kontraktów
podwykonawczych i produkcyjnych.
Izraelska firma opracowuje oparte na chmurze,
sztucznej inteligencji, rozwiązania genomiczne dla
rolnictwa i hodowli zwierząt. Ich rozwiązania
programowe wykorzystują duże zbiory danych i
sekwencjonowanie genetyczne, aby pomóc klientom z
BOIL20210504001
branży nasiennej, spożywczej i innych w hodowaniu
nowych odmian roślin, ulepszaniu różnych cech, takich
jak odporność na choroby i zmiany klimatu oraz wyższe
plony. Firma chce sprzedawać swoje usługi na
podstawie umowy licencyjnej i jest otwarta na rozwój
usług IP z klientami w zamian za tantiemy.
Macedońska firma poligraficzna z ponad 25-letnim
doświadczeniem w druku, sztancowaniu, tłoczeniu folią,
imitacji typografii, embossingu, debosingu,
projektowaniu i produkcji przesyłek pocztowych i
materiałów opakowaniowych, a także
BOMK20210425001 niestandardowych materiałów promocyjnych poszukuje
międzynarodowych partnerów w celu współpracy w
ramach umowy outsourcingowej lub podwykonawczej,
oferując szeroką gamę produktów wyjściowych takich
jak książki, plakaty, ulotki, broszury, monografie,
czasopisma, zeszyty, foldery, torby itp.

A Turkish company was established in Kayseri/Turkey
and has been active in the sector for almost 40 years.
The company produces machine parts especially for the
automotive sector and is looking for foreign companies
to provide subcontracting and manufacturing contracts.
An Israeli company develops cloud-based, artificial
intelligence, genomics solutions for agriculture and
livestock. Their software solutions use big data and
genetic sequencing to help clients in seed, food and
other industries, breed new plant varieties, improving
different traits like disease and climate resilience and
higher yield. The company is looking to sell their
services under a license agreement, and they are open
to join-IP development with customers in return for
royalties.
A Macedonian printing company with over 25 years of
experience in printing, pre-press, die-cutting, foil
stamping, faux letterpress, embossing, debossing,
design and production of mail and packaging materials,
as well as customized promotion materials is looking for
international partners in order to cooperate under
outsourcing or subcontracting agreement, offering its
wide range of product outputs such as books, posters,
flyers, brochures, monographs, magazines, notebooks,
folders, bags, etc.

20/05/2022

06/05/2022

05/05/2022

narzędzia i części

rolnictwo

inne usługi

Spanish company based in Mallorca manufactures and
supplies premium interior vinyl flooring with a variety of
structures such as; timber, laminate, bamboo, cork, tile
and carpet.

Hiszpańska firma z siedzibą na Majorce produkuje i
dostarcza najwyższej jakości podłogi winylowe do
BOES20210420003
wnętrz o różnych strukturach, takich jak: drewno,
laminat, bambus, korek, płytki i dywan. Firma poszukuje
dystrybutorów i agentów handlowych.
The company is looking for distributors and commercial
agents.
Rosyjska firma specjalizująca się w technologii bio i
chemicznej opracowała system testowy do diagnostyki
laboratoryjnej za pomocą testu
immunoenzymatycznego, analizy
BORU20210408005
immunochemiluminescencji i molekularnych badań
genetycznych za pomocą reakcji łańcuchowej
polimerazy. Firma poszukuje partnerów do zawarcia
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOIT20210429003

BOES20210408001

A Russian company specializing in bio and chemical
technology has developed a test system for laboratory
diagnostics by enzyme immunoassay,
immunochemiluminescence analysis and molecular
genetic studies by polymerase chain reaction. The
company is looking for partners to conclude a
distribution services agreement
Włoska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej
An Italian company, specialized in producing highjakości kawy palonej poszukuje dystrybutorów i
quality roasted coffee, is looking for distributors and
partnerów biznesowych w Europie w ramach różnych business partners in Europe under various agreements
umów takich jak usługi dystrybucyjne, franczyza,
such as Distribution Services, Franchising,
umowy produkcyjne.
Manufacturing Agreements.
Hiszpańska firma specjalizująca się w paleniu kawy
The Spanish company specialized in coffee roasting is
oferuje wysokiej jakości, świeżo paloną kawę z całego offering high-quality, fresh-roasted coffee from over the
świata. Firma chce jeszcze bardziej rozszerzyć swoją world. The company wants to expand its activity abroad
działalność za granicą i oferuje końcowy produkt
more and offers the final product coffee, as well as
kawowy, a także rozwiązania w zakresie palenia i
coffee roasting and packaging solutions according to
pakowania kawy według wymagań klienta.
customer needs.
Firma poszukuje partnerów biznesowych do pracy w
The company seeks to find business partners to work
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
under a distribution services agreement.

05/05/2022

06/05/2022

08/05/2022

05/05/2022

inne usługi

medycyna

spożywcza

spożywcza

Rosyjska firma z Niżnego Nowogrodu zajmuje się
produkcją pastylek miętowych z kompleksem chitozanu
i prebiotykiem, które nie są suplementami diety i
lekami. To innowacyjny produkt funkcjonalno-zdrowego
żywienia, który zawiera wyłącznie naturalne składniki.
BORU20210504001
Pastylki do ssania blokują rozwój bakterii
próchnicowych, poprawiają pracę przewodu
pokarmowego. Firma poszukuje wiarygodnych
partnerów do zawarcia umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

A Russian company from Nizhny Novgorod is engaged in
the production of mint lozenges with chitosan complex
and prebiotic, which are not dietary supplements and
medicaments. This is an innovative product of
functional-healthy nutrition, which includes only natural
ingredients. Lozenges block the growth of carious
bacteria, improve the functioning of the gastrointestinal
tract. The company is looking for reliable partners to
conclude a distribution services agreement.

Rosyjska firma opracowała innowacyjny produkt IT,
który jest w stanie ocenić stan emocjonalny ludzi w
A Russian company has developed an innovative ITczasie rzeczywistym. Obecna wersja produktu
product that is able to assess the emotional status of
koncentruje się na celach HR, dla dowolnych firm
people in real-time. The current version of the product
zatrudniających powyżej 500 pracowników. Technologia
BORU20210430002
is focused on HR purposes, for any companies with
może być również wykorzystywana w takich obszarach
more then 500 employees. The technology also can be
jak medycyna, handel detaliczny, transport, inteligentne
used in such areas as medicine, retail, transportation,
domy, samochodowe systemy rozrywki w celu
smart houses, car entertainment systems to increase
zwiększenia sprzedaży. Firma poszukuje wiarygodnych
sales. The company is looking for reliable partners to
partnerów do zawarcia umowy joint venture.
conclude a joint venture agreement.
Ta izraelska firma dostarcza w czasie rzeczywistym,
bardzo dokładne dane o jakości powietrza. Ich system This Israeli company provides real-time, high accuracy
dostarcza informacji takich jak prognozy
air quality data.
zanieczyszczenia powietrza, jakości powietrza,
Their system provides information such as forecasts of
alergenów i pożarów, wykorzystując algorytmy, uczenie air pollution, air quality, allergens and fires, by using
maszynowe, sztuczną inteligencję, przetwarzanie w
algorithms, machine learning, artificial intelligence,
BOIL20210512001
chmurze i Big Data.
cloud computing and Big Data.
Firma dostarcza informacje za pomocą interfejsu API dla The company provides the information using an API for
różnych klientów, z branż takich jak inteligentne domy, a variety of clients, such as smart homes, smart cities,
inteligentne miasta, firmy kosmetyczne, cyfrowa opieka
cosmetics companies, digital healthcare and more.
zdrowotna i nie tylko. Szukają partnerów na podstawie They are looking for partners under license agreement.
umowy licencyjnej.

12/05/2022

11/05/2022

26/05/2022

inne usługi

komputery i IT

komputery i IT

BOTR20210422002

BOIL20200930001

BOSG20210427005

BOUK20210504001

Turecka firma produkuje profile i części z tworzyw
sztucznych do mebli i sprzętu AGD. Umożliwia
wykonanie różnych projektów mebli poprzez
lakierowanie tych profili w kolorach odpowiednich dla
mebli np. złoty-chrom-róż. Firma poszukuje usług
dystrybucyjnych lub umów produkcyjnych w celu
poszerzenia swojej sieci rynkowej.
Od ponad 50 lat ta wiodąca firma z siedzibą w Izraelu
analizuje, projektuje, zarządza i utrzymuje niektóre z
najbardziej złożonych i wzajemnie połączonych
systemów bezpieczeństwa na świecie. Wraz z ofertą
produktów firma oferuje szeroką gamę rozwiązań
zabezpieczających, które chronią infrastrukturę
krytyczną, granice i inne wrażliwe miejsca. Poszukują
dystrybutorów dla swoich produktów zabezpieczających
w celu spopularyzowania marki i ekspansji na rynek
międzynarodowy.
Firma singapurska, obecna w wielu częściach Azji, jest
firmą dostarczającą rozwiązania opakowaniowe. Firma
dostarcza maszyny pakujące do pakowania
pierwotnego, wtórnego i końcowego dla klientów z
wielu różnych branż. Firma poszukuje europejskiego
partnera do dystrybucji swoich produktów w ramach
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Firma z Wielkiej Brytanii opracowała nową, wydajną
pod względem wody toaletę, która pomaga
organizacjom oszczędzać wodę, pieniądze i energię. Jest
również bardziej higieniczna i wygodniejsza w użyciu niż
standardowe toalety. Wszystkie firmy posiadające
wspólne toalety mogą je nabyć w ramach umów
outsourcingowych. Dystrybutorzy wyrobów sanitarnych
i artykułów higienicznych są poszukiwani do umów o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Turkish company produces plastic profiles and parts
for furniture and white goods. It enables different
furniture designs to be made by coating these profiles in
colors suitable for furniture such as gold-chrome-rose.
The company is looking for distribution services or
manufacturing agreements to extend its market
network.
For over 50 years, this Israel-based leading company has
been analyzing, designing, managing and maintaining
some of the most complex and interconnected security
systems in the world. Along with its product division,
the company offers a broad range of security solutions
to protect critical infrastructure, borders, and other
vulnerable sites. They seek distributors for their security
products with the aim to popularize the brand and
expand into the international market.
The Singapore company, which has a presence in many
parts of Asia is a company that provides packaging
solutions. The company provides packaging machines
for primary, secondary, and end of line packaging for
clients in many different industries. The company is
seeking a European partner to distribute its products via
a distribution service agreement.
A UK company has developed a new water efficient
toilet that helps organisations save water, money and
energy. It is also more hygienic and more convenient to
use than standard toilets. All businesses with shared
toilets can acquire it under outsourcing agreements.
Distributors of sanitary ware and hygiene products are
sought for distribution services agreements.

28/05/2022

06/05/2022

06/05/2022

11/05/2022

inne usługi

inne usługi

inne usługi

inne usługi

Rosyjska firma specjalizująca się w zakresie
podstawowych produktów farmaceutycznych
opracowała innowacyjne leki terapeutyczne i
profilaktyczne oparte na substancjach pochodzenia
roślinnego (fitopreparaty). Badania kliniczne prace nad
BORU20210325002
badaniem działania terapeutycznego, profilaktycznego i
zdrowotnego wytwarzanych leków prowadzone były z
udziałem czołowych ekspertów. Firma poszukuje
partnerów do współpracy w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
Litewska firma od 1908 roku jest producentem
surowców do opakowań. Początki aktywności fabryki
firmy sięgają roku 1898. Główną działalnością firmy jest
produkcja surowców do tworzenia opakowań z tektury
falistej: linii testowej i papieru typu fluting. Firma
BOLT20210428001 produkuje również płyty o strukturze plastra miodu oraz
surowce do ich tworzenia. Firma poszukuje
potencjalnych partnerów, użytkowników płyt o
strukturze plastra miodu, do nawiązania współpracy na
podstawie umowy produkcyjnej lub umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
Firma z Singapuru produkuje automaty vendingowe
sprzedające gorące jedzenie w pudełkach, przeznaczone
dla konsumentów. Firma może dostarczyć swoim
BOSG20210427017
partnerom automaty vendingowe oraz zapakowane
jedzenie. Firma poszukuje partnerów w Europie do
nawiązania współpracy na podstawie umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Russian company specializing in the field of basic
pharmaceutical products has developed the innovative
therapeutic and prophylactic drugs based on substances
of plant origin (phytopreparations). The research clinical
work on the study of the therapeutic, prophylactic and
health-improving effects of the manufactured drugs has
been carried out with leading experts. The company is
looking for partners for cooperation under distribution
services agreement.

12/05/2022

medycyna

The Lithuanian company has been making raw materials
for packaging since 1908, the factory dates back to
1898. The main activity of the company is the
production of raw material for corrugated packaging:
test line and fluting. However, in addition to this
production, the company also produces paper
honeycomb core and raw material for HC core
production. The company is searching potential
partners, users for paper honeycomb core to work
under manufacturing or distribution service agreement.

20/05/2022

opakowania, papier

The Singapore company is a company that
manufactures vending machines that sell hot food
packed in a box for consumers. The company is able to
supply the vending machines as well as the packed food
to European partners. The Singapore company is
seeking European partners via a distribution service
agreement.

05/05/2022

różne inne produkty

Rosyjska firma, specjalizująca się w produkcji tworzyw
sztucznych, zajmuje się odlewaniem produktów z
The Russian company, specializing in plastic fabrication,
tworzyw sztucznych. Firma produkuje formy i stemple
is engaged in the casting of plastic products. The
do produktów z tworzyw sztucznych i poszukuje
company produces forms and stamps for plastic
BORU20210205016
partnerów do nawiązania współpracy na podstawie
products and is looking for partners to conclude
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy distribution services or manufacturing agreements.
produkcyjnej.

15/05/2022

inne usługi

Firma z Francji jest producentem automatycznych
The France-based company is manufacturer of
systemów smarowania i produktów typu micro-spray.
automatic lubrication systems and micro-spray
Systemy te zapewniają odpowiednią ilość smaru w
products. These systems provide the appropriate
odpowiednich odstępach czasu, minimalizując tarcie i lubrication quantity at the correct intervals, minimizing
BOFR20210427003
zużycie oraz wpływ na żywotność maszyn w takich
friction and wear and machinery service life for
branżach jak: motoryzacyjna, stalowa, papiernicza.
industries such as automotive, steel, papers and others.
Firma poszukuje nowych partnerów do współpracy na The SME is looking for new partners under distribution
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
services agreements.

12/05/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

Brytyjska firma opracowała system monitorowania
kompostowania bioodpadów i bezprzewodowy czujnik
temperatury wspierający zapobieganie pożarom.
Technologia zbiera pomiary procesu rozkładu
tlenowego materii organicznej poprzez analizę poziomu
BOUK20210510001
temperatury, wilgotności, tlenu i dwutlenku węgla.
Dzięki lepszemu monitorowaniu, organizacje mogą
skrócić czas kompostowania, zwiększyć wydajność,
zmniejszyć koszty i ryzyko pożaru oraz spełnić
europejskie normy w zakresie gospodarki odpadami.
Firma poszukuje dystrybutorów.
Ukraińska firma, z siedzibą we wschodniej części kraju,
opracowuje i produkuje różne naturalne materiały
pielęgnacyjne, takie jak szampon, odżywka w sprayu,
BOUA20210506001
balsamy lecznicze dla psów i kotów.
Producent poszukuje agentów handlowych i
dystrybutorów.

A UK company specialised in soil manufacture has
developed a biowaste composting monitoring system &
a wireless temperature sensor against fire.The
technology measures aerobic decomposition process of
organic matter by analysing temperature, moisture,
oxygen & carbon dioxide levels. Through better
monitoring, organisations can reduce composting time,
increase productivity, reduce cost & fire risks, and
comply with waste management European
requirements. The company is looking for distributors.

29/05/2022
środowisko/energia/ochrona środowi

Ukrainian company, based in the eastern part of the
country, develops and manufacturers different natural
grooming supplies such as shampoo, spray conditioner,
medical balsams for dogs and cats.
Producer is looking for commercial agents and
distributors.

28/05/2022

różne inne produkty

Rosyjska firma z obwodu nowogrodzkiego zajmuje się
produkcją naturalnych włókien pokarmowych.
Produkowane włókna są szeroko stosowane w
przemyśle mleczarskim i mięsnym, przy produkcji
BORU20210503002
wyrobów cukierniczych, soków, sosów i pasz dla
zwierząt. Firma poszukuje partnerów zagranicznych do
nawiązania długoterminowej współpracy na podstawie
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Singapurska rodzinna firma, założona w 1968 roku, jest
producentem tradycyjnego makaronu. Z czasem firma
rozwinęła swoją działalność, wykorzystując maszyny i
BOSG20210427012 technologię do produkcji makaronu dla konsumentów
oraz firm w Singapurze. Firma poszukuje europejskich
partnerów do współpracy na podstawie umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
Koreańskie MŚP opracowało generator wody
sterylizującej elektrolizowanej z przyjaznym dla
środowiska surowcem. Generator wody sterylizującej
przy wykorzystaniu HOCI (kwas podchlorawy),
produkuje nietoksyczną, łagodną i bezwonną wodę
BOKR20210216002
sterylizującą, która może być stosowana w każdym
obiekcie wymagającym wysokiego poziomu higieny.
Firma rozszerza swoją działalność i poszukuje partnerów
do nawiązania współpracy na podstawie umowy
handlowej, dystrybucyjnej, produkcyjnej lub umowy
outsourcingu.

A Russian company from the Novgorod region is
engaged in the production of natural food fibers. The
fibers produced are widely used in the dairy and meat
industries for the preparation of confectionery
products, juices, sauces and animal feed. The company
is looking for foreign partners to enter into a long-term
distribution services agreement.

26/05/2022

spożywcza

The Singapore company, established in 1968, started
as a traditional noodle maker in Singapore. Over the
years, the company evolved into a company that uses
machinery and technology to manufacture noodles for
consumers as well as businesses in Singapore. The
company is seeking European partners via a distribution
services agreement.

05/05/2022

spożywcza

A Korean SME has developed an electrolyzed
sterilizing water generator with eco-friendly raw
material. By using HOCI (Hypochlorous Acid), its
sterilizing water generator produces nontoxic, mild and
odourless electrolyzed sterilizing water that can be
applied to any facilities that requires high-level of
hygiene. The company hopes to expand its business and
is looking for partners to conclude commercial,
distribution, manufacturing or outsourcing agreements.

28/05/2022

różne inne produkty

Rosyjska firma budowlano-instalacyjna zajmuje się
projektowaniem, budową i instalacją złożonych
urządzeń i konstrukcji technologicznych oraz
powiązanych elementów wszelkiego rodzaju rurociągów
BORU20210511004
do systemów inżynieryjnych, do zastosowania w
zakresie chemicznych środków wybuchowych,
łatwopalnych i niebezpiecznych. Firma jest nawiąże
współpracę z partnerami zagranicznymi na podstawie
umowy outsourcingu.
Firma z Singapuru specjalizuje się w systemach
wizyjnych i oferuje produkty w tym zakresie. Produkty
oferowane przez firmę obejmują kamery przemysłowe,
BOSG20210427016
kable, obiektywy i oprogramowanie związane z
systemami wizyjnymi.
Firma poszukuje partnera w celu dystrybucji swoich
produktów w Europie.
Turecka firma produkuje elektryczne tablice rozdzielcze
o wysokiej jakości i spełniające standardy UE, m.in.
wielofunkcyjne modułowe tablice rozdzielcze,
kompensacyjne tablice rozdzielcze, tablice rozdzielcze
dla centrów sterowania silnikami, tablice rozdzielcze dla
dystrybucji energii, panele sterowania automatyką
BOTR20210125001
sterowników z pamięcią programowalną (PLC) rozwiązań dla inteligentnych budynków - systemów
sterowania bezpośredniego. Firma poszukuje
potencjalnych partnerów w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych w celu dotarcia do
nowych klientów i rynków.

Russian construction and installation company is
engaged in the design, construction and installation of
complex technological equipment and structures and in
the connection of all kinds of pipelines for engineering
systems, for the supply of chemical explosion-firehazardous and aggressive environments. The company
is interested in finding new foreign partners for the
conclusion of outsourcing agreements.
The Singapore company is a machine vision specialist
company offering machine vision products to
customers. Products offered by the company include
industrial cameras, cables, lens and software relating to
machine vision.
The company is looking for a European partner to
distribute its products in Europe.
The Turkish company produces electrical panelboards
with high quality and EU standards. They produce multipurpose modular panelboards, compensation
panelboards, motor control center (MCC) panelboards,
energy distribution panelboards, programmable logic
controller (PLC) – smart building solutions
(SBS) – direct digital controllers (DDC) automation
control panelboards.
They are looking for potential partners via a distribution
services agreement to reach new customers and
markets.

28/05/2022

materiały i usługi
budowlane

06/05/2022

komputery i IT

27/05/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

Włoska firma produkująca świece zapłonowe i systemy
wzbudzania zapłonu dla turbin gazowych o dużej mocy
poszukuje dystrybutorów w sektorze maszyn rolniczych
BOIT20210429001
tj. ciągników i urządzeń dźwigowych, aplikacji
kosmicznych i awioniki, ropy i gazu, energetyki,
mechaniki niestandardowej i kolejnictwa.
Chińska firma produkuje mieszalniki i powiązane
akcesoria do wykorzystania w przemyśle betoniarskim,
ceramicznym, szklarskim, odlewniczym i
metalurgicznym. Kluczowi eksperci techniczni firmy
BOCN20210506001
mają ponad dwudziestoletnie doświadczenie w R&D i
produkcji mieszalników. Firma poszukuje europejskich
dystrybutorów do współpracy na podstawie umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
Serbska firma IT, specjalizująca się w rozwiązaniach
internetowych i mobilnych, oferuje swoje usługi
klientom z sektora publicznego i prywatnego. Firma
BORS20210510001
koncentruje się na doradztwie, rozwoju produktów i
dostarczaniu rozwiązań. Firma poszukuje partnerów do
współpracy na podstawie umowy podwykonawstwa,
franchisingu i umowy licencyjnej.
Armeńska firma specjalizuje się w produkcji wysokiej
jakości naturalnych pigmentów mineralnych i ziemnych,
które mogą być stosowane w produkcji różnych farb, jak
również w projektach renowacyjnych, kosmetykach,
żywności i innych. Producent jest już eksporterem
BOAM2021051000
swoich produktów na rynki zagraniczne i w związku z
1
rozszerzeniem działalności firma poszukuje nowych
partnerów do współpracy na podstawie umowy
handlowej, umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych
lub umowy produkcyjnej.

An Italian company that produces spark plugs and
ignition exciters systems for heavy duty gas turbines
seeks distributors, working with tractors and lifting
equipment, space applications and avionics, oil and gas,
energy, customized mechanics, and railways.

18/05/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

The Chinese company focuses on manufacturing the
mixers and relative accessories for concrete, ceramic,
glass, foundry and metallurgy industries. The key
technical experts have more than twenty years of
experience in the mixers R&D and manufacturing.
According to the company business exploration, it is
now seeking European distributors to expand its mixers
market via distribution services agreements.

20/05/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

Serbian IT company specialized in web and mobile
solutions offers its services to customers in the public
and private sectors. It is focused on consulting, product
development and solutions delivery. The company is
seeking to work under subcontracting, franchising and
license agreements.

21/05/2022

komputery i IT

This Armenian company is specialized in production of
high-quality natural mineral and earth pigments, that
can be used in manufacturing a variety of paints, as well
as in restoration projects, cosmetics, food and
elsewhere. This manufacturer is already exporting its
production to foreign countries and wants to find new
sales markets. The company is looking for a commercial
agency agreement, distribution services agreement or
manufacturing agreement.

19/05/2022

różne inne produkty

A dynamic Turkish company has been manufacturing
Dynamiczna turecka firma zajmuje się produkcją maszyn
rock crushing machines. The company has been
do kruszenia skał. Firma zaangażowała się we
engaged in transnational cooperation and is ISO
współpracę międzynarodową oraz posiada certyfikat
9001:2015 and CE certified.
ISO 9001:2015 i CE.
The company looks for reliable distributors and
BOTR20210426001 Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych z
commercial agents with an extensive knowledge and
rozległą wiedzą i siecią kontaktów w sektorze górniczym
network in mining and construction sector.
i budowlanym, oraz oferuje nawiązanie współpracy na
Furthermore, the company offers manufacturing
podstawie umowy produkcyjnej na wytwarzanie
agreement to produce specially designed products upon
specjalnie zaprojektowanych produktów na życzenie.
customers' demand.
Ukraiński producent sprzętu medycznego i
prewencyjnego opracował, wyprodukował i
Ukrainian manufacturer of medical and preventive
przetestował uniwersalne urządzenie do dezynfekcji
equipment developed, manufactured, and tested a
przeciw COVID-19 i innym rodzajom wirusów i bakterii universal device for disinfection of COVID-19 and other
BOUA20210423002
za pomocą mieszaniny parowo-ozonowej.
types of viruses and bacteria using a vapor-ozone
Firma poszukuje partnerów zagranicznych
mixture.
zainteresowanych współpracą na podstawie umowy o
The company is looking for interested partners in a
świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy joint
distribution service or joint venture agreement.
venture.
Serbska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją
Serbian company is designing and producing highwysokiej jakości odzieży damskiej oraz mundurów
quality women's clothes. In addition, the company is
BORS20210427001
medycznych dla kobiet i mężczyzn poszukuje
producing high-quality medical uniforms for women and
pośredników handlowych i dystrybutorów.
men. They are interested in commercial agency and
distribution services agreements.
Rosyjska firma zajmuje się produkcją przyjaznych
The Russian company is engaged in the production of
środowisku produktów z konopi (nie odurzających): olej environmentally friendly products from hemp (nonkonopny, nasiona, sosy, mąka itp. Wszystkie produkty
narcotic): hemp oil, seeds, sauces, flour, etc. All
wytwarzane są bez dodatku sztucznych składników i
products are made without the addition of artificial
BORU20210501001
posiadają certyfikaty zgodności z normami
ingredients and are certified according to European
europejskimi. Rosyjska firma poszukuje wiarygodnych standards. The Russian company is looking for reliable
partnerów zagranicznych do zawarcia umów
foreign partners to conclude a distribution services
dystrybucyjnych.
agreement.

18/05/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

07/05/2022

różne inne produkty

06/05/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

11/05/2022

spożywcza

Rosyjska firma z Iwanowa zajmuje się rozwojem i
A Russian company from Ivanovo is engaged in the
produkcją osprzętu do maszyn budowlanych: łyżek do
development and production of mounted working
koparek, ładowaczy czołowych, koparko-ładowarek itp.
equipment: buckets for excavators, front loaders,
BORU20210427002
Sprzęt ten jest niezbędny do stosowania w
backhoe loaders, etc. This equipment is necessary for
budownictwie drogowym i górnictwie. Firma poszukuje use in road building and mining. The company is looking
sprawdzonych partnerów do zawierania umów
for reliable partners to conclude distribution services
dystrybucyjnych.
agreements with.
A Polish manufacturer of chemical products operating
Polski producent chemii działający na rynku krajowym
on the national market wants to expand to foreign
planuje ekspansję na rynki zagraniczne. Firma posiada
markets. The company has experience in developing
doświadczenie w opracowywaniu i wytwarzaniu
and producing effective, high-quality products, which
skutecznych, wysokiej jakości produktów, które są
are offered to customers at a moderate price. The main
BOPL20210429003
oferowane klientom za umiarkowaną cenę. Główną
group of products are liquids and concentrates for the
grupę produktów stanowią płyny i koncentraty do
surfaces' cleaning as well as equipment and cleaning
czyszczenia powierzchni oraz sprzęt i środki czystości i
and hygiene products. The company is looking for a
higieny. Firma poszukuje partnera zainteresowanego
partner who would be interested in importing or
importem lub dystrybucją jej produktów.
distributing its products.
Brytyjskie MŚP (z siedzibą w Walii) oferuje bezdotykową
UK SME (based in Wales) offers contactless digital
platformę i aplikację do odbioru cyfrowego dla
receipting platform & app to eCommerce/ePOS
dostawców eCommerce / ePOS i dostawców usług
suppliers & merchant service providers in Englishhandlowych w krajach anglojęzycznych w całej sieci
speaking countries across the Network via licensing &
poprzez partnerstwa licencyjne i dystrybucyjne.
distribution partnerships. The software uses Bluetooth
BOUK20210420002 Oprogramowanie wykorzystuje technologię Bluetooth i
& near-field communication (NFC) to transmit e-receipts
komunikację bliskiego zasięgu (NFC) do przesyłania e& warranties in retail settings, removing the customer’s
rachunków i gwarancji w sklepach detalicznych,
need to publicly share personal details for email
eliminując potrzebę publicznego udostępniania przez
receipts. Of which, are often undelivered due to
klienta danych osobowych na potrzeby potwierdzeń emiscommunication & face coverings.
mail.

06/05/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

11/05/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczn
a

07/11/2021

komputery i IT

Substraty aktywne SERS oparte na nanomateriałach
The SERS-active substrates based on plasmonic
plazmonicznych wykorzystywane są do szybkiej analizy
nanomaterials used for rapid analysis in medicine,
w medycynie, biomedycynie i kryminologii. Zgodność
biomedicine, and criminology. Compatibility of the
procesu wytwarzania z operacjami technologicznymi
fabrication process with technological operations of
wytwarzania mikroelektroniki i urządzeń MOEMS obniża
BOBY20210506001
manufacturing microelectronics and MOEMS devices
ich koszt i pozwala na integrację obszarów aktywnych
reduces their cost and allows integrating SERS-active
SERS z elementami optycznymi i elektronicznymi na
regions with optical and electronic elements on a silicon
czipie krzemowym oraz tworzenie urządzeń
chip and creating microfluidic devices. Belarusian
mikroprzepływowych. Białoruski uniwersytet oferuje
university offers the production of substrates as part of
produkcję podłoży w ramach umowy produkcyjnej.
a manufacturing agreement.

08/05/2022

różne inne produkty

Hiszpańska firma produkuje drobne artykuły metalowe
metodą tłoczenia i odlewania, takie jak guziki,
emblematy, etykiety, naszywki, dodatki do mundurów,
klamry, tabliczki identyfikacyjne, matryce itp., z
BOES20210330003
wszelkiego rodzaju detalami i wykończeniami.
Przedsiębiorstwo poszukuje publicznych lub prywatnych
firm, dowolnej wielkości, w celu nawiązania umów
produkcyjnych lub outsourcingowych.

Spanish company, dedicated to the custom
manufacturing of small metal articles, by stamping and
casting, such as metal buttons, emblems, labels, badges,
uniform accessories, buckles, identification plates, dies,
etc., with all kinds of details and finishes, seeks public or
private companies, of all sizes, to offer its services
under manufacturing agreements or outsourcing
agreements.

11/05/2022

metalowa

Ukraińska firma produkuje innowacyjne suszarki do
A Ukrainian company is manufacturing innovative towel
ręczników. Nowoczesne standardy i techniki produkcji
driers. Modern standards and production techniques
zapewniają wysoką jakość produktów. Główną cechą
ensure a high quality of the company's products. The
jest technologia suszenia, która różni się od
main feature is the company's drying technology, which
tradycyjnych suszarek do ręczników, w których ciepło
differs from ordinary towel driers where heat transfers
przenosi się poprzez bezpośredni kontakt z
through direct contact with the heater surface.
powierzchnią grzejnika.
The company is looking for a commercial agency
Firma poszukuje umowy agencyjnej.
agreement.

05/05/2022

różne inne produkty

BOUA20210421002

Rosyjska firma z Niżnego Nowogrodu zajmuje się
A Russian company from Nizhny Novgorod is engaged in
produkcją tabletek wzbogaconych kompleksem
the production of tablet products enriched with
chitozanu. Ten kompleks wykazuje doskonałe działanie
chitosan complex. This complex is not a diary
prozdrowotne i profilaktyczne, m.in. wzmacniające
supplement and not a drug. It has excellent healthBORU20210503001
stawy, poprawiające wchłanianie witamin i
improving and preventive effects, such as strengthening
pierwiastków śladowych, regulujące pracę przewodu
the joints, improving the absorption of vitamins and
pokarmowego. Nie jest to suplement diety ani lek.
trace elements, adjusting the work of the
Firma poszukuje rzetelnych partnerów do zawierania
gastrointestinal tract. The company is looking for
umów dystrybucyjnych.
reliable partners to conclude distribution agreements.
Ta firma badawcza z siedzibą w Singapurze zapewnia
The Singapore-based company is a contract research
przemysłowi farmaceutycznemu i biomedycznym
company that provides the pharmaceutical industry and
społecznościom badawczym na całym świecie szeroki
related biomedical sciences research communities
zakres niestandardowych, wysokiej jakości usług
worldwide with a comprehensive range of customised,
badawczych i rozwojowych. Obejmuje on odkrywanie
high-quality contract research and development
BOSG20210416002
rynku docelowego i przedklinicznego opracowywania
services in drug target discovery and pre-clinical drug
leków. Firma opracowała zestaw testowy Covid-19 i
development. They have developed a Singapore brand
jest w stanie zapewnić zestaw i usługi zdrowotne
Covid-19 test kit and are able to provide the kit and
partnerom europejskim na podstawie umowy
healthcare services to European partners through an
outsourcingowej.
outsourcing agreement.

BOPL20210421001

Firma z Polski oferuje technologię elektrostymulacji
roślin w celu zwiększenia plonów oraz zmniejszenia
zapotrzebowania na wodę i zanieczyszczenia
pestycydami. Fale elektromagnetyczne stymulują
fotosyntezę, aby pobudzić produkcję nowych białek i
usprawnić transport soli mineralnych w komórkach
roślinnych. Poszukiwani są partnerzy, którzy pomogą
wdrożyć to rozwiązanie w produkcji zbóż i warzyw.
Rozważona zostanie umowa agencyjna.

A company from Poland is offering a technology of plant
electrostimulation to increase crop and reduce water
demand and pollution with pesticides. Electromagnetic
waves stimulate photosynthesis to foster production of
new proteins and improve transport of mineral salts in
plant cells. Commercial agency agreement will be
considered. Partners are sought to help implement this
solution in production of grain and vegetables.

29/05/2022

różne inne produkty

05/05/2022

medycyna

21/05/2022

rolnictwo

Rumuńska firma działająca w sektorze IT oferuje
Romanian company active in the IT sector offers
spersonalizowane oprogramowanie, takie jak aplikacje
customized software as mobile and web apps, complete
mobilne i internetowe, kompletne usługi w zakresie
services for developing user interface (UI) & user
tworzenia aplikacji do projektowania interfejsu
BORO20210312001
experience (UX) design apps, IT services and
użytkownika (UI) i doświadczenia użytkownika (UX),
outsourcing. The company is looking for European and
usługi IT i outsourcing. Firma poszukuje partnerów
non-European partners in order to conclude
europejskich i pozaeuropejskich w celu zawarcia umów
outsourcing agreements.
outsourcingowych.
Rodzinne przedsiębiorstwo z Malty specjalizujące się w
Established, family-run Maltese company specializing in
niestandardowych projektach z aluminium, stali,
custom aluminium, steel, timber and glass projects
drewna i szkła obsługuje klientów indywidualnych, jak i
serving both individual and large-scale clients. They
duże zamówienia. Firma uczestniczyła w prestiżowych
BOMT20210426001
have worked on prestigious projects in Malta for both
projektach na Malcie zarówno dla sektora publicznego,
the public and private sector, creating outstanding
jak i prywatnego, tworząc wyjątkowe zabytki i unikalne
landmarks and unique designs. Seeking to conclude
produkty. Firma poszukuje partnerów do zawarcia
manufacture or joint venture agreements.
umów produkcyjnych lub wspólnych przedsięwzięć.
Firma z południowo-zachodniej Polski tworzy
oprogramowanie i zautomatyzowane rozwiązania
sprzętowe z wykorzystaniem AI. Firma pomaga
ustrukturyzować wizję transformacji Przemysłu 4.0,
opracowuje dostosowane do potrzeb oprogramowanie
BOPL20210511001
do produkcji i magazynowania sztucznej inteligencji,
zapewnia wsparcie w integracji złożonego
zautomatyzowanego systemu zarówno po stronie
oprogramowania, jak i sprzętu. Firma planuje dotrzeć do
klientów zagranicznych w celu podjęcia współpracy w
oparciu o umowy podwykonawcze lub outsourcingowe.

The company from the southwestern region of Poland is
a small firm creating software and automated hardware
solutions with the use of AI. The company helps to
structure vision for Industry 4.0 transformation,
develops tailormade AI manufacturing and warehousing
software, provides support with integration of complex
automated system on both software and hardware
sides. The company plans to reach foreign market
clients to start cooperation on the basis of
subcontracting or outsourcing agreements.

15/05/2022

komputery i IT

05/0/2022

inne usługi

28/05/2022

komputery i IT

Rosyjska firma specjalizująca się w produktach
A Russian company, which is specialized in
farmaceutycznych opracowała składniki farmaceutyczne
pharmaceutical products, has developed
leków przeciwmalarycznych. Produkty firmy
pharmaceutical components for antimalarial drugs. The
BORU20210205001
wytwarzane są zgodnie ze standardami GMP (Good
company's products are manufactured according to
Manufacturing Practice). Firma poszukuje partnerów do
GMP (Good Manufacturing Practice) standards. The
zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych i
company is looking for partners to conclude distribution
joint venture.
service and joint venture agreements.
Serbska drukarnia z ponad 30-letnim doświadczeniem
oferuje szeroki zakres usług poligraficznych i
Serbian printing house with more than 30 years of
projektowania graficznego. Firma zajmuje się
experience offers wide range of printing and graphicis
projektowaniem graficznym i przygotowaniem plików,
design services. The company is focused on graphic
BORS20210426001
drukiem offsetowym, cyfrowym, sitodrukowym i
design and preparation files, offset, digital, screen and
tamponowym oraz kompleksowym wykończeniem.
pad printing as well as complete finishing. They are
Poszukują współpracy z potencjalnymi partnerami w
looking for cooperation with potential partners based
oparciu o umowy outsourcingowe.
on outsourcing agreements.
Rosyjska firma opracowała innowacyjne
A Russian company has developed an innovative
oprogramowanie - moduł analizy skanów tomografii
software - a module of the chest CT (computed
komputerowej klatki piersiowej pod kątem wykrywania
tomography) scans analysis for COVID-19 detection by
COVID-19. Analiza następuje za pomocą algorytmów AI
processing analysis using AI algorithms. For medical
(sztuczna inteligencja). Organizacjom medycznym,
organizations, clinics, hospital network, diagnostic and
BORU20210430001
klinikom, szpitalom, ośrodkom diagnostycznym i
research centers that process medical images as well as
badawczym, które przetwarzają obrazy medyczne, a
for medical device manufacturers - a 1 year nontakże producentom urządzeń medycznych oferowana
exclusive software license is offered. The company is
jest roczna licencja na oprogramowanie, nie jest to
looking for reliable partners to conclude a license
umowa na wyłączność. Firma poszukuje rzetelnych
agreement.
partnerów do zawarcia umowy licencyjnej.

28/05/2022

medycyna

04/05/2022

inne usługi

14/05/2022

medycyna

Rodzinna firma ormiańska produkuje naturalne dżemy i
syropy z szyszki sosnowej oraz 10 rodzajów naturalnych
napojów alkoholowych (wódek) z owoców. Produkcja
BOAM20210513002
firmy jest już dobrze znana na lokalnym rynku.
Producent chce rozszerzyć swoją działalność i wejść na
rynki zagraniczne w ramach umów dystrybucyjnych.
Firma z siedzibą w Singapurze specjalizująca się w
rozwoju autonomicznych robotów mobilnych do
automatyzacji ruchu materiałów, poszukuje nowej,
BOSG20210427003 obszernej sieci partnerów na rynku międzynarodowym.
Firma poszukuje partnerów do dystrybucji swoich
produktów na rynku europejskim w oparciu o umowę
świadczenia usług dystrybucyjnych.
Brytyjska firma działająca w sektorze medycznym,
specjalizuje się w produkcji jednorazowych urządzeń
monitorujących infekcje w punktach opieki. Pierwszym
jest produkt z certyfikatem IVD dla pacjentów
poddawanych dializie otrzewnowej. Urządzenie
natychmiast mierzy poziom białych krwinek w płynie
dializacyjnym i sygnalizuje czy poziom komórek
BOUK20210428001
przekroczył próg ISPD definiujący kliniczne zapalenie
otrzewnej. Dostępne są dwa formaty urządzenia, do
użytku w Klinikach PD oraz do użytku przez pacjentów w
domu. Firma potrzebuje partnera na rynku związanym z
medycyną dializ, a współpraca opierać się będzie o
umowę świadczenia usług dystrybucyjnych, umowie
finansowej lub Joint Venture.

The Armenian company is a family business, that is
involved in the production of natural jams and syrup
from a pine cone, as well as 10 types of natural alcohol
drinks (vodka) from fruits. The company's production is
already well known in the local market.
The manufacturer wants to expand its production and
reach foreign markets under the distribution services
agreement.
The Singapore-based company, founded by four
roboticists dedicated to the development of
autonomous mobile robots for material movement
automation, is looking for a new extensive network of
partners in the international market. The company is
looking for partners to distribute their products in the
European market via a distribution service agreement.

UK medical device company, specialising in disposable
point-of-care infection monitors. First product to
market is an IVD for patients on peritoneal dialysis. The
device instantly measures white blood cell levels in
dialysis effluent and signals if cell levels have crossed
the ISPD threshold defining clinical peritonitis. There are
2 formats of the device, for use in PD clinics and for use
by patients at home. Companies in the renal dialysis
market are sought for distribution, finance or JV.

22/05/2022

spożywcza

07/05/2022

różne inne produkty

08/05/2022

medycyna

BOUA20210331007

BOBG20210426001

BORU20210504002

BOPE20201029003

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji pojemników
plastikowych, takich jak: kanistry, butelki, plastikowe
wieczka oraz pojemniki specjalnego przeznaczenia.
Firma posiada ugruntowaną pozycję na rynku
wewnętrznym i doświadczenie, dlatego oferuje swoje
możliwości produkcyjne innym partnerom z Europy w
oparciu o umowę produkcyjną.
Bułgarska firma działająca w obszarze inteligentnego
rolnictwa oferuje platformę automatyzacji gospodarstw
i poszukuje partnerów do współpracy opartej o umowę
świadczenia usług dystrybucyjnych lub umowę
agencyjną. Innowacja polega na wprowadzeniu
rozwiązań dla problemów związanych z wydajnością,
niedoborem siły roboczej, przewidywalnością rolników.
Rozwiązanie wspomaga długookresowe procesy
zrównoważonej produkcji rolnej i rentowności
przedsiębiorstw rolnych.
Rosyjska firma z regionu Nizhny Novgorod opracowała i
wyprodukowała innowacyjny kompleks dodatków
prebiotycznych do wzbogacania fermentowanych
mlecznych ECO-, BIO- produktów. Zastosowanie tego
kompleksu przyczynia się do uzyskania właściwości
funkcjonalnych i leczniczych, takich jak zwiększenie
odporności, normalizacja ciśnienia krwi, regeneracja
stawów. Firma poszukuje rzetelnych partnerów do
współpracy opartej o umowę o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
Peruwiańskie stowarzyszenie, specjalizujące się w
uprawie i komercjalizacji ekologicznych ziaren palonej
kawy z zachowaniem równowagi środowiskowej,
poszukuje partnerstw opartych o umowę świadczenia
usług dystrybucyjnych.

A Ukrainian company specialized in manufacturing of
plastic containers, such as canisters, bottles, plastic lids,
special plastic containers etc. is looking for
manufacturing agreements. The SME, which is wellestablished, experienced and well-known on the
internal market offers its manufacturing services to
other partners from Europe.

11/05/2022

opakowania, papier

A Bulgarian company active in the field of smart
agriculture offers a farm automation platform under
distribution services agreement or commercial agency
agreement. Thе innovative product is a solution that
can address the efficiency, labour shortage and
predictability issues of farmers. It ensures sustainable
agricultural production and profitability of the
agricultural businesses in the long run.

12/05/2022

rolnictwo

12/05/2022

spożywcza

27/05/2022

rolnictwo

A Russian company from Nizhny Novgorod has
developed and produced an innovative complex of
prebiotic additives for the enrichment of fermented
milk ECO -, BIO-products. The use of this complex in
fermented milk products contributes to functional and
therapeutic properties, such as increasing immunity,
normalizing blood pressure, restoring joints. The
company is looking for reliable partners to conclude
distribution services agreements.
Peruvian association, specialized in the cultivation and
commercialization of organic green coffee beans with
social and environmental sustainability, is looking for
distribution services agreements in Europe.

An Armenian company is specialized in provision of a
Ormiańska firma specjalizująca się w świadczeniu usług
wide range of legal services. The company is looking for
prawnych w szerokim zakresie, poszukuje partnerów do
outsourcing agreements with potential partners from
współpracy outsourcingowej. Głównym oczekiwaniem
BOAM20210510004
foreign countries. The main requirement to the partner
wobec partnera będzie świadczenie usług wsparcia,
under the cooperation agreement will be the provision
doradztwa prawnego dla przedsiębiorstw chcących
of legal consultancy support services to enterprises,
wejść na rynek armeński.
wishing to enter into the Armenian market.
Francuskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w
A French SME specialised in the production of fruit and
produkcji soków oraz przecierów owocowych i
vegetable juices and purees offers organic Ente plum
warzywnych oferuje organiczny przecier śliwkowy oraz
BOFR20210324001
puree and organic apple puree, as raw ingredients, to
ekologiczny przecier jabłkowy jako surowce
industrial food processors under outsourcing
przemysłowe dla przetwórców żywności. Współpraca na
agreement.
podstawie umowy outsourcingowej.
Belgijska firma produkująca specyficzne wyroby
czekoladowe takie jak: czekolada rzemieślnicza, wyroby
Belgian SME producing specific chocolates, such as
dla smakoszy, wyroby z zamiennikami cukru (np.
artisanal, gourmet, fine, stevia, fair trade, low in sugar
stewia), wyroby o niskiej zawartości cukru oraz
and organic, under its our own brand or white-label is
ekologiczne. Produkty miałby być sprzedawane pod
looking to conclude manufacturing activities and trade
marką własną lub pod marką dystrybutora. Współpraca
intermediary services agremeents. The chocolates
BOBE20210419001 opierać się będzie o umowę produkcyjną i pośrednictwa
manufacturer is experienced and specialized in private
handlowego. Firma posiada duże doświadczenie i
label, new product development and creation of
specjalizuje się w rozwoju nowych produktów pod
innovative products for recognizable international
marką własną, a także w tworzeniu innowacyjnych
brands, food-service operations and demanding
produktów dla rozpoznawalnych międzynarodowych
retailers in the grocery trade.
marek, działalności gastronomicznej oraz detalistów z
branży spożywczej.
Singapurski producent kawy w proszku/mielonej i
The Singapore company is a coffee powder and tea
herbaty, specjalizuje się w singapurskich wyrobach
manufacturer specialises in Singaporean coffee and tea
kawowych i herbacianych. Firma planuje rozszerzyć
BOSG20210427007
products. The company plans to expand its brand
swoją działalność poza Azję i wejść na rynek europejski.
beyond Asia. The business wants to expand into the
Współpraca opierać będzie się o umowę świadczenia
European market and is seeking European partners
usług dystrybucyjnych.
through a distribution service agreement.

21/05/2022

doradztwo i
konsultacje

06/11/2022

spożywcza

07/05/2022

spożywcza

08/05/2022

spożywcza

Turecka firma produkująca urządzenia do barwienia
The Turkish company that produces blood staining
krwi, fototerapii, projektowania 3D i modelowania,
devices, phototherapy devices, 3D design, and modeling
świadczy również usługi doradcze. Urządzenia
also provides consultancy services. The blood staining
stosowane są w szpitalach badawczych, szpitalach
devices are used in university research hospitals, public
publicznych i prywatnych, ośrodkach badań
BOTR20210430001
and private hospitals, veterinary research centers,
weterynaryjnych, laboratoriach centralnych,
central laboratories, private clinical laboratories, bone
prywatnych laboratoriach klinicznych, ośrodkach badań
marrow centers.
szpiku kostnego. Firma poszukuje partnerów do
współpracy opartej o umowę świadczenia usług
The company is looking for distribution services or
dystrybucyjnych lub Joint Venture.
manufacturing or joint venture agreements.
Singapurska firma produkująca ciasta i inne wyroby Singapore company, which manufactures pastries, cakes
cukiernicze jest znaną marką na tamtejszym rynku
and other confectioneries, is a well-known brand in
BOSG20210427023 spożywczym. Firma jest zainteresowana ekspansją na
Singapore's food haven. The company is interested in
rynek europejski poprzez zawarcie umów
expanding into the European market through a
franczyzowych lub agencyjnych.
franchise agency agreement.
Francuska firma produkująca ręcznie robione czekoladki
A French company manufacturing handcrafted
poszukuje partnerów, którzy podjęliby się dystrybucji chocolates is looking for partners that could distribute
BOFR20210429001 marki w Europie, Ameryce Północnej i Japonii. Firma
its brand under distribution service agreement across
jest również zainteresowana pracą pod marką własną w Europe, North America and Japan. The company is also
ramach umowy produkcyjnej.
interested to work under private label under
manufacturing agreement.
Rosyjska firma specjalizująca się w oprzyrządowaniu i
The Russian company specializing in surgical
sprzęcie chirurgicznym opracowała implanty stosowane instrumentation and equipment has developed implants
w chirurgii i neurochirurgii wykonane z wysokiej jakości
for surgery and neurosurgery made of high-quality
hydrofobowego akrylu. Firma łączy najnowocześniejsze hydrophobic acrylic. The company combines cuttingBORU20210205010 technologie z dziedziny chemii i biofizyki, aby stworzyć
edge technology in the fields of chemistry and
produkty łatwe i wygodne w użyciu w codziennym
biophysics to create products easy and comfortable to
zarówno dla chirurga, jak i pacjenta. Firma poszukuje
use in everyday life for both the surgeon and the
partnera do współpracy opartej o umowę świadczenia
patient. The company is looking for partners to
usług dystrybucyjnych.
conclude a distribution agreement.

27/05/2022

medycyna

19/05/2022

spożywcza

05/05/2022

spożywcza

12/05/2022

medycyna

Firma z siedzibą w północno-wschodniej Wielkiej
Brytanii oferuje wybór prezentów w formie online,
zarówno w sektorze biznesowym, jak i konsumenckim
na całym świecie. Firma poszukuje nowego sposobu
współpracy z globalnymi partnerami na zasadzie
wzajemności, pozwalającego na wprowadzenie bardziej
BOUK20210428002
zrównoważonej metody dostawy na rynkach
międzynarodowych, która uwzględniać będzie
logistyczne, dostawcze i administracyjne wymagania
międzynarodowego rynku upominków. Firma poszukuje
globalnych partnerów do rozwijania usług z nowym,
innowacyjnym, wzajemnym wsparciem opartym o
umowę agencyjną.
Turecki start-up założony w 2016r. opracował
internetowe narzędzie do zarządzania doświadczeniami
klientów i tworzenia ankiet, które może być
wykorzystywane w każdym sektorze gospodarki. Jako
platforma umiejscowiona w chmurze, oprogramowanie
BOTR20210215001
jest łatwe w instalacji i obsłudze. Firma poszukuje
długofalowego partnerstwa opartego o umowę
agencyjną. To co wymaga się od partnera to sprzedaż,
instalacja i wsparcie początkowego wdrażania i
użytkowania oprogramowania.
Serbska firma rodzinna oferuje badania i rozwój
wysokiej jakości maszyn CNC do cięcia plazmowego,
laserowego i strumieniem wody. Ponadto firma zajmuje
BORS20210428001
się projektowanie i wdrażaniem zrobotyzowanych
komórek "pod klucz". Firma poszukuje partnerów do
współpracy opartej o umowę świadczenia usług
dystrybucyjnych.

A North East UK company offers an online selection of
gifts to both business and consumer markets globally.
They seek a new way of working with global partners on
a reciprocal basis allowing for a more sustainable
method of delivery in international markets which
considers the logistical/supply/administrative demands
of the International gifts market. They seek global
partners to develop the service with a new innovative
reciprocal agreement based on a commercial agency
agreement.

22/05/2022

komputery i IT

A Turkish start-up founded in 2016, has developed a
customer experience management and survey platform
online tool, which can be used in any sector. As a cloud
platform, the software is easy to install and to use. The
company is looking for a long-term partner under a
commercial agency contract, who is able to sell, install
and provide first level support for its software.

27/05/2022

komputery i IT

Serbian family company offers research and
development of high quality CNC (Computer Numerical
Control) machines for plasma, laser and water jet
cutting. In addition, the company is engaged in the
design and implementation of robotic cells on a
"turnkey" basis. The company is looking for distribution
services agreement.

08/05/2022

narzędzia i części

Rosyjska firma specjalizująca się w oprogramowaniu
systemowym, opracowała zestaw rozwiązań
technologicznych w obszarze handlu internetowego.
BORU20210205017 Oprogramowanie obejmuje etapy od analizy obecności
na rynku po tworzenie, dystrybucję i emisję treści. Firma
poszukuje partnera do współpracy opartej o umowę
licencyjną.
Młoda austriacka firma wynalazła unikalny podnośnik
do łóżka (opatentowany (między)narodowo) do
montażu w różnego rodzaju pojazdach, łodziach i
małych domkach. Siedem mechanizmów regulacji
sprawia, że jest to funkcjonalny i wszechstronny mebel
BOAT20210505001 niosący ze sobą wiele korzyści: jeśli chodzi o pojazdy,
vana można łatwo przekształcić w kampera. Aby
sprzedawać swój innowacyjny produkt na arenie
międzynarodowej, MŚP poszukuje obecnie agentów
handlowych i partnerów dystrybucyjnych w Europie,
Kanadzie i USA.
Firma z siedzibą w północnych Włoszech jest dostawcą
systemów do pobierania próbek jakości powietrza i
emisji, długoterminowych próbników emisji
mikrozanieczyszczeń, grawimetrycznych próbników
pyłu, urządzeń do higieny przemysłowej oraz
analizatorów kontroli spalania. Jej misją jest
BOIT20210504003
projektowanie produktów zgodnych z europejskimi,
amerykańskimi normami EPA i ISO, podnoszenie
produktywności inżynierów środowiska oraz
ograniczanie produktów niespełniających specyfikacji w
procesach przemysłowych. Firma poszukuje podpisania
umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company, specializing in systems software,
has developed a set of technological solutions in the
field of online retail, from analysis of marketplace
presence to creation, distribution and broadcast of
content. The company is looking for partners to
conclude license agreements with.

07/05/2022

komputery i IT

A young Austrian company invented a unique bed lift
((inter)nationally patented) to be installed in different
sorts of vehicles, boats and tiny houses. Its seven
adjustment mechanisms make it a functional & versatile
piece of furniture entailing multiple benefits: Thus, e.g.
with respect to vehicles, a van can be easily
transformed into a camper. In order to sell its
innovative product internationally, the SME currently
seeks commercial agents & distribution partners in
Europe, Canada & the USA.

15/05/2022

różne inne produkty

The company, based in Northern Italy, is a supplier of air
quality and emissions sampling systems, long-term
micropollutants emission samplers, gravimetric dust
samplers, industrial hygiene devices and combustion
control analysers. Its mission is to design products
compliant to European, US EPA and ISO standards, to
improve productivity of environmental engineers, and
to reduce off-spec products in industrial processes. The
company looks for signing distribution services
agreements.

12/05/2022

środowisko/energia/
ochrona środowiska

BOUK20210507002

BOSI20210412001

BOBG20210421001

BORU20210511002

Założona w 2018 roku brytyjska firma ma ponad 30letnie doświadczenie w projektowaniu
architektonicznym w branży budowlanej. Chcą
współpracować na zasadzie podwykonawstwa lub joint
venture z zespołami konsultantów ds. rozwoju, aby
połączyć kreatywność i innowacyjność w projekcie
budowlanym z opłacalnością dla klienta.
Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji i instalacji
ortopedycznych urządzeń medycznych, protez i ortez na
zamówienie. Oferuje innowacyjne, wykonane na
zamówienie kaski korekcyjne do leczenia niemowląt z
zespołem płaskiej głowy. Firma jest zainteresowana
rozszerzeniem sprzedaży i poszukiwaniem partnerów do
długoterminowej współpracy w ramach umowy
outsourcingowej.
Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów
elektronicznych i elektromechanicznych, detali z
tworzyw sztucznych, wiązek kablowych, lamp LED
wnętrzowych i ulicznych/parkowych. Opracowała
innowacyjny produkt: profesjonalne rozwiązanie z
promieniowaniem UVC do dezynfekcji powietrza
poprzez wymuszoną konwekcję z udziałem człowieka.
Firma poszukuje partnerów w ramach umowy
produkcyjnej oraz umowy podwykonawczej i
outsourcingowej.
Rosyjska firma opracowuje szyte na miarę rozwiązania
cyfrowe, które pomagają startupom i dojrzałym firmom
usprawnić ich działalność. Firma poszukuje nowych
partnerów z różnych dziedzin do zawierania
długoterminowych umów outsourcingowych.

Established in 2018, the UK company founder has over
30 years of wide-ranging experience in architectural
design within the construction industry. They are
looking to partner on a subcontracting or joint venture
basis with development consulting teams, to combine
creativity and innovation in the build design with cost
effectiveness for the client.

27/05/2022

materiały i usługi
budowlane

A Slovenian company is specialized in the manufacturing
and installation of custom made orthopedic medical
devices, prostheses and orthoses. It offers innovative
custom made corrective helmets for treating babies
with flat head syndrome. The company is interested in
expanding its sales and looking for partners for longterm cooperation under outsourcing agreement.

07/05/2022

medycyna

The Bulgarian company is specialised in the production
of electronic and electro-mechanical products, plastic
details, cable looms, interior and street/park LED lamps.
It has developed an innovative product: a professional
solution with UVC radiation for air disinfection by forced
convection with human presence. The company is
looking for partners under manufacturing agreeement,
as well as subcontracting and outsourcing agreement.

06/05/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

A Russian company develops bespoke digital solutions
that help startups and mature companies improve their
business. The company seeks to find new partners from
various fields to enter into a long-term outsourcing
agreements.

21/05/2022

komputery i IT

Ormiańska firma zlokalizowana w dolinie rzeki Arpa,
która jest jednym z najkorzystniejszych miejsc do
uprawy winogron i innych owoców, specjalizuje się w
BOAM20210430003
produkcji różnego rodzaju win i wódek. Firma poszukuje
dystrybutorów do rozszerzenia swojego rynku za
granicę.
Hiszpańska firma technologiczna z szeroką wiedzą w
dziedzinie biocydów opracowała środek antybakteryjny
o ogromnym zastosowaniu w kilku sektorach;
sanitarnym, handlu, transporcie pasażerskim, pralniach,
hotelach, barach i restauracjach, kinach i teatrach,
BOES20210504001
siłowniach, budynkach użyteczności publicznej, firmach
sprzątających i dezynfekujących. Firma poszukuje
przedstawicieli handlowych do reprezentowania
nowego produktu, a także dystrybutorów do umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
Włoska firma znajdująca się na południu Włoch oferuje
szeroki asortyment przetworów spożywczych: od
warzyw w oleju, przez warzywa grillowane, gotowe
sosy, po dżemy, przetworzone nowoczesnymi
BOIT20210430001
technologiami, ale z tą samą starannością. Firma
zajmuje się produkcją produktów ekologicznych,
przetwarzając owoce bez użycia obornika i nawozów
sztucznych, aby zachować smak. Firma poszukuje
dystrybutorów.

An Armenian company located in the Arpa river valley,
which is one of the most favorable places for growing
grapes and other fruit, is specialized in production of
different kinds of wine and vodka. The company is
looking for distributors to expand its market abroad.

11/05/2022

spożywcza

Spanish technology-based company with wide range of
knowledge in the field of biocide has develop an
antimicrobial protector with a huge application in
several sectors; sanitary, commerce, passenger
transport, laundries, hotels, bars and restaurants,
cinemas and theatres, gym, public buildings, cleaning
and disinfection company. The company seeks
commercial agents to represent the new product and
also distributors for distribution services agreement.

27/05/2022

medycyna

The Italian company is located in the South of Italy. The
range of food preserves offered is wide: from the
vegetables in oil, to grilled vegetables, to ready-made
sauces, to jams, processed with modern technologies
but with the same old-time care. The company is
involved in producing organic products, transforming its
fruits without using manures and synthetic fertilizers, to
preserve the taste. The company is looking for
distributors.

12/05/2022

spożywcza

Belgijska firma opracowała i wyprodukowała filtr i
biodynamizator zdolne do wytwarzania
zdynamizowanej wody. Rozwiązaniem jest urządzenie
hydrodynamiczne i magnetyczne, które w przyspieszony
BOBE20210501001 sposób odtwarza naturalny obieg wody, kopiując ruchy
wody, która swobodnie płynęła w naturze. Ta w 100%
naturalna technologia regeneruje wodę, aby była
porównywalna z żywą, naturalną wodą. Firma poszukuje
dystrybutorów.
Niemiecka firma rodzinna opracowała unikalną na skalę
światową technologię pieczenia do produkcji kubków
bardzo odpornych na wilgoć i zoptymalizowaną pod
kątem produkcji seryjnej. Obecnie na 1. zakładzie
pilotażowym produkują bezkonkurencyjne, jadalne
BODE20210322001
kubki. Kubki sprzedawane są online pod własną marką
firmy - tzn. zapotrzebowanie na kubki i ich akceptacja
zostały udowodnione. Celem jest przyznanie licencji
firmom z upodobaniem do pieczenia, które są otwarte
na nową technologię pieczenia.
Turecka firma założona w 1992 roku specjalizuje się w
sprzęcie szpitalnym ze stali nierdzewnej, takim jak wózki
medyczne, sprzęt do sterylizacji, ogólny sprzęt szpitalny.
BOTR20210324001
W celu zwiększenia udziału w rynku za granicą firma
poszukuje dystrybutorów, przedstawicieli handlowych i
oferuje umowy produkcyjne.

A Belgian company has developed and manufactured a
filter and a biodynamizer able to produce dynamized
water. The solution is a hydrodynamic and magnetic
device that reproduces the natural cycle of water in an
accelerated way by copying the movements of water
that has flowed freely in nature. This 100% natural
technology regenerates water to make it comparable to
living, natural water. The company is looking for
distributors.
The German family business has developed a worldwide
unique baking technology for the production of very
moisture-resistant cups and optimised for serial
production. Currently they are producing the unrivalled,
edible cups on the 1st pilot plant. The cups are sold
online under the company's own brand - i.e. the
demand for and acceptance of the cups has been
proven. The aim is to award licences to companies with
an affinity for baking that are open to a new baking
technology.
A Turkish company founded in 1992 is specialized in
stainless steel hospital equipment such as medical
trolleys, sterilization unit equipment, general hospital
equipment. In order to increase its market share
abroad, the company seeks distributors, commercial
agents and offers manufacturing agreement.

11/05/2022

środowisko/energia/
ochrona środowiska

08/05/2022

spożywcza

22/05/2022

medycyna

The UK company are innovation specialists with 18
Brytyjska firma to specjaliści ds. innowacji z 18-letnim
years’ experience enabling organisations to achieve
doświadczeniem umożliwiającym organizacjom
their innovation objectives. They have developed a
osiągnięcie ich celów w zakresie innowacji. Opracowali
unique web-based platform guiding users through the
unikalną platformę internetową prowadzącą
early stages of innovation. The application contains
BOUK20210507001 użytkowników przez wczesne etapy innowacji. Aplikacja
flows of activity which have been developed based
zawiera przepływy działań, które zostały opracowane na
upon extensive academic research and real-world
podstawie rozległych badań naukowych i praktycznych
practical experience. Company is looking for jointdoświadczeń. Firma poszukuje partnerów joint-venture
venture or license agreement partners in the business
lub umów licencyjnych na arenie wsparcia biznesu.
support arena.
To włoskie MŚP projektuje i produkuje wysokiej jakości
This Italian SME designs and manufactures high quality
chłodnice miedziano-mosiądzowe i aluminiowe,
copper-brass and aluminum radiators, using
wykorzystując technologiczne systemy produkcyjne i
technological production systems and ensuring the
zapewniając maksymalną elastyczność w zakresie
maximum flexibility as regards customization, for the
dostosowywania, do chłodzenia silników
cooling of endothermic engines in differents sectors.
BOIT20210510003 endotermicznych w różnych sektorach. Zainteresowany
Interested in commercial agency agreement,
umową agencyjną, umową o świadczenie usług
distribution services agreement and manufacturing
dystrybucyjnych oraz umową produkcyjną z firmami z
agreement with companies of the earth moving
branży maszyn do robót ziemnych, ciągników, silników
equipment, tractors, oleodinamic engines and
oleodynamicznych oraz ochrony zdrowia na rynkach
healthcare sectors on the European markets.
europejskich.
Portugalskie MŚP projektuje, opracowuje i wdraża
A Portuguese SME designs, develops and implements
urządzenia medyczne. Firma poszukuje dystrybutorów
medical devices. The company is looking for distributors
na urządzenie medyczne do zajęć rehabilitacyjnych.
for a medical device to physical rehabilitation activities.
Urządzenie medyczne to platforma nacisku i siły z
The medical device is a pressure and force platform
wizualnym biofeedbackiem. To portugalskie MŚP
BOPT20210423001
with visual biofeedback. This Portuguese SME is looking
poszukuje agentów handlowych do reprezentowania
for commercial agents to represent the new medical
nowego urządzenia medycznego, a także dystrybutorów
device and also distributors with background and
z doświadczeniem i wiedzą z zakresu urządzeń
knowledge from the medical devices of physical and
medycznych do terapii fizycznej i przedsionkowej oraz
vestibular therapy, and rehabilitation market.
rynku rehabilitacji.

22/05/2022

doradztwo i
konsultacje

28/05/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

04/05/2022

medycyna

BOSI20210421001

BOIL20210504002

BOAM20210430002

Słoweńska firma zajmuje się produkcją drewnianych
akcesoriów kuchennych z różnych gatunków drewna
twardego. Firma poszukuje partnerów zagranicznych do
zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Ten izraelski start-up opracował zautomatyzowane
rozwiązanie do planowania budowy dla deweloperów i
konstruktorów nieruchomości, które pozwala im
planować i budować szybciej, mądrzej i wydajniej.
Wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do
realizacji procesu planowania podobnie jak tworzenie
oprogramowania – sprawiają, że proces jest
zautomatyzowany, wydajny i zoptymalizowany pod
potrzeby klienta. Firma poszukuje klientów
podwykonawców w zakresie nieruchomości,
budownictwa i architektury.

A Slovenian company is engaged in the production of
wooden kitchen accessories from various hard woods.
The company is looking for foreign partners to conclude
a distribution services agreement with..

05/05/2022

produkty drewniane,
meble

This Israeli start-up has developed an automated
construction planning solution for real estate
developers and constructors, allowing them to plan and
build faster, smarter and more efficiently. It uses
artificial intelligence algorithms to execute the planning
process similarly to software development – make the
process automated, efficient, and optimized for the
client's needs. The company is looking for
subcontracting clients in the fields of real estate,
construction and architecture.

12/05/2022

materiały i usługi
budowlane

Ta armeńska firma dostarcza pełen pakiet usług
This Armenian company provides a full package of IT
informatycznych. Firma świadczy kompleksowe usługi
services. The company provides comprehensive IT
informatyczne dla ponad 160 firm w Armenii, Gruzji,
services to more than 160 companies in Armenia,
USA i Białorusi. Firma ma duży potencjał do dalszego
Georgia, the USA and Belarus. The company has a high
poszerzania obszarów objętych usługami i poszukuje potential for further enlargement of its service coverage
nowych możliwości partnerskich w ramach umowy
areas and is looking for new partnering opportunities
outsourcingowej lub podwykonawstwa.
under outsourcing agreement or subcontracting.

14/05/2022

komputery i IT

chemia i
kosmetyki/chemiczna

nauka/edukacja

doradztwo i konsultacje

komputery i IT

materiały i usługi
budowlane

medycyna

narzędzia i części

nauka/edukacja

opakowania, papier

pojazdy i
maszyny/maszynowa

produkty drewniane, meble

spożywcza

reklamowa, filmowa

rolnictwo

sektor morski, lotniczy

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

środowisko/energia/ochron
a środowiska

tekstylia, ubrania, biżuteria

transport/logistyka

turystyka

metalowa

różne inne produkty

inne usługi

