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BRAT20210901001

Austriackie centrum, działające w branży kempingowej oraz samochodów
kempingowych, poszukuje partnerów do produkcji toreb. Firma przekształca
samochody dostawcze w przytulne samochody kempingowe oraz sprzedaje
wyposażenie kempingowe. Firma stworzyła ostateczny prototyp takiej torby oraz jej
wzornictwo, a obecnie poszukuje europejskich producentów toreb w celu
nawiązania współpracy produkcyjnej.

Austrian camping and van life competence center is looking for a partner to
manufacture bags. The company converts transporters into cozy camper vans and
sells camping equipment. The final prototype of the bag and patterns have been
already prepared. The company is looking for a bag manufacturer within the EU
under a manufacturing agreement.

09/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BRCN20210811001

Chińska firma, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży automatycznych
elektrycznych defibrylatorów (AED), poszukuje partnerów zajmujących się
technologią AED lub produkujących takie urządzenia w celu podpisania umowy
dostawy.

A Chinese company, specialised in automated external defibrillator (AED) original
equipment manufacture and sale, is looking for technology partners with AED
technology or products to collaborate under a supplier agreement.

09/09/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

28/09/2022

produkty drewniane,
meble

BRDE20210729001

A German medium sized company for wood sculpting with a focus on planning,
Niemiecka średnia firma, zajmująca się produkcją wyrobów z drewna planuje,
design and production of custom children's playground equipment made of black
projektuje i dostarcza drewniane elementy placów zabaw, wykonane z robinii
locust wood is looking for distribution partners in Northern, Southern and Eastern
akacjowej. Firma poszukuje partnerów zagranicznych, takich jak firmy zajmujące się
Europe. Partners could be landscape constructors, installation companies or urban
inżynierią krajobrazu, instalacjami placów zabaw oraz planowaniem miast w celu
planners. The partner is expected to carry out the local business in close consultation
nawiązania ścisłej współpracy.
with the German SME.

BRUK20210903002

Brytyjska firma, posiadająca ekspercką wiedzę z zakresu nauki o żywieniu i life
science wspiera zdrowotność, dobrostan oraz wydolność, a obecnie pragnie
poszerzyć oferowaną gamę produktów i suplementów dzięki współpracy z
zagranicznymi dostawcami takich produktów.

The UK company is an expert in the application of nutrition and lifestyle sciences to
support optimum health, wellbeing and performance, and wishes to expand its
offering of health products and supplements. The UK company is looking to expand
its product range and is seeking overseas partners that would be interested in
bringing their products in the UK under a supplier agreement.

10/09/2022

spożywcza

BRRO20210622001

Rumuńska firma architektoniczna poszukuje partnerów specjalizujących się w
projektowaniu budynków i domów, zainteresowanych współpracą na podstawie
umów podwykonawstwa lub outsourcingu.

A Romanian architecture design company seeks partners specialized in planning and
design of buildings and houses, in order to conclude outsourcing and subcontracting
agreements.

08/09/2022

materiały i usługi
budowlane

BRUK20210902001

The UK company that is involved in the engineering and design of specialised and
Brytyjska firma, zajmująca się inżynierią oraz projektowaniem specjalistycznych,
patented water treatment products for heating, ventilation, and air conditioning
opatentowanych rozwiązań z zakresu uzdatniania wody dla branży HVAC poszukuje
(HVAC) sector seeks manufacturers to produce its wide range of both stainless steel
producentów zaworów ciśnieniowych z mosiądzu i stali.
and brass designs under manufacturing agreement.

14/09/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BRCN20210908001

Chińskie przedsiębiorstwo wysokich technologii z Hangzhou, zajmuje się
The Chinese high-tech enterprise is situated in Hangzhou, with core audio and video
technologiami audio i wideo oraz prawami własności intelektualnej. Firma prowadzi technologies and intellectual property rights. The company is a social entertainment
rozrywkową platformę społecznościową, skierowaną do szerokiej grupy osób
live broadcast platform focused on a broad group of young and middle-aged users.
młodych i w średnim wieku. Z powodu rozwoju usług przesyłania wideo na żywo,
With the rapid development of e-commerce over live-streaming, it is now seeking
firma pragnie nawiązać współpracę z europejskimi markami z branży kosmetycznej
European cosmetics and beauty brands for cooperation via a distribution or
na podstawie umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej.
commercial agency agreement.

23/09/2022

komputery i IT

BRNL20210901001

Holenderska firma, specjalizująca się w dystrybucji maszyn fitness do użytku
wewnątrz i na zewnątrz oraz akcesoriów fitness poszukuje dostawców. Firma jest
międzynarodowym dystrybutorem szerokiej gamy wyposażenia fitness w Belgii,
Holandii, Luksemburgu i na Antylach Holenderskich. Poszukuje nowych partnerów w
celu poszerzenia swojej oferty dystrybucyjnej.

A Dutch SME, specialized in the distribution of in- and outdoor fitness equipment
and small fitness items, is looking for suppliers. The company has been an
international distributor of various brands of fitness equipment. Its distribution is
primarily focused on Belgium, the Netherlands, Luxembourg & Dutch Antilles and
the company wants to further expand its supplier portfolio.
The company is looking for new partners to conclude a distribution services
agreement.
The French company specialised in distributing scientific equipment for
pharmaceutical company, agro-food and life science academia seeks advanced and
basic microscopy systems from original manufacturer under the frame of a
distribution services agreement.
The company seeks a manufacturer based in Europe, Canada, United States and
Asian countries.

BRFR20210831001

Francuska firma, specjalizującą się w dostarczaniu wyposażenia laboratoryjnego dla
branż farmaceutycznej oraz uczelni agro oraz life science poszukuje producentów
podstawowych u zaawansowanych mikroskopów w celu współpracy na podstawie
umowy dystrybucyjnej.

BOAL20210223001

An Albanian company, established 17 years ago, is specialized in the manufacture of
Albańska firma, od 17 lat obecna na rynki, zajmuje się produkcją szerokiej gamy
a wide range of aluminum products like grilles, shutters, angular octagonal axes and
wyrobów z aluminium - grille, żaluzje, ośmiokątne kształtowniki itp.. Firma poszykuje
grille boxes, etc. The company is looking for partners under manufacturing
partnerów zainteresowanych takimi produktami m.in. w Polsce.
agreements in Germany, Norway, Poland, Sweden and Italy.

17/09/2022

różne inne produkty

25/09/2022

nauka/edukacja

07/09/2022

metalowa

10/09/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

21/09/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BODE20210723001

Niemiecki producent wysokiej jakości, tworzonych na zamówienie substancji
chemicznych poszukuje dystrybutorów w krajach Europy.

German manufacturer of high quality, tailor-made chemical agents for the crafts
sector is looking for distribution agreements in European countries.

BRUK20210813001

Brytyjska firma z północnego wschodu kraju, posiada ponad 50-letnie doświadczenie
w zaopatrywaniu rynku brytyjskiego we własnej produkcji zamrażarki i lodówki
szafowe. Firma poszukuje innowacyjnych rozwiązań z zakresu chłodnictwa, które
pozwalają na przedłużenie okresu przydatności do spożycia w jak najbardziej
ekonomiczny sposób, przede wszystkim bezpośrednio od producentów szaf
chłodniczych i zamrażarek, stosowanych w supermarketach, sklepach i przez
sprzedawców żywności

This North East based company, with more than 50 years’ experience of supplying to
the UK market, now want to supply their own branded chiller cabinets and freezers.
They are seeking innovative refrigeration solutions that prolong the shelf life of food
and run in the most economical way possible from manufacturers (not suppliers) of
refrigerated cabinets and freezers suitable for supermarkets, shop units, food
retailers and convenience stores. Manufacturer agreement sought.

BRDE20210823001

Niemiecka firma specjalizuje się w dystrybucji akcesoriów do włosów i modowych.
W celu rozszerzenia gamy oferowanych produktów, wyprodukowanych w Europie,
firma poszukuje producentów akcesoriów kąpielowych, do włosów oraz masażu.

A German company is specialized in the distribution of hair and fashion products. In
order to enlarge its product range "Made in Europe", the company is looking for
European manufacturers of hair, bathroom and massage accessories, to sell their
products under a distribution services agreement.

07/09/2022

różne inne produkty

BRRO20210922004

Rumuński dystrybutor naturalnych kosmetyków, suplementów diety oraz zdrowej
żywności poszukuje dostawcy naturalnych, ekologicznych, bio surowców, żywności
oraz kosmetyków, które będzie sprzedawać we własnej sieci sklepów w Rumunii.

A Romanian distributor of natural cosmetics, natural supplements and healthy food
is looking for natural, ECO, BIO raw materials, foods and cosmetics to be sold in its
own specialized store in Romania, based on a distribution agreement.

25/09/2022

różne inne produkty

Bułgarski touroperator, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży oraz
A Bulgarian tour operator with many years of experience and a large client base is
szeroką bazę klientów przygotowuje się do popandemicznego wzrostu liczby
getting ready for the post Covid-19 pandemic rush for travel and is looking for
klientów, dlatego też pragnie podpisać umowy agencyjne z touroperatorami z innych international partners to sign a commercial agency agreement and offer their tour
krajów, żeby móc zaoferować nowe wycieczki swoim klientom.
packages to tourists in Bulgaria.

01/03/2022

turystyka

BOIL20210820001

Firma programistyczna z Izraela specjalizuje się systemach restrykcji przeznaczonych
dla lotnictwa cywilnego, które pomagają utrzymać bezpieczeństwo w przestrzeni
powietrznej. System zapewnia zaawansowany system planowania i wydawania
zezwoleń wokół lotnisk, pasów startowych oraz korytarzy powietrznych. Firma szuka
umowy licencyjnej oraz podwykonawstwa dla innowacyjnego oprogramowania
związanego z procedurami zachowania bezpieczeństwa lotów.

10/09/2022

sektor morski, lotniczy

BOUA20210831001

Ukraiński producent oferuje czystą odolejoną lecytynę słonecznikową w proszku
(dodatek do żywności E-322) z zawartością fosfolipidów min. 97%. Odpowiednia do
Ukrainian producer offers pure deoiled sunflower lecitin powder (food additive Eprodukcji żywości i suplementów diety. W żywności, lecytyna jest używana jako
322) with the content of phospholipids min.97%. Product of food and dietary grade
emulgator oraz antyoksydant. Lecytyna jest dodatkiem do żywności dla osób
is available. In food industry lecitin is used as an emulsifier and antioxidant. Lecitin as
potrzebujących dodatkowego źródła fosfolipidów. Producent poszukuje
a diet additive is used in food rations of people as an additional source of
długoterminowego partnerstwa na zasadzie umowy dystrybucyjnej. Produkcja na
phospholipids. Producer is looking for long-term sales partners under distribution
zlecenie dla sieci sprzedaży też jest możliwa.
services agreement. Manufacturing under private label for retail chains is possible.

21/09/2022

spożywcza

15/09/2022

medycyna

02/09/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BRBG20210819001

BOUK20210603001

BOFR20210831001

An Israeli software development company specializes in a civil aviation building
restriction system, that helps to keep the sky safe. The system implements an
advanced planning and building permits tracking system around airports, runways
and airways. The company seeks licensing or outsourcing agreements for the
innovative software of aviation safety procedures.

Firma diagnostyczna z Anglii specjalizuje się w diagnostyce grzybów i bakterii dla
UK medical diagnostics company, specialising in fungal and bacterial diagnostics to
sektora zdrowotnego. Szybki test na grzyby doskonale wpisuje się w aktualny trend
the healthcare sector. The fungal rapid-diagnostic tests fit seamlessly into current
leczenia i może ograniczyć liczbę lekoopornych infekcji poprzez promowanie nowej
treatment pathways and can reduce the rate of drug resistant infections by
metody diagnostycznej. Firma chce rozszerzyć swoją międzynarodową działalność i
promoting a new diagnostic led approach. The company wish to expand
poszukuje globalnych partnerów ze znajomością rynku diagnostyki mikrobiologicznej
internationally and is seeking global partners with knowledge in the microbial
na swoim terytorium do zawarcia umowy dystrybucyjnej i/lub komercyjnej.
diagnostics market in their territory, for distribution and/or commercial agency
agreements.

Francuska firma produkuje produkty do farb do twarzy włączając w to akcesoria do
The French company manufactures face paint products, including a make-up
makijażu przeznaczone do kolorowania twarzy we flagi, drużyn sportowych lub
accessory designed to paint on the face the colors of a flag, a sport team or the
kolory przeznaczone na festiwale. Akcesoria mogą składać się z 6 kolorów mogą być
colors linked to a festive event. This accessory can combine up to 6 colors and can be
spersonalizowane z marką, logo, slogan. Produkt wyprodukowany we Francji i
personalized with a brand, logo, strapline.
opatentowany. Jest zgodny w przepisami kosmetycznymi spełnia wymogi jakości i
The product is made in France and patented. It complies with the cosmetic
higieny. Firma poszukuje dystrybutorów.
regulations and meets the requirements of quality and hygiene. The company is
looking for distribution services agreements.

BOCN20210908001

Chińska firma założona w 2017 oferuje wysokiej jakości rekombinowane białko dla
użytku badawczego. Do tej pory, głównym produktem jest ESAT6 (wcześnie
wydzielony cel antygenowy 6kDa białka) -CFP10 (filtrowane białko z 10kDa) z
rekombinowanego białka. Firma poszukuje partnerstwa z potencjalnym partnerem
zagranicznym, zwłaszcza z Europy. Poszukiwane sposoby współpracy to umowa
dystrybucyjna i komercyjna.

BOTR20210630002

Turecka firma została założona w 2019 roku do produkcji gotowych do spożycia
kandyzowanych owoców oraz tradycyjnego jedzenia tureckiego. Firma jest
zlokalizowana w regionie Aegean, który jest najbardziej dogodnym miejscem w kraju
dla produktów rolnych. Firma szuka importerów i dystrybutorów aktywnych w
sektorze spożywczym, gdzie głównymi klientami są hurtownicy spożywczy,
supermarkety oraz firmy HoReCa.

BOUA20210827001

Ukraiński producent to firma elektryczna z szeroką gamą produktów do
elektrycznych instalacji, naprawy oraz optymalizacji dla domów prywatnych oraz
dużych firm komercyjnych. Firma oferuje szafki elektryczne dla różnych branż:
przełączniki, szafki kompensacyjne, szafy wzbudzające, szafki automatyki
przemysłowej. Producent jest zainteresowany umową produkcyjną.

BOUK20210826001

Firma z Anglii zaprojektowała i wyprodukowała proste rozwiązanie do aplikacji kropli
do oczu i poszukuje nowych rynków na podstawie współpracy dystrybucyjnej na
zasadach umowy dystrybucyjnej.

BOMK20210726001

Firma programistyczna z Macedonii wprowadza nowe rozwiązanie cyfrowe
(oprogramowanie) które umożliwia automatyczną komunikację z potencjalnymi
pacjentami i jest w pełni zautomatyzowane i intuicyjne dla personelu szpitalnego.
Oprogramowanie jest w fazie rozwoju i firma szuka potencjalnych nowych
partnerów do sprzedaży oprogramowania na zasadzie umowy komercyjnej i/lub
używania oprogramowania na zasadzie licencji.

This is a Chinese company founded in 2017, offering high-quality recombinant
protein for research use. Up until now, its core product is ESAT6 (early secreted
antigenic target 6-kDa protein) -CFP10 (culture filtrate protein of 10 kDa)
recombinant protein. The company is seeking partnership with potential foreign
partners, and those from Europe in particular. The desired ways of cooperation
include the signing of a distribution or commercial agency agreement.

23/09/2022

nauka/edukacja

The Turkish company was established in 2019 to manufacture ready to eat canned
foods and traditional Turkish foods. The company is located in the Aegean Region of
Turkey, which is the most convenient part of the country for agricultural products. It
is looking for importers and distributors active in the food supplement sector, and its
main target clients are food wholesalers, supermarkets, and HoReCa companies.

16/09/2022

spożywcza

The Ukrainian manufacturer is an electrical engineering company with a wide range
of electrical design, installation, repair and optimization solutions for private houses
and large commercial enterprises.
The company offers individual electric cabinets for different branches:
- switchboards
- compensation cabinets
- excitation cabinets
- industrial automation cabinets
The manufacturer is interested in manufacturing agreements.

10/09/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

07/09/2022

medycyna

07/09/2022

komputery i IT

The UK company that has designed and manufactured a simple solution to
delivering eye drops is seeking to enter new markets via a distribution network
under a distribution services agreement.

A Macedonian software company introduces an innovative digital solution
(software) that enables automated communication with potential patients and fully
automated and predictable emergency scheduling of the hospitals’ staff. The
software is in development phase and the company is looking for new partners to
sell the software within commercial agency agreements or to use the software
under licence agreements.

BOHR20210901001

Chorwacki producent specjalizuje się w produktach zapobiegających osadzaniu się
mgły na wszelkiego rodzaju powierzchniach szklanych i plastikowych i poszukuje
The Croatian manufacturer of a specialized product that prevents fogging of all types
dystrybutorów swoich produktów i oferuje produkcje dla swoich partnerów (ISO
of glass and plastic surfaces is looking for distributors of their product and offers
9001; ISO 14 001).
production for its partners (ISO 9001 ; ISO 14 001).

18/09/2022

różne inne produkty

BOTR20201231001

Producent maszyn do obróbki tekstyliów zlokalizowany w południowo-wschodniej
Turcji specjalizuje się w produkcji w maszyn do farbowania, stenterów do prania
wstępnego oraz wózków tekstylnych od 1974. Firma inwestuje w badania i rozwój
co sprawia, że jej produkty zużywają mniej wody, energii oraz czasu i zapewniają
jednocześnie wysoką jakość farbowania. Firma szuka dystrybutorów i agentów na
całym świecie.

21/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

24/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOCL20210524001

Chilijska firma posiada 6-letnie doświadczenie w branży przenośnych toalet
The Chilean Company has 6 years of experience in transportable eco toilets. The
ekologicznych. Firma poszukuje MŚP zainteresowanych inwestowaniem na chilijskim company is looking for partners across Europe for commercial agreements who are
zrównoważonym rynku toalet, zainteresowanych jego pobudzeniem i dalszym
interested in boosting and investing in the sustainable toilets market in Chile. The
rozwojem. Poszukiwani są partnerzy z całej Europy do współpracy w ramach umów company seeks SMEs that are interested in investing in the Chilean sustainable toilet
handlowych.
market, boost it and expand it further more.

04/09/2022

różne inne produkty

BOES20210602002

Hiszpańska firma konsultingowa, specjalista w zakresie zdrowia, higieny,
bezpieczeństwa, zdalnego audytu i szkoleń dla światowej branży turystycznej,
Spanish consultancy, a specialist in health, hygiene, safety, remote auditing and
oferuje integralne rozwiązanie ad hoc, wspierające dostawców docelowych we
training for the global tourism industry, offers an integral ad-hoc solution to support
wdrażaniu niezbędnych protokołów, aby zapewnić bezpieczną reakcję higieniczną na destination suppliers to implement the necessary protocols, in order to ensure a safe
okres "pocovidowy". Uznany certyfikat higieny przeciw Covid-19 może zostać
hygiene response to the post-Covid-19 period. A recognised certificate of Covid-19
wydany w celu przywrócenia zaufania podróżnym i organizatorom wycieczek.
hygiene response can be issued to restore confidence to travellers and tour
Preferowany tryb współpracy z partnerem to jest poszukiwana w trybie
operators. The partnership agreement is sought in terms of subcontracting.
podwykonawstwa.

09/09/2022

doradztwo i
konsultacje

BOMK20210817001

Macedońska firma istniejąca na rynku od 1997 roku specjalizuje się w produkcji
Macedonian company which exists on the market since 1997 seeks international
kotłów, kaloryferów, przewodów spalinowych, kolektorów słonecznych, akcesoriów
distributors and importers of household electrical gadgets to help them extend their
do kominka itp. Poszukuje ona międzynarodowych dystrybutorów i importerów
business activities and sell their products on European market. The company is
domowych gadżetów elektrycznych. Współpraca z tym producentem może pomóc
specialized in producing boilers, radiators, flue pipes, solar collectors, accessories for
ich partnerom rozszerzyć działalność i uatrakcyjnić asortyment na rynku
fireplace etc. which they are willing to offer.
europejskim.

10/09/2022

środowisko/energia/oc
hrona środowiska

BOPE20210812001

The textile machine manufacturer located in South East of Turkey is specialized in
manufacturing fabric dyeing machines, stenter pre-washing machines and textile
trolleys since 1974. The company is investing in research and development, so its
products require less water, energy and time and also allows high quality dyeing.
The company is looking for distributors and agents all around the world.

Firma z Peru specjalizuje się w produkcji i sprzedaży akcesoriów do obuwia z
tradycyjnych tekstyliów peruwiańskich i poszukuje umowy dystrybucyjnej i
Peruvian company specialized in production and merchadising of footwear and
komercyjnej w Europie i na świecie. Firma stawia na innowacyjność w projektowaniu accessories with traditional Peruvian textiles is looking for distribution services and
i jest otwarta na spełnianie wymogów klienta.
commercial agency agreement in Europe and worldwide. They always are innovating
in new designs and disposed to develop customers requirements.

BOSG20210830002

Firma z siedzibą w Singapurze, specjalizująca się w wykorzystaniu technologii 3D, The Singapore-based firm that specialises in the use of 3D technology to provide 3D
dostarcza rozwiązania 3D dla wielu branż. Firma chce wyjść poza rynek singapurski i
solutions to a wide range of industries. The firm wants to expand beyond the
poszukuje kolejnych potencjalnych agentów do outsourcingu swoich usług w ramach Singapore market and is seeking more potential agents to outsource its services
umowy agencyjnej.
through a commercial agency agreement.

08/09/2022

komputery i IT

A Czech company established in 2005, based in Czechia is producing high quality
wood-burning stoves, fireplace inserts, boiler stoves and boiler inserts. The company
is now looking for a new business partners abroad. Distribution services for
distributors and retailers are offered.

22/09/2022

środowisko/energia/oc
hrona środowiska

Firma działająca na terytorium Republiki Serbskiej, Bośni i Hercegowiny zajmuje się
The company is located in the entity of Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina.
produkcją różnego rodzaju miejskich obiektów mobilnych oraz wyposażenia parków.
The company is engaged in the production of different types of urban mobile objects
Oferowane są następujące rodzaje miejskich obiektów użytkowych, mobilnych i
and park equipment. The following types of urban mobile objects and park
wyposażenia parkowego: wiaty, podesty, kioski, oświetlenie miejskie, przystanki
equipment are offered: carports, platforms, kiosk, city light, bus stops, trash cans,
autobusowe, kosze na śmieci, ławki i stojaki na rowery. Współpraca z potencjalnymi
benches and bicycle stand. Cooperation with potential partners may be based on a
partnerami może opierać się na umowach produkcyjnych, outsourcingowych i
manufacturing, outsourcing and subcontracting agreements.
podwykonawczych.

08/09/2022

różne inne produkty

A Ukrainian company focused on high-quality bags for women is highly interested in
entering foreign markets and is looking for foreign partners to cooperate with in
terms of a distribution agreement.

18/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOSI20210914002

Słoweńska mała rodzinna firma, będąca jednocześnie największą prywatną palarnią
A Slovenian small family business, the largest private coffee roastery in Slovenia with
kawy w Słowenii - z własną marką kawy, oferuje ekspresy do kawy z technologią
its own coffee brand, offers coffee machines with coffee pad technology, suitable for
saszetek do kawy, odpowiednie do użytku w biurach, hotelach, restauracjach,
use in offices, hotels, restaurants, bed and breakfast spots, seasonal kiosks, etc. The
miejscach noclegowych i śniadaniowych, sezonowych kioskach itp. Firma poszukuje
company is looking for distributors or commercial agents to market and sell
dystrybutorów lub agentów handlowych w celu wprowadzenia na rynek i sprzedaży
appliances under distribution or commercial agency agreement.
urządzeń w ramach umowy dystrybucyjnej lub agencyjnej.

21/09/2022

spożywcza

BOBA20210823001

Bośniacka firma specjalizująca się w produkcji i projektowaniu odzieży i przyborów
kuchennych poszukuje partnerów międzynarodowych. Preferowana forma
współpracy to umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Bosnian company specialized in manufacturing and design of clothes and kitchen
utensils is looking for international partnerships. The potential new partnerships are
preferred to be arranged under distribution service agreements.

07/09/2022

różne inne produkty

BORU20210914001

Rosyjska firma zajmuje się rozwojem i produkcją przenośnego dyfraktometru
rentgenowskiego do określania naprężeń mechanicznych. Sprzęt jest w stanie
wykryć odkształcenia i naprężenia mechaniczne w dowolnym interesującym punkcie
złożonego produktu bez jego niszczenia. Firma poszukuje partnerów zagranicznych
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company is engaged in the development and production of portable X-ray
diffractometer for determining mechanical stresses. The equipment is able to detect
deformations and mechanical stresses at any point of interest in a complex product
design without destroying it. The company is looking for foreign partners within the
framework of a distribution services agreement.

29/09/2022

różne inne produkty

BOCZ20210921001

BOBA20210830001

BOUA20210908001

Założona w 2005 roku czeska firma produkuje wysokiej jakości piece opalane
drewnem, wkłady kominkowe, piece kotłowe i wkłady kotłowe. Firma poszukuje
teraz nowych partnerów biznesowych za granicą. Firma oferuje solidne,
długoterminowe partnerstwo, dobre marże, wsparcie techniczne oraz dostawę
materiałów promocyjnych (katalogi, broszury, banery itp.) poprzez umowę
dystrybucyjną.

Ukraińska firma, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości torebek damskich,
jest bardzo zainteresowana wejściem na rynki zagraniczne i poszukuje partnerów
zagranicznych do współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej.

Turecka firma, założona w Gaziantep w 2002 r. przez kobietę - przedsiębiorczynię,
The Turkish company was founded by a woman entrepreneur in Gaziantep, Turkey,
specjalizuje się głównie w produktach dla dzieci. Firma działa w branży tekstyliów w
in 2002 and mainly has expertise in baby products. The company operates in the
oparciu o spersonalizowane wzornictwo swoich produktów. Są one tworzone za
field of textiles with personalized design products. The products created with special
pomocą specjalnego oprogramowania jako innowacyjny produkt skierowany na
software as an innovative product appeal to the baby health / baby textile product
rynek produktów dla niemowląt i tekstyliów dla dzieci. Firma poszukuje agencji
market. The company seeks commercial agencies to have potential clients in baby
handlowych, aby mieć potencjalnych klientów w produktach dla niemowląt celem
products, to expand its sales networks.
rozwoju swojej sieci sprzedaży.

09/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

10/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOTR20210916001

Turecka firma z siedzibą w Ankarze specjalizuje się w meblach biurowych, takich jak
A Turkish company which is located in Ankara is specialized in office furniture such
krzesła biurowe, krzesła menedżerskie, krzesła wielofunkcyjne, sofy, meble do
as office chairs, manager chairs, multifunctional chairs, sofas, cafe furniture, meeting
kawiarni, meble do sal konferencyjnych. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów
room furniture.The company looks for distributors and commercial agents as well as
handlowych oraz umów produkcyjnych w celu zwiększenia jej udziału w
manufacturing agreements in order to increase its market share abroad.
zagranicznych rynkach.

25/09/2022

produkty drewniane,
meble

BOSG20210826002

Firma z siedzibą w Singapurze oferuje inteligentne produkty oparte o aplikacje
mające praktyczne zastosowania w wielu branżach, w tym w medycynie, produkcji i
elektronice. Firma poszukuje potencjalnych partnerów do dystrybucji swoich
produktów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w celu uzyskania
większego międzynarodowego zasięgu.

03/09/2022

komputery i IT

BOES20210908001

Hiszpańska firma petrochemiczna produkuje wysokiej jakości smary dla przemysłu
samochodowego i innych. Mogą być produkowane i pakowane pod marką
zamawiającego. Poszukiwany typ współpracy to umowa dystrybucji.

The Spanish petrochemical company manufactures high-quality lubricants for the
automotive and other industrial sectors, that can be manufactured and packed
according to the partner needs and brand. The kind of partnership sought is
distribution agreement.

17/09/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BOES20210528001

Hiszpańska firma konsultingowa oferuje doradztwo innym firmom i instytucjom w
zakresie oceny wpływu na środowisko ich produktów, procesów i organizacji. Firma
pomaga adaptować ich portfolio do przepisów, certyfikatów i oznaczeń
ekologicznych, dostarczając konkurencyjne korzyści dla ich rozwoju biznesowego.
Firma poszukuje partnerów do umów podwykonawstwa.

A Spanish environmental consulting firm offers environmental advice and consulting
to support other companies and institutions in evaluating the sustainability of their
products, processes and organization. The company guides them on their way to
adapt their portfolio to specific regulations, certifications and eco-labels, providing
competitive advantages for their business development.The company is looking for
partners under subcontracting agreement

08/09/2022

doradztwo i
konsultacje

BOTR20210730001

BOBE20210825001

Belgijska firma, działająca w branży biżuterii, mody i luksusowych dodatków,
poszukuje dystrybutorów, agentów lub przedstawicieli. Oferuje szeroką gamę
biżuterii inspirowanej unikalnymi, tradycyjnymi symbolami Afryki.

A Belgian company active in the field of jewelry, fashion and luxury is looking for
distributors, agents or representatives. The company offers a wide range of fine
jewelry inspired by unique ancestral African symbols.

The Singapore-based company offers smart automation products with practical
applications in a wide range of industries, including medical, manufacturing, and
electronics. The company is searching for potential partners to distribute its
products through a distribution service agreement in order to achieve more
international exposure.

BORU20210906001

Rosyjska firma opracowała innowacyjny produkt IT, który ocenia emocjonalny stan A Russian company has developed an innovative IT product that is able to assess the
ludzi w czasie rzeczywistym. Aktualna wersja jest dostosowana do celów HR, dla firm
emotional status of people in real-time. The current version of the product is
zatrudniających ponad 500 pracowników. Technologia może być stosowana w takich
focused on HR purposes, for any company with more than 500 employees. The
dziedzinach jak medycyna, sprzedaż, transport, inteligentne domy czy samochodowe technology also can be used in such areas as medicine, retail, transportation, smart
systemy rozrywkowe. Firma poszukuje wiarygodnych partnerów w Europie do
houses, car entertainment systems to increase sales. The company is looking for
zawarcia umowy joint venture.
reliable partners to conclude a joint venture agreement.

23/09/2022

komputery i IT

BOMD20210916001

Historyczna firma mołdawska z sektora napojów specjalizuje się w produkcji
butelkowanej wody mineralnej, soft i gazowanych drinków. Firma poszukuje
dystrybutorów w celu długoterminowej współpracy.

A historical Moldovan company from the beverages sector is specialized in the
production of mineral bottled water, soft and carbonated drinks is looking for
beverage distributors in order to establish a long-term business cooperation.

23/09/2022

spożywcza

BOUA20210823001

Ukraińska firma produkuje odzież ślubną i ceremonialną. Firma szybko się rozwija
dzięki połączeniu unikalnych wzorów i konkurencyjnych cen. Poszukuje partnerów
do współpracy na bazie umów usług dystrybucyjnych i franczyzowych.

The Ukrainian company produces wedding and ceremony dresses. The company is
developing and growing rapidly, thanks to the combination of unique designs and
competitive affordable prices. The company wants to cooperate under distribution
service and franchise agency agreements.

09/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUA20210907003

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji tekstyliów domowych i tekstyliów dla
A Ukrainian company specializing in production of home textiles and textiles for
sektora HoReCa poszukuje agentów handlowych w krajach UE. Produkuje zasłony,
HoReCa is looking for distributors and commercial agents in the EU countries. It
obrusy, serwetki, bieżniki stołowe, dekoracyjne poduszki, małe tekstylia kuchenne,
produces curtains, tablecloths, table runners, napkins and placemats, decorative
akcesoria pościelowe i narzuty. Firma poszukuje partnerów do umów produkcyjnych cushions, small kitchen textiles, bedding accessories and bed covers. The company is
lub usług dystrybucyjnych.
looking for partners to establish distribution services or manufacturing agreements.

28/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUA20210920001

A Ukrainian company has extensive experience as outsourcing provider of metal
Ukraińska firma ma duże doświadczenie jako podwykonawca oferuje usługi obróbki i
works offers services for the processing and manufacture of metal products. They
produkcji wyrobów metalowych. Posiada wyposażenie CNC i oferuje indywidualne
have CNC equipment and can provide individual approach – producing items under
podejście, produkując według wzoru i wymagań zamawiającego za konkurencyjną
buyers’ design and technical requirements with competitive price. The company
cenę. Firma poszukuje partnerów do długoterminowej współpracy na bazie umów
expects long-term cooperation with foreign partners via outsourcing and / or
outsourcingu lub produkcyjnych.
manufacturing agreement.

28/09/2022

metalowa

BOSI20210618001

Słoweńska firma oferuje zdolności produkcyjne na małą i średnia skalę w dziedzinie
obróbki metalu na centrach CNC (komputerowe sterowanie numeryczne). Świadczy
elastyczne usługi na nowoczesnym parku maszynowym dla szerokiego zakresu
sektorów. Poszukuje partnerów do umów podwykonawstwa i produkcji.

A Slovenian company offers its production capacities for small to medium scale
production in the field of metal CNC (Computerized Numerical Control) milling and
turning. The company provides flexible services combined with its state of the art
CNC machine park. The company already supplies a wide range of industries. The
company is looking for subcontracting and manufacturing agreement partners.

23/09/2022

metalowa

BOUK20210913001

BOLT20210928001

BOUA20210808002

BOCZ20210823001

BOBG20210820002

BOSI20210914001

Brytyjska firma opracowała unikalne urządzenie i terapię na hemoroidy,
korzystniejszą od tradycyjnych terapii. Firma oferuje usługi w Wielkiej Brytanii
poprzez kliniki. Terapia znacznie poprawia jakość życia pacjentów i zapobiega
bolesnemu, ryzykownemu i osłabiającemu zabiegowi chirurgicznemu. Firma
poszukuje dystrybutorów sprzętu medycznego z kontaktami ze szpitalami i
prywatnymi klinikami do zawarcia umowy dystrybucji.

A UK company has developed a unique device and treatment for haemorhhoids that
can offer a number of advantages over traditional treatments. The company provide
the service in the UK via clinics offering an outpatient service that significantly
improves the quality of life for patients and avoids painful, risky, and debilitating
surgery. They are seeking medical device distributors with contacts in hospitals and
private clinics to add the product to their portfolio via distribution agreement.

25/09/2022

medycyna

The company from Lithuania is developing and selling microbiological preparations
Litewska firma opracowuje i sprzedaje preparaty mikrobiologiczne (nawozy) dla
(microbiological fertilizers) for agricultural plants (cereals, legumes, industrial crops,
roślin hodowlanych (zbóż, warzyw), stosowane również do poprawy wydajności
vegetables) which are used for improving the efficiency of fertilizers as well. The
nawozów. Firma poszukuje partnerów handlowych do współpracy w ramach umowy
company is looking for trade intermediaries to work under commercial agency
agencji handlowej lub dystrybucji. Umowy podwykonawstwa i produkcji pod marką
agreements and distribution services agreements. Private label products and
własną kontrahenta są również możliwe.
manufacturing / subcontracting agreements are possible as well.

30/09/2022

różne inne produkty

29/09/2022

różne inne produkty

08/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

A Bulgarian company that has spare capacity to produce plastic items via injection
moulding based on clients' specifications is looking for European companies to sign a
subcontracting agreement. The company can also manufacture tools and moulds for
the injection plastic industry.

01/03/2022

różne inne produkty

Słoweński producent nagradzanych organicznych i ręcznie wykonywanych
The Slovenian manufacturer of award-winning organic and handmade cosmetic
kosmetyków z certyfikowanych naturalnych składników, testowanych
products from certified natural ingredients, dermatologically tested, without
dermatologicznie, bez sztucznych zapachów i środków konserwujących, parabenów, artificial fragrances and added preservatives, parabens, alcohol and mineral oils, in
alkoholu i olejków mineralnych, w ekologicznych biodegradowalnych opakowaniach,
environmentally friendly biodegradable packaging, is looking for established
poszukuje dystrybutorów w 100% naturalnych i organicznych kosmetyków w
distributors specializing in the distribution of 100% natural and organic cosmetics in
Europie. Typ współpracy: umowa usług dystrybucyjnych.
Europe, for business collaboration under distribution services agreement.

16/09/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

The Ukrainian company provides manufacturing of customized protective carton
Ukraińska firma produkuje ochronne kartonowe narożniki i listwy zgodnie z
corners and strips according to customers' requirements. It is located in the West of
wymaganiami klienta. Jest zlokalizowana na zachodzie kraju. Firma chciałaby podjąć
Ukraine. The firm would like to start new cooperation under the manufacturing
współpracę na bazie umowy produkcyjnej.
agreement.
A Czech manufacturer of goalkeepers' gloves, which has a lot of goalkeepers in
Czeski producent rękawic bramkarskich, stosowanych przez wielu graczy z klasowych
world class teams using its products, is looking for trade intermediaries
drużyn światowych, poszukuje pośredników handlowych (dystrybutorów/agentów/ (distributors/agents/representatives) to distribute, represent or offer its products on
przedstawicieli) do dystrybucji produktów na rynkach zewnętrznych. Oferuje umowy
external markets.
agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych.
The Czech partner offers commercial agency agreements or distribution services
agreements.
Bułgarska firma mająca wolne moce do produkcji wyrobów plastikowych na
zamówienie metodą form wtryskowych poszukuje europejskich firm do zawarcia
umów podwykonawstwa. Firma może również produkować narzędzia i formy dla
przemysłu tworzyw sztucznych.

BOUA20210602002

BOUA20210813003

BOLT20210909001

BOLT20210925001

BOFR20210831002

BOUA20210601006

This is a leading company in the manufacture and distribution of all kinds of braided
Firma jest wiodącym ukraińskim producentem i dystrybutorem wszelkiego rodzaju
ropes in Ukraine. One of the main areas of activity is the production of cords (knitted
lin plecionych. Główną dziedziną działalności jest produkcja kordów (dzianych lub
and braided, with and without filling) and ropes (both simple twisting and complex
plecionych, z wypełnieniem lub bez) i lin (ze skrętem prostym lub złożonym). Firma
twisting). The company is looking for distributors or commercial agents in order to
poszukuje dystrybutorów lub agentów handlowych w celu wejścia na nowe rynki.
reach new markets.
Ukraińska firma handluje produktami rolnymi, takimi jak zboża i nasiona oleiste.
Grupa produktów ziarnistych jest wysokiej jakości i naturalna, bez modyfikacji
genetycznej. Firma poszukuje partnerów do umów usług dystrybucyjnych.

The company from Ukraine is a trader of agricultural products, such as cereals and
oilseeds. The entire grain product group is of high quality and natural, free from
genetically modified organisms. The company is looking for a distribution services
agreement.

Litewska firma zajmuje się produkcją, sprzedażą hurtową, handlem i pakowaniem
różnych produktów spożywczych (orzechy, bakalie, przekąski), wyrobów
The Lithuanian company is active in the production, wholesale, trade and packaging
cukierniczych, dodatków do żywności, przypraw. Może oferować produkty żywności
of various food products (nuts, dried fruit, snacks, nuts), confectionery, food
konwencjonalnej i ekologicznej. Firma poszukuje partnerów do pracy w ramach
additives, spices. It can offer conventional and organic food products. The company
usług dystrybucyjnych lub umów agencyjnych, oferujących również produkcję pod
is looking for partners to work under distribution services or commercial agency
markami własnymi.
agreements, also offering private label manufacturing.

Znany litewski producent napojów zajmuje się produkcją napojów bezalkoholowych i
alkoholowych. Firma poszukuje pośredników handlowych do pracy w ramach umów
The well-known Lithuanian beverages producer is involved in soft drinks and
agencyjnych oraz umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Możliwymi formami alcoholic drinks production. The company is looking for trade intermediaries to work
współpracy są również umowa produkcyjna i podwykonawstwo.
under commercial agency agreements and distributions services agreements.
Manufacturing agreement and subcontracting are possible forms of cooperation as
well.

Firma z siedzibą w centrum Francji, specjalizująca się w produkcji wielowarstwowych
folii i rur metodą wytłaczania z rozdmuchem, oferuje we wszystkich krajach Europy
A company based in the center of France, specialized in the production of multilayer
rozwiązania foliowe do laminowania i termoformowania na rynku: spożywczym,
films and tubes by blown extrusion, offers in all European countries film solutions for
farmaceutycznym, przemysłowym i gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach
lamination and thermoforming in food, pharmaceutical, industrial and circular
umowy produkcyjnej lub outsourcingu.
economy markets within the framework of manufacturing or outsourcing
agreements.
Ukraińska firma założona w 1898 roku specjalizująca się w odlewaniu i obróbce
elementów z miedzi, mosiądzu i aluminium poszukuje agentów i dystrybutorów
wyspecjalizowanych w branży materiałowej do sprzedaży swoich produktów w
Europie.

A Ukrainian company, which has been established in 1898 and specialized in casting
and machining of components made of copper, brass and aluminum is looking for
agents and distributors specialised in materials sector to sell its products in Europe.

18/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

15/09/2022

rolnictwo

24/09/2022

spożywcza

28.09.2022

spożywcza

25.09.2022

różne inne produkty

22/09/2022

różne inne produkty

Japoński producent zabawek edukacyjnych wykonanych z bezpiecznych materiałów,
przeznaczonej dla grup w każdym wieku, zamierza zaangażować się w usługi
dystrybucyjne i umowy handlowej w UE.
Firma przeprowadziła szeroko zakrojone badania właściwości edukacyjnych swoich
zabawek i chce ściśle współpracować z partnerami z UE w celu ustanowienia
wzajemnie korzystnych partnerstw. Japońska firma ma również rozbudowaną sieć
krajową, którą chętnie wykorzystuje również na korzyść partnera z UE.

A Japanese manufacturer of an educational toy made with safe materials aimed at
groups of all ages is looking to engage in distribution services and commercial
agency agreements in the EU.
The company has done extensive research of the educational properties of their
toys, and wants to work closely with EU partners to establish mutually beneficial
partnerships. The Japanese company also has an extensive domestic network that
they are happy to use to the EU partner’s advantage as well.

10/09/2022

nauka/edukacja

A Bulgarian SME manufacturer of different types of furniture for home and office,
Bułgarski producent różnego rodzaju mebli do domu i biura, kwietników, wieszaków
flower stands, hangers and specially designed products is looking for partners for
i specjalnie zaprojektowanych produktów poszukuje partnerów do umów
manufacturing agreements or distribution services agreements. Partners from the
produkcyjnych lub umów na usługi dystrybucyjne. Mile widziani partnerzy z całej UE.
whole EU are welcomed.

16/09/2022

różne inne produkty

18/09/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BOCH20210816001

Szwajcarski startup opracował oprogramowanie do wykrywania i tłumaczenia płaczu
A Swiss startup has developed a software for detection and translation of newborns
noworodków. Oprogramowanie może działać na dowolnym podłączonym
cries. The software can run on any connected device with a microphone, and can
urządzeniu z mikrofonem i może wykrywać dźwięki płaczu dziecka, zapewniając
detect baby cries sounds, providing a translation of the reason of the cry in a few
tłumaczenie przyczyny płaczu w ciągu kilku sekund, z bardzo dużą dokładnością.
seconds, with very high accuracy.
Firma poszukuje partnerów licencyjnych w Europie lub Stanach Zjednoczonych,
The company is looking for licensing partners, in Europe or the US, looking to embed
którzy chcą osadzić oprogramowanie w istniejącym produkcie / sprzęcie, z
the software into their existing product / hardware, with a target use-case for
docelowym zastosowaniem dla rodzin z małymi dziećmi (0-6 miesięcy)
families with small babies (0-6 months)

18/09/2022

nauka/edukacja

BORU20210901001

Rosyjska firma z Ufy zajmuje się opracowywaniem i produkcją urządzeń do
automatycznej kontroli jakości dla różnego rodzaju produktów: paliw, olejów,
A Russian company from Ufa is engaged in the development and production of
smarów, bitumów i materiałów bitumicznych, katalizatorów itp. Firma jest
automatic quality control devices for various types of products: fuels, oils, lubricants,
zainteresowana znalezieniem wiarygodnych partnerów zagranicznych do zawarcia
bitumen and bituminized materials, catalysts, etc. The company is interested in
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
finding reliable foreign partners to conclude a distribution services agreement.

10/09/2022

różne inne produkty

BOJP20210906001

BOBG20210405001

BODK20210811001

Duńska firma z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem produkcyjnym
zaprojektowała i wyprodukowała wysokiej klasy, estetyczne i funkcjonalne środki
dezynfekujące z alkoholem i w formie żelu. Firma poszukuje dystrybutorów na
terenie całej Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii.

A Danish company with over thirty years of production experience, has designed and
manufactured high-end, aesthetical and functional sanitisers for alcohol and gel. The
company is looking for distributors throughout the European Union, United
Kingdom, Switzerland and Norway.

BOBA20210819001

Bośniacka firma informatyczna, specjalizująca się w inżynierii oprogramowania,
The Bosnian IT company, specializing in software engineering, offers a full range of
oferuje pełen zakres usług informatycznych klientom z sektora publicznego i
IT services to customers in the public and private sectors. It provides services to
prywatnego. Świadczy usługi dla różnych sektorów: finanse, magazynowanie,
different sectors: finances, warehousing, manufacturing, logistics, insurance,
produkcja, logistyka, ubezpieczenia, agencje rządowe, sprzedaż hurtowa, detaliczna
government agency, wholesale, retail etc. The company offers services from
itp. Firma oferuje usługi od doradztwa strategicznego, przygotowania do wdrożenia i strategic advisory, preparation to implementation and operations. The company is
eksploatacji. Firma poszukuje klientów do pracy w ramach umów
looking for clients to work under subcontracting, joint venture and outsourcing
podwykonawczych, joint venture i outsourcingowych.
agreements.

10/09/2022

komputery i IT

BOUK20210907001

Ta brytyjska firma specjalizuje się w projektowaniu i rozwoju szyn ortodontycznych i
This UK company specialises in the design and development of orthodontic and
specjalistycznych. Niedawno opracowała innowacyjną szynę żuchwową (MAS),
specialist splints. It has recently developed an innovative mandibular advancement
wykorzystywaną do leczenia zaburzeń snu, takich jak chrapanie, bezdech senny i splint (MAS), used for the treatment of sleep disorders such as snoring, sleep apnoea
ciężki bruksizm. To urządzenie jest już z powodzeniem sprzedawane w Wielkiej
and severe bruxism. This device is already being sold successfully in the UK but the
Brytanii, ale firma chce teraz wejść na nowe rynki i poszukuje partnerów z
company now wishes to expand into new markets and seeks partners with precision
możliwością precyzyjnej produkcji, aby wyprodukować i sprzedać urządzenie na
manufacturing capability to manufacture and sell the device under a licence
podstawie umowy licencyjnej.
agreement.

17/09/2022

medycyna

BOCZ20210906001

Czeska firma zajmuje się produkcją i sprzedażą narzędzi potrzebnych do
A Czech company manufactures and sells tools needed to prepare espresso coffee
przygotowania kawy espresso, takich jak ubijaki, uchwyty do kolby, gałki itp.
like tampers, portafilter handlers, knobs, etc. It uses only high quality materials and
Wykorzystuje wyłącznie wysokiej jakości materiały i własne projekty. Spółka
own designs. The company seeks distributors to sign distribution services
poszukuje dystrybutorów do podpisania umowy o świadczenie usług
agreement. They also offer shares in the company, preferably to businesses in
dystrybucyjnych. Firma oferuje również udziały w spółce, najlepiej przedsiębiorcom z
relevant branch under the financial agreement.
odpowiedniej branży na podstawie umowy finansowej.

17/09/2022

narzędzia i części

BOBG20210826002

Nowoczesna bułgarska fabryka obróbki metali i malowania proszkowego
wyposażona w najnowocześniejsze maszyny do toczenia CNC (komputerowego
A Bulgarian modern factory for metalworking and powder coating, equipped with
sterowania numerycznego), frezowania CNC, cięcia laserowego, cięcia i gięcia blach,
high-tech machines for CNC (computer numerical control) turning, CNC milling, laser
gięcia rur, spawania, linii do malowania proszkowego oraz związanych z nimi prac
cutting, sheet material cutting and bending, pipe bending, welding, powder coating
instalacyjnych oferuje umowę produkcyjną partnerom na całym świecie.
line and their related installation works is offering a manufacturing agreement to
partners worldwide.

03.09.2022

metalowa

BOSE20210827001

The SME, a small brewery located in Northern Swedish Lapland, develops and
SME, mały browar zlokalizowany w Szwecji północnej, w Laponii, opracowuje i
produces premium craft beer products inspired by season, local flavours and the
produkuje najwyższej jakości piwo rzemieślnicze inspirowane porą roku, lokalnymi northern spirit. Their product range includes a wide variety of beer styles, everything
smakami i duchem północy. Ich asortyment obejmuje szeroką gamę stylów piwa, od from lagers and IPA´s (Indian Pale Ale) to adaptations of wild yeast styles such as
lagerów i IPA (Indian Pale Ale) po adaptacje stylów dzikich drożdży, takich jak
berliner weisse and lambic. All products are developed locally and canned or
berliner weisse i lambic. Wszystkie produkty są opracowywane lokalnie w puszkach kegged.The SME is looking for a distribution service agreement with a professional
lub w beczkach. MŚP poszukuje umowy o świadczenie usług dystrybucji z
distributor.
profesjonalnym dystrybutorem.

03/09/2022

spożywcza

BOKR20210831001

Koreański producent A.I. miernik widoczności, zamierza angażować się w usługi
dystrybucyjne i umowy agencyjne w UE. Ten produkt analizuje obraz z telewizji
przemysłowej i automatycznie mierzy aktualną odległość widoczności.
Firma pragnie ściśle współpracować z partnerami z UE w celu ustanowienia
wzajemnie korzystnych partnerstw. Firma posiada również rozbudowaną sieć
krajową, w szczególności lotniska, bazy wojskowe i morskie, straż przybrzeżną oraz
administrację meteorologiczną.

A Korean manufacturer of an A.I. visibility meter is looking to engage in distribution
services and commercial agency agreements in the EU. This product analyses the
image from a CCTV and automatically measures the current visibility distance.
The company wishes to work closely with EU partners to establish mutually
beneficial partnerships. The company also has an extensive domestic network,
especially with airports, military & marine bases, coast guard and meteorological
administration.

23/09/2022

inne usługi

02/09/2022

medycyna

BRSI20210917001

Słoweński start-up, producent innowacyjnego napoju niskoalkoholowego "seltzer",
A Slovenian start-up company, producer of innovative low-alcoholic beverage
poszukuje do współpracy biznesowej zakładów warzenia i rozlewania napojów (np.
“seltzer”, is looking for business cooperation with beverage brewing and bottling
browarów i innych rozlewni) w Austrii, Chorwacji, na Węgrzech, we Włoszech lub w plants (eg. breweries and other bottling plants) in Austria, Croatia, Hungary, Italy or
Polsce, które mogłyby zaoferować im usługi produkcji napojów według własnej
Poland, which could offer them beverage production services according to their own
opracowanej receptury i rozlewu w ramach umowy produkcyjnej lub
developed recipe and bottling under manufacturing or outsourcing agreement.
outsourcingowej. Preferowane jest rozlewanie do puszek.
Canned filling is preferred.

25/09/2022

spożywcza

BRDK20210908001

Innowacyjne duńskie MŚP opracowuje i produkuje platformy ruchowe do
An innovative Danish SME develops and produces motion platforms for use with
wykorzystania w grach wyścigowych i symulacjach lotu w imieniu głównych klientów
racing and flight simulation games on behalf of prime customers in the gaming
z branży gier. MŚP poszukuje obecnie partnera outsourcingowego do produkcji
industry. The SME is now looking for an outsourcing partner for the production of all
wszystkich części metalowych związanych z platformą, posiadającego zdolność do
metal parts related to the platform, with abilities to handle automated processes,
obsługi zautomatyzowanych procesów, małych tolerancji, procesów obróbki cieplnej
small tolerances, heat treated processes and powder coating at high quality.
i malowania proszkowego przy zachowaniu wysokiej jakości.

25/09/2022

różne inne produkty

BRDK20210830001

Duńska firma o ugruntowanej pozycji na rynku produkuje okna o starym,
A well-established Danish company manufactures old-fashioned, traditional design
tradycyjnym wzornictwie w połączeniu z nowoczesnymi technikami, dzięki czemu
windows combined with modern techniques to make windows which fit into
okna pasują do klasycznych budynków, a jednocześnie są w pełni funkcjonalne i
classical buildings while being fully functional and having modern insulation
mają nowoczesne właściwości izolacyjne. Aby sprostać szybko rosnącemu popytowi, properties. In order to meet their rapidly increasing demand, they are looking for
poszukuje firm z Europy Środkowej i Wschodniej, które mogłyby produkować dla
Central and East European companies to make the windows for them under a
niej okna w ramach umowy produkcyjnej.
manufacturing agreement.

14/09/2022

różne inne produkty

BOFR20210818001

Francuska firma, wraz z partnerem biznesowym w Luksemburgu i partnerami
produkcyjnymi z siedzibą w Azji, dostarcza sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak
rękawiczki, maski, fartuchy itp. dla sektora medycznego, rolno-przemysłowego i
higienicznego. Francuska firma poszukuje obecnie dystrybutorów jednorazowych
rękawic nitrylowych w dużych ilościach. Poszukujemy umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych z partnerami zlokalizowanymi w Europie.

A French company, with business partner company in Luxembourg and
manufacturing partners based in Asia, is suppling personal protective equipement
(PPE) such as gloves, masks, gowns etc, for the medical, agro-industry and hygiene
sectors. The French company is currently looking for distributors of disposable nitrile
gloves in large quantity. Distribution services agreements are sought with partners
located in Europe.

BRUK20210823001

AI Fintech MŚP z siedzibą w Wielkiej Brytanii ma na celu rozwiązanie znaczącej
niezaspokojonej globalnej potrzeby dzięki swojej w pełni autonomicznej platformie
An AI Fintech SME based in the UK aims to solve a significant unmet global need
transakcyjnej wykorzystującej zaawansowane modele sztucznej inteligencji w
with its fully autonomous trading platform using advanced Artificial Intelligence
sektorze transakcji finansowych. Jej celem jest zwiększenie zyskowności i poprawa models in the financial trading sector. It has the twin goals of increasing profitability
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym traderów. Firma poszukuje
and improving the work-life balance of traders. The company is seeking
partnerów do współpracy w celu zawarcia umów o świadczenie usług, aby
collaboration with partners to form service agreements to test their autonomous
przetestować swoją autonomiczną platformę handlową w różnych warunkach
trading platform in different market conditions.
rynkowych.

14/09/2022

inne usługi

BRDE20210908001

Niemiecka firma zajmująca się handlem zabawkami, grami, dekoracjami i artykułami
A German company, active in merchandise of toys, games, decorations, and
papierniczymi poszukuje na podstawie umowy produkcyjnej producentów tzw.
stationery, is looking for producers of so-called penny-sleeves or card sleeves based
penny-sleeves lub rękawów do kart. Produkowane tulejki do kart powinny być
on a manufacturing agreement. The produced card sleeves should come in
dostarczane w opakowaniach, opatrzonych kodem EAN i logo firmy.
packages, carrying an EAN-code and the company's logo.

11/09/2022

różne inne produkty

BRUK20210819001

Brytyjska firma, projektant i producent sprzętu do automatyzacji i przenoszenia
materiałów, pragnie rozszerzyć swoją ofertę i zostać dystrybutorem w Wielkiej
Brytanii dla zagranicznych producentów podobnego, kompatybilnego sprzętu lub
produkować ich sprzęt na licencji w celu sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Firma posiada
zakład produkcyjny w Wielkiej Brytanii, z którego sprzedaje swoje urządzenia
zarówno w kraju, jak i za granicą.

A UK company, a designer and manufacturer of automation and materials handling
equipment, wishes to expand its offering and become a UK distributor for overseas
manufacturers of similar compatible equipment, or to manufacture their equipment
under license for sale in the UK. The company has an established manufacturing
facility in the UK from where it sells its equipment both domestically and overseas.

02/09/2022

różne inne produkty

BRDE20210830001

Niemiecki młody przedsiębiorca poszukuje profesjonalnych szewców, którzy szyją
buty w tradycyjny, ręczny sposób. Do współpracy rozważana jest umowa
produkcyjna.

A German young entrepreneur is looking for professional shoemakers who stitch
shoes in a traditional, handmade way. For the co-operation a manufacturing
agreement is considered.

04/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BRBG20210802001

Bułgarskie MŚP oferuje największą usługę drop shipping w sektorze HoReCa i
This Bulgarian SME offers the biggest drop shipping service in the HoReCa sector and
poszukuje wiarygodnych dostawców z całej UE w celu zawarcia umów o świadczenie is looking for reliable suppliers from across the EU for the concluding of distribution
usług dystrybucyjnych. Docelowi partnerzy to właściciele marek, producenci
services agreements. Targeted partners are brand owners, manufacturers of any
wszelkich produktów wykorzystywanych w sektorze HoReCa.
product being used in the HoReCa sector.

23/09/2022

spożywcza

BRUA20210702001

Ta ukraińska firma jest obecnie dostawcą klimatyzatorów i systemów dla sektora This Ukrainian-based company is currently supplying air conditioners and systems to
hotelarskiego i rekreacyjnego na Ukrainie. Firma oferuje umowy o świadczenie usług
the hospitality and leisure sectors within the Ukraine. The company offers a
dystrybucyjnych dla zagranicznych producentów/dostawców, którzy chcą
distribution services agreement to foreign manufacturers/suppliers, who wish to sell
sprzedawać klimatyzatory na rynku ukraińskim.
air conditioners in the Ukrainian market.

16/09/2022

różne inne produkty

07/09/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BRUA20210826001

Ukraińska firma (obwód charkowski) specjalizuje się w produkcji wyrobów
perfumeryjnych (wody toaletowe, wody perfumowane, wody kolońskie) i
kosmetycznych (kremy, żele pod prysznic, szampony, balsamy, mleczka, kremy do
golenia itp.) Firma poszukuje dostawców (producentów) flakonów do perfum:
szklanych z nakrętkami oraz pulweryzatorów.

The Ukrainian company (Kharkiv region) is specialized in manufacturing perfumery
(eau de toilette, eau de parfume, cologne) and cosmetics (creams, shower gels,
shampoos, balms, lotions, shaving creams etc.) The company is looking for suppliers
(manufacturers) of perfume bottles: glass bottles with caps and spay pulverizers.

BRDK20210907001

Duńskie MŚP, z siedzibą w Kopenhadze, zaprojektowało i opracowało nową serię
wysokiej klasy toreb podróżnych i toaletowych. Firma poszukuje firmy z siedzibą w
UE, która byłaby w stanie wyprodukować całą serię dziewięciu różnych modeli w
ramach umowy produkcyjnej.

A Danish SME, based in Copenhagen, has designed, and developed a new series of
high-end travelling and toiletries bags. The company is looking for an EU-based
company, able to produce their whole series of nine different models under a
manufacturing agreement.

14/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BRCN20210902001

Jest to chińska firma medyczna specjalizująca się w badaniach, produkcji i handlu
produktami hormonów steroidowych. Ze względu na unowocześnianie produktów i
produkcji, ma nadzieję znaleźć, poprzez umowę z dostawcą, nowych dostawców
sprzętu produkcyjnego i analitycznego z Europy, aby spełnić wyższe standardy
specyfikacji produkcji leków.

This is a Chinese medical company specialised in research, production and trade of
steroid hormones products. Due to the products and manufacturing upgrading, it
hopes to find, via a supplier agreement, new production and analysis equipment
suppliers from Europe to meet higher standards of drug production specifications.

15/09/2022

medycyna

BRCN20210909001

Jest to profesjonalny producent szkła i dostawca rozwiązań szklanych w Chinach. W
This is a professional glass manufacturer and glass solution provider in China. With
związku z rosnącym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju produkty szklane na
the increasing demand for various kinds of glass products in the Chinese market,
rynku chińskim, obecnie poszukuje bezbarwnego szkła float, barwionego szkła float i
now it is looking for clear float glass, tinted float glass, and reflective glass from the
szkła refleksyjnego z rynku europejskiego. Potencjalna współpraca może odbywać
European market. Potential cooperation could be via a supplier agreement.
się poprzez umowę z dostawcą.

24/09/2022

różne inne produkty

BOUK20210909003

Brytyjskie MŚP specjalizuje się w samochodowych układach elektromechanicznych
stosowanych w rozwiązaniach inżynieryjnych i diagnostycznych. Oferuje ekologiczne
silniki zaburtowe ogólnego przeznaczenia dla sektora morskiego. Klient oferuje
partnerom umowy agencyjne we wszystkich regionach geograficznych.

A UK SME specialising in automotive electromechanical systems for use in
engineering and diagnostic solutions. Offers environmentally focused, general
purpose, electric outboard motors for the marine sector. The client offers
commercial agency agreements to partners in all geographies.

28/09/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOTR20210827001

Firma, która działa od 2013 roku, znajduje się w zorganizowanej strefie
przemysłowej w centralnej dzielnicy Kayseri-İncesu/Turcja. Firma zajmuje się
produkcją wełny skalnej. Firma poszukuje umów na usługi dystrybucyjne, aby
sprzedawać swoje produkty na różnych rynkach.

The company, which has been operating since 2013, is located in the organized
industrial zone of Kayseri-İncesu/Turkey central district. The company is producing
stone wool. The company is looking for distribution service agreements to sell their
products in different markets.

BOLV20210826001

Firma z siedzibą na Łotwie w Liepaja oferuje produkcję różnych produktów
The company based in Latvia, Liepaja offers manufacturing of various products
wykonanych z metalu i drewna. Specjalizuje się w tworzeniu miejsc do
made from metal and wood. It specializes in creating waste container storage
przechowywania pojemników na odpady. Oferujemy również inne produkty
spaces. Other products made from metal and wood depending on the client’s needs
wykonane z metalu i drewna w zależności od potrzeb klienta jak ławki, stoły, szopy,
like benches, tables, sheds, tiny houses, garden offices, and many more types of
domki, gabinety ogrodowe i wiele innych konstrukcji. Firma jest zainteresowana
constructions also is offered. Company is interested in establishing a long-term
nawiązaniem długoterminowej współpracy w formie umowy produkcyjnej.
cooperation in a form of manufacturing agreement.

BOKR20210802001

Koreańska firma koncentruje się na dostarczaniu produktów drogowych, takich jak
znaki drogowe, systemy kontroli ruchu, elementy odblaskowe pojazdów, znaki
przezroczyste, tablice rejestracyjne samochodów i folie antybakteryjne z
zaawansowaną technologią odblaskową. Poszukują potencjalnych partnerów w
ramach usług dystrybucyjnych i umów agencyjnych na rynku europejskim do
wsparcia działań sprzedażowych i marketingowych swojego flagowego produktu.

A Korean company is focused on providing the traffic products, such as traffic signs,
traffic controls, vehicle conspicuities, translucent signs, car license plates, and antibacterial films with advanced retro-reflective sheeting technology. They are looking
for potential partners under distribution services and commercial agency
agreements in the European market to support their flagship product's sales and
marketing activities.

25/09/2022

02/09/2022

14/09/2022

inne usługi

produkty drewniane,
meble

inne usługi

BOXK20210308001

Kosowska firma technologiczna, koncentruje się na opracowywaniu różnych
projektów edukacyjnych skupionych wokół własnego produktu „laboratorium
inżynieryjnego”, którego celem jest nauczenie dzieci, jak tworzyć zabawne i
przydatne projekty poprzez inżynierię. Dzięki nowym projektom uruchamianym co
miesiąc, małe dzieci zdobywają wiedzę na temat podstawowych obwodów
elektrycznych w połączeniu z prostym programowaniem. Firma jest zainteresowana
rozszerzeniem i dywersyfikacją swojej linii produktów poprzez partnerstwo w formie
umowy finansowej.

BOES20210119001

Firma z siedzibą w Hiszpanii wnosi innowacje, technologie, wiedzę i doświadczenie w Based in Spain, the company brings the innovation, technologies, knowledge and
dziedzinie obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) i projektowania, opracowane
expertise to the field of Computational fluid dynamics (CFD) and design, developed
podczas ostatnich 5 Pucharów Ameryki. Od jednostek napędowych po statki
during the last 5 America’s Cup.
foliujące, od jachtów wyścigowych po statki, opracowują wydajną konstrukcję, aby
From powercrafts to foiling vessels, racing yachts to ships, they develop efficient
poprawić wydajność, osiągi i zachowanie statków. Firma poszukuje partnerów do
design to improve vessel efficiency, performance and behavior.
zawarcia umowy pośrednictwa handlowego, do reprezentowania jej produktów i
The firm is looking for partners to conclude a commercial agency agreement, to
usług.
represent its products and services.

BOBG20210910002

Bułgarski producent wysokiej jakości produktów dla smakoszy, takich jak foie gras z A Bulgarian producer of high-quality gourmet products such as duck and goose foie
kaczki i gęsi, mięsa i produktów mięsnych poddanych obróbce termicznej, poszukuje gras, meat and heat processed meat products is looking for new distributor partners
nowych partnerów dystrybucyjnych w celu zdobycia nowych rynków.
in order to reach new markets.

BOTR20210818001

Turecka firma od wielu lat zajmuje się obróbką drewna - jest producentem
Turkish company is a long-standing business in wood processing industry, as a
drewnianych desek tarasowych, sidingów, masywnych paneli, drewna klejonego
manufacturer of wooden decking, siding, massive panels, laminated wood (glulam),
warstwowo, parkietów, nakładek, poręczy, drewnianych mebli zewnętrznych i
parquet, shiplap, handrail, wooden exterior and interior furniture etc. The company
wewnętrznych itp. Firma firm budowlanych, architektów i pracowni projektowych
seeks architectures, construction companies and design studios to cooperate via
do współpracy na podstawie umowy produkcyjnej, a także poszukuje firm stolarskich
manufacturing agreement and also looks for woodworking companies to expand its
do poszerzenia swoich rynków eksportowych na podstawie umowy o świadczenie
export markets via distribution services agreement.
usług dystrybucyjnych.

BOAT20210902001

Austriacka firma specjalizuje się w profesjonalnym dostarczaniu kompletnych
An Austrian company is specialized in the professional provision of complete
rozwiązań w zakresie przemysłowego cyfrowego druku tekstyliów. Oferuje wszystko,
solutions in the field of industrial digital textile printing. It offers everything needed
co jest potrzebne do sprawnej produkcji nadruków na tekstyliach: jest producentem
for a functioning textile print production: It is a manufacturer of DTG (Direct To
drukarek DTG (Direct To Garment), maszyn do obróbki wstępnej, suszarek, falcerek,
Garment) printers, pre-treatment machines, dryers, folding machines and also offers
a także oferuje wszystkie potrzebne płyny. Ponieważ firma stale się rozwija,
all the fluids needed. As the company is constantly growing, it is looking for new
poszukuje nowych partnerów dystrybucyjnych i (odsprzedażowych) wspierających
distribution and (re)sales partners to support its worldwide sales.
jej sprzedaż na całym świecie.

The company is a Kosovan tech company focused on developing various educational
projects centered around their own “engineering laboratory” product, which aims to
teach kids how to build fun and useful projects through engineering. With new
projects launched on a monthly basis, young kids gather knowledge on basic
electrical circuits combined with simple programming. The company is interested in
expanding and diversifying their product line by partnering in the form of a financial
agreement.

21/09/2022

02/09/2022

17/09/2022

16/09/2022

10/09/2022

nauka/edukacja

inne usługi

spożywcza

produkty drewniane,
meble

inne usługi

BOKR20210825001

Koreański producent automatycznej podnoszonej deski sedesowej chce
zaangażować się w usługi dystrybucji i umowy agencyjne w UE. Produkt umożliwia
osobom niepełnosprawnym i starszym samodzielne korzystanie z łazienki bez
problemów i przeszkód. Firma ma silną pozycję w Korei Południowej i poszukuje
agentów lub dystrybutorów chcących promować i sprzedawać ich produkty i usługi
w UE.

BOCZ20210804001

Czeska firma rodzinna zajmująca się usługami obróbki skrawaniem oferuje umowy
The Czech family company active in machining services is offering manufacturing
produkcyjne i podwykonawcze zgodnie z wymaganiami klientów.
and subcontracting agreements to customer requirements.
Firma chciałaby rozszerzyć swoją działalność na wszystkie kraje europejskie. Firma
The company would like to expand its activities to any European countries. The
oferuje dostawy części wymiarowo małych i dużych, prostych części oraz produktów company is offering supplies of dimensionally small and large parts, simple parts and
wymagających wysokiej jakości i dokładności.
products that require high quality and accuracy.

BOHU20210616001

Węgierski producent zabawek SME, specjalizujący się w tworzeniu
wielkogabarytowych domków i zamków z gumy piankowej, poszukuje partnerów dla
dystrybutorów i agentów sprzedaży w UE.

BOFR20210909003

Francuska firma specjalizująca się w mikrobiologii przemysłowej opracowała zestaw
A French company specialised in industrial microbiology developed a test kit to
testowy do wykazania skutecznego odkażania powierzchni. Działa jako szybki test
demonstrate effective surfaces decontamination. It operates as an allergen rapid
bocznego przepływu alergenów w celu wykrycia specyficznego białka wirusa SARSlateral flow test to detect a specific protein of the SARS-CoV-2 virus on a surface. Kits
CoV-2 na powierzchni. Zestawy są szybkie i łatwe w użyciu w szerokich sektorach:
are quick and easy to use in wide sectors : foodservice and hospitality industries,
gastronomia i hotelarstwo, sektory zdrowia i opieki pielęgniarskiej, transport
health and nursing care sectors, public transport. Distributors/retailers (SMEs,
publiczny. Wyszukiwani są dystrybutorzy/detaliści (MŚP, przemysł) w dziedzinach
Industries) in hygiene fields are searched.
higieny.

BOBG20210910001

Firma jest bułgarskim producentem wyrobów pończoszniczych założonym w 1996
roku i zlokalizowanym w południowo-wschodniej części Bułgarii. Firma zajmuje się
produkcją różnego rodzaju skarpet męskich, damskich i dziecięcych oraz poszukuje
partnerów za granicą w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOUK20210909001

Brytyjskie MŚP specjalizujące się w zautomatyzowanych rozwiązaniach dotyczących
A UK SME specialising in automated effluent waste solutions for use on a
odprowadzania ścieków do użytku w porcie, oferuje procesy wytwarzania energii
portside/harbour. Offers processes to produce electricity and extract hydrogen from
elektrycznej i pozyskiwania wodoru z odpadów. Rozwiązanie może rozkładać różne
waste. The solution can break down various waste streams and generate a valuable
strumienie odpadów i generować cenne paliwo z biomasy. Klient oferuje partnerom
biomass fuel. The client offers commercial agency agreements to partners in all
umowy agencyjne we wszystkich regionach geograficznych.
geographies.

A Korean manufacturer of an automatic toilet lift seat is looking to engage in
distribution services and commercial agency agreements in the EU.
The product enables the disabled and elderly to use the bathroom independently
without problems and obstacles.
The company has a strong position in South Korea and is looking for agents or
distributors willing to promote and sell their products and services in EU.

Hungarian toy producer SME, specialised in creating foam rubber large-sized
cottages and castles, is seeking partners for distributors and sales agents in EU.

The company is a Bulgarian hosiery manufacturer created in 1996 and situated in
the southeast part of Bulgaria. The company produces different kind of socks for
men, women and children and is looking for partners abroad under distribution
services agreements.

24/09/2022

25/09/2022

30/09/2022

22/09/2022

inne usługi

inne usługi

inne usługi

medycyna

17/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

18/09/2022

środowisko/energia/oc
hrona środowiska

BOUK20210825001

Ta firma z siedzibą w północno-wschodniej Anglii, specjalizująca się w produkcji
nagrzewnic bezpośrednich i pośrednich, zarówno montowanych w kanałach, jak iw
centralach wentylacyjnych, oferuje wysokowydajne nagrzewnice do pomieszczeń
przemysłowych i handlowych oraz operacji procesowych.

This SME based in the north-east of England, specializing in the manufacture of
direct and indirect heaters, both duct mounted and within air handling units, offers
high efficiency heaters for industrial and commercial premises and process
operations.

28/09/2022

narzędzia i części

25/09/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

BOES20201210002

Hiszpańska firma biotechnologiczna specjalizująca się w bioposzukiwaniu
drobnoustrojów (NACE M.72.11) poszukuje europejskich i zagranicznych organizacji,
Spanish biotechnology company specialized in microbial bioprospecting (NACE
które byłyby zainteresowane zlecaniem im działań badawczo-rozwojowych,
M.72.11) is looking for European and overseas organizations that would be
licencjonowaniem ich szczepów drobnoustrojów lub outsourcingiem rutynowej
interested in subcontracting R+D activities with them, licensing their microbial
produkcji biomasy lub analiz drobnoustrojów.
strains, or outsourcing routine biomass production or microbial analyses with them.

28/09/2022

inne usługi

BOUA20210909001

Ukraińska firma usługowa IT, posiadająca doświadczenie w rozwiązaniach
The Ukrainian IT service company, with expertise in bespoke software solutions,
oprogramowania na zamówienie, chciałaby nawiązać międzynarodową współpracę would like to establish international business cooperation with companies from the
biznesową z firmami z UE. Firma posiada zróżnicowane portfolio klientów z wielu EU. The company has a diverse portfolio of clients, spanning numerous industries in
branż w sektorze prywatnym i publicznym.
the private and public sectors.
Preferowanym rodzajem współpracy jest umowa outsourcingowa lub
The preferred type of cooperation is either an outsourcing or subcontracting
podwykonawcza.
agreement.

28/09/2022

komputery i IT

23/09/2022

spożywcza

15/09/2022

materiały i usługi
budowlane

W ramach swoich planów dalszego rozwoju firma stara się zawrzeć umowy
produkcyjne z firmami wentylacyjnymi zainteresowanymi zakupem i włączeniem
nagrzewnic do swoich central wentylacyjnych.

BOMD20210914001

BOUA20210906001

BOUA20210907004

Mołdawska firma jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych firm
inżynierskich zajmujących się urządzeniami elektrotechnicznymi. Firma oferuje
osprzęt elektrotechniczny i mechaniczny dla kolei, miejskiego transportu
elektrycznego, przedsiębiorstw przemysłowych, elektrowni itp.
Firma poszukuje partnera w ramach umów dystrybucyjnych lub produkcyjnych.

As part of their continuing growth plans, the company are seeking to establish
manufacturing agreements with air handling companies interested in buying and
incorporating the heaters into their air handling units.
The Moldovan company is one of the biggest and most experienced engineering
company focused on electrotechnical equipment. The company offers
electrotechnical and mechanical equipment for railways, urban electric transports,
industrial enterprises, power plants etc.
The company is looking for a partner under distribution or manufacturing
agreements.

Ukraiński producent i eksporter produktów zbożowych produkuje zboża ekologiczne The Ukrainian manufacturer and exporter of grain products produces organic and
i konwencjonalne - proso / proso łuskane / proso łuskane woskowe, mąka.
conventional cereals - millet / hulled millet / waxy hulled millet, flour (millet / waxy
Firma poszukuje partnerów na podstawie umowy dystrybucyjnej lub umowy o
millet).
świadczenie usług produkcyjnych.
The company is looking for partners under a distribution agreement or
manufacturing services agreement.
Ukraiński projektant i producent elektrycznych opraw oświetleniowych z
The Ukrainian designer and manufacturer of electric lightning fixtures has been
powodzeniem działa od prawie trzydziestu lat. Firma dostarcza swoją wysokiej
successfully trading for almost thirty years. The company supplies its high-quality
jakości gamę produktów na rynki komercyjne, takie jak biura, szkoły, uczelnie, hotele
range of products to commercial markets such as offices, schools, universities, hotels
i sklepy. Aby dalej zwiększać sprzedaż, firma poszukuje teraz doświadczonego
and retail outlets. To increase sales further it is now looking to expand into new
dystrybutora lub agenta w sektorze oświetlenia komercyjnego lub produktów
territories and is looking for experienced distributors or agents in the commercial
budowlanych.
lightning or building products sector.

BOMD20210922001

Mołdawska firma od 2003 roku zajmuje się produkcją ekologicznych suszonych
owoców takich jak śliwka, jabłko, morela, wiśnia. Firma chce rozwijać sprzedaż i
poszukuje usług dystrybucyjnych lub umów produkcyjnych.

The Moldovan company is involved in the production of organic dried fruits such as
plum, apple, apricot, and cherry since 2003. The company's production is already
well known in the domestic market and is also present in the Ukrainian and Polish
markets, but the company wants to expand its sales and is looking for distribution
services or manufacturing agreements.

29/09/2022

spożywcza

BOUA20210913001

Ukraińskie MŚP zajmuje się produkcją ekologicznych rzemieślniczych produktów
Ukrainian SMEs are engaged in the production of organic craft fruit and vegetable
owocowo-warzywnych: bułek owocowych, frytek oraz jadalnej herbaty owocowoproducts: fruit rolls, chips and fruit and berry edible tea. All products of the company
jagodowej. Wszystkie produkty firmy są wytwarzane bez cukru i minimalnie
are made without sugar and minimally processed for maximum preservation of
przetworzone w celu maksymalnego zachowania witamin i składników odżywczych.
vitamins and nutrients. The company is looking for European partners via a
Firma poszukuje partnerów europejskich poprzez umowę o świadczenie usług
distribution service agreement.
dystrybucyjnych.

21/09/2022

spożywcza

BOKR20210901001

Koreańska firma rozwijająca i sprzedająca technologię RF, w tym urządzenia, złącza i
A Korean company developing and selling RF technology including devices,
moduły, poszukuje globalnych dystrybutorów/agencji. Główne produkty firmy mają
connectors and modules is seeking global distributors/agencies. The company’s
zastosowanie w systemach wojskowych i przemysłowych, zwłaszcza w lotnictwie i
main products are applicable to military systems and industrial systems especially in
komunikacji bezprzewodowej. Produkty można dostosować. Doświadczeni
aviation and wireless communication. The products can be customized. Experienced
dystrybutorzy/agencje z doświadczeniem w przemyśle związanym z obronnością lub
distributors/agencies with expertise in defense-related industry or companies
firmy zainteresowane komponentami RF są preferowani w ramach umowy
interested in RF components are preferred under commercial agency and
agencyjnej i usług dystrybucyjnych.
distribution services agreement.

17/09/2022

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

21/09/2022

spożywcza

16/09/2022

inne usługi

16/09/2022

materiały i usługi
budowlane

BOSE20210914001

BOUK20210908002

Szwedzka firma sprzedająca wysokiej jakości szwedzkie produkty spożywcze
(premium ciasteczka, twarde cukierki, toffi, trufle i kawę) pakowane w piękne
blaszane pudełka poszukuje dystrybutorów i/lub sprzedawców na całym świecie.

Brytyjska firma posiadająca akredytację bezpieczeństwa, która powstała w 2019
The security accredited UK company that was established in 2019, has developed an
roku, opracowała innowacyjne rozwiązanie zapobiegające kradzieżom samochodów
innovative solution for preventing keyless automobile thefts and is now seeking
bez kluczyka. Firma obecnie poszukuje międzynarodowych dystrybutorów.
international distributors.
Bułgarska firma z belgijskimi właścicielami produkuje drzwi wewnętrzne
przeciwpożarowe. Drzwi te produkowane są zgodnie z normą EN1634-1 oraz
najwyższą certyfikacją EI1 30/60 w poniższych standardach:

BOBG20210823001

A Swedish company selling high-quality Swedish food products (premium cookies,
hard candies, toffees, truffles and coffee) packaged exclusively to consumers
worldwide in beautiful tin boxes is looking for distributors and/or retailers
internationally.

- drzwi drewniane w ramie drewnianej;
- drzwi drewniane w ramie aluminiowej (ALU) (drzwi niewidoczne).
Firma poszukuje międzynarodowych partnerów zainteresowanych jej produktami w
ramach pośrednictwa handlowego, umów licencyjnych i dystrybucji na rynku
projektowym lub handlowym.

The Bulgarian established company with Belgian owners produces fire rated inner
doors. These doors are produced according to EN1634-1 and the highest
certification EI1 30/60 in the following standard:
- wood door in wood frame;
- wood door in aluminium (ALU) frame (invisible door).
The company is looking for international partners interested in its products under
commercial agency, license agreements and distribution in the project market or
trade market.

BOUA20210528003

Ukraińska firma zajmuje się tworzeniem i testowaniem wszelkiego rodzaju
oprogramowania. Firma ma duże doświadczenie w usługach tworzenia stron
internetowych, tworzeniu aplikacji mobilnych, inteligentnej inżynierii
oprogramowania i wielu innych usługach związanych z oprogramowaniem. W tym
celu poszukuje się partnerów do umów podwykonawczych, agencyjnych i
outsourcingowych.

A Ukrainian company, is working in a field of development and testing software of
any kind. The company is highly experienced in web development services, mobile
app development, intelligent software engineering and many other software
services. For this purpose partners for subcontracting, commercial agency and
outsourcing agreements are sought.

09/09/2022

komputery i IT

BOSG20210830001

Firma z siedzibą w Singapurze specjalizuje się w dostarczaniu precyzyjnych narzędzi The Singapore-based firm specialises in providing precision mold and dies tools to
do form i matryc na rynki Singapuru i Azji. Firma jest zainteresowana wejściem na
the Singapore and Asian markets. The company is interested in entering the
rynek europejski i poszukuje partnerów do dystrybucji swoich produktów w jej
European market and is seeking partners to distribute their products on their behalf
imieniu poprzez umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.
through a distribution services agreement.

07/09/2022

narzędzia i części

BOMD20210824001

Największa fabryka obuwia z Republiki Mołdawii, z ponad 40-letnim
The largest footwear factory from the Republic of Moldova, with more than 40 years
doświadczeniem w projektowaniu i produkcji obuwia, poszukuje długoterminowej
of experience in the design and manufacturing of shoes, is looking for a long-term
współpracy w ramach umowy o świadczenie usług produkcyjnych,
partnership under a manufacturing, subcontracting or distribution services
podwykonawczych lub dystrybucyjnych. Firma produkuje obuwie męskie, damskie i
agreement. The company produces men’s, women’s, and kid’s footwear for all
dziecięce na wszystkie pory roku z materiałów tekstylnych, filcowych,
seasons made of textile, felt, combined, waterproof, and leather.
kombinowanych, wodoodpornych i skórzanych.

18/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUK20210824001

Brytyjskie biuro japońskiej firmy poszukuje europejskich dystrybutorów swojej
nowatorskiej bio toalety – bez wody i bez infrastruktury. Jednostka jest bezwonna i
wygodna w użyciu, a jednocześnie łatwa w utrzymaniu. Zużywa energię i trociny i
produkuje tylko bionawóz. W umowach dystrybucyjnych poszukuje się sprzedawców
domów wakacyjnych i rozwiązań dla nich oraz ekologicznych rozwiązań
higienicznych.

The UK office of a Japanese company is seeking European distributors for its novel
bio toilet – no water and no infrastructure needed. It is odourless and comfortable
to use whilst being easy to maintain. It consumes power and sawdust and produces
only bio fertiliser. Vendors of holiday homes and solutions for them, and eco-friendly
hygiene solutions are being sought for distribution agreements.

02/09/2022

różne inne produkty

BOMD20210823001

Ta mołdawska firma rolnicza produkująca pszenicę miękką i twardą, jęczmień, len,
This Moldovan agricultural company produces soft and hard wheat, barley, flax,
słonecznik, krokosz barwierski, kukurydzę, groch, ciecierzycę, rzepak, nasiona
sunflower, safflower, corn, peas, chickpeas, rapeseed, seeds of alfalfa, and soy
lucerny, nasiona soi itp. chce nawiązać współpracę z partnerami biznesowymi na
seeds, etc. wishes to establish cooperation with business partners based on a
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i /lub umowy produkcyjne.
distribution services agreement and/or manufacturing agreement. The company
Firma oferuje również usługi elewatorów zbożowych (przechowywanie, suszenie,
also offers grain elevator services (storage, drying, cleaning, etc.), general laboratory
czyszczenie itp.), ogólną analizę laboratoryjną jakości ziarna oraz inne usługi
analysis of grain quality and other logistical services.
logistyczne.

04/09/2022

spożywcza

BOCZ20210823002

Czeska firma CNC, skoncentrowana na inżynierii precyzyjnej i montażu części o
The Czech CNC company, focused on precision engineering and part assemblies with
wysokiej wartości dodanej, poszukuje długoterminowych partnerów, aby zapewnić
high added value, is looking for long-term partners to ensure their long term
im długotrwałą satysfakcję. Firma oferuje wolne moce produkcyjne obejmujące
satisfaction. The company offers free production capacities that include metalobróbkę metali, wiercenie, toczenie itp. Oferowana współpraca to
machining, drilling, turning etc. The cooperation offered is subcontracting or a
podwykonawstwo lub umowa produkcyjna.
manufacturing agreement.

08/09/2022

metalowa

BOUK20210906001

Brytyjski deweloper i dostawca cyfrowych rozwiązań zdrowotnych wspomagających UK developer and provider of digital health solutions to aid remote clinical diagnosis;
zdalną diagnostykę kliniczną; monitorowanie i zarządzanie pacjentami opracowało
patient monitoring and management have developed a long COVID symptom
długie narzędzie do oceny objawów COVID i monitorowania dla klinicystów i
assessment and monitoring tool for clinicians and patients. They seek healthcare
pacjentów. Poszukują organizacji opieki zdrowotnej lub firm na całym świecie
organisations or companies globally with connections to local authorities who can
mających powiązania z władzami lokalnymi, które mogą zapewnić firmie pomoc i provide assistance and local know-how to the company to enable them to enter the
lokalne know-how, aby umożliwić im wejście na rynek na podstawie umowy
market through a commercial agency agreement and or a distribution services
agencyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
agreement.

10/09/2022

medycyna

BOFI20210902001

Fińska firma stworzyła naturalny i organiczny balsam z żywicy świerkowej dla ludzi i
zwierząt. Pozyskiwana z Laponii żywica świerkowa ma właściwości antybakteryjne,
antymikrobiotyczne, antygrzybiczne, a produkty tworzone są w oparciu o starożytną
wiedzę leczniczą. Aby zwiększyć sprzedaż zagraniczną, firma poszukuje europejskich
hurtowników i dystrybutorów swoich naturalnych produktów leczniczych.

15/09/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BOSI20210907001

Słoweńska mikrofabryka serów ze średniogórza, z długą tradycją w gastronomii i
The Slovenian mid-mountain micro cheese factory, with a long tradition in
turystyce, ręcznie wytwarza butikową serię wysokiej jakości serów dojrzewających (z gastronomy and tourism, hand makes a boutique series of high-quality aged cheeses
białą, niebieską lub czerwoną pleśnią) o wyższym przedziale cenowym. Sery
(with white, blue or red mold) of a higher price range. The cheeses age deep
dojrzewają głęboko pod ziemią, w stałej temperaturze i wysokiej wilgotności. Firma underground, at constant temperature and high humidity. The company is looking
poszukuje partnerów wśród najbardziej elitarnych restauracji, delikatesów, hoteli i for partners among the most elite restaurants, delicatessens, hotels and resorts that
kurortów, które chciałyby zaprezentować sery w swoim menu i zaproponować
would like to present cheeses on their menus and offers a small series
umowę na produkcję małoseryjną.
manufacturing agreement.

17/09/2022

spożywcza

01/09/2022

transport/logistyka

BOUA20210707001

Ukraińska firma opracowała ekologiczne futro z konopi. Materiały do produkcji futer
The Ukrainian company has developed an eco-friendly fur, made of hemp. The
konopnych są uprawiane na Ukrainie. To MŚP specjalizuje się w produkcji tekstyliów
materials for hemp fur production are grown in Ukraine. This SME specializes in the
domowych i odzieży. Poszukuje marek odzieżowych, sklepów i serwisów eproduction of home textiles and clothes. It is looking for clothes brands, shops and ecommerce, które będą reprezentować na lokalnym rynku tekstylia i ubrania z
commerce sites that will represent textiles and clothes made of hemp fur on the
konopnych futer. Pożądanym rodzajem współpracy jest umowa o świadczenie usług
local market. The desirable type of cooperation is a distribution services agreement.
dystrybucyjnych.

17/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUA20210702002

Ukraiński producent odzieży powstał w 1946 roku na zachodzie Ukrainy i oferuje
wysokiej jakości odzież dla kobiet (bluzki, spodnie, spódnice, odzież wierzchnia).
Producent oferuje również odzież plus size do rozmiaru 54. W celu wejścia na rynki
zagraniczne firma jest gotowa współpracować z partnerami na podstawie umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

09/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOBG20210826001

Bułgarska firma, która posiada zdolności we wszystkich aspektach działalności
transportowej, spedycyjnej i logistycznej, a także wszelkich innych działań
ułatwiających międzynarodowy transport towarów, poszukuje partnerów do
podpisania umowy agencyjnej.

The Finnish company has created natural and organic spruce resin balm for people
and pets. Harvested from Lapland, the spruce resin has antimicrobic, antibacterial,
antifungal abilities and the products are created based on ancient healing
knowledge. To increase their international sales, the company is looking for
European wholesalers and distributors for their natural healing products.

A Bulgarian company that has capacity in all aspects of transport, forwarding and
logistics activities as well as all other activities that facilitate the international
transportation of goods is looking for partners to sign a commercial agency
agreement.

The Ukrainian clothing manufacturer was founded in 1946 in the west of Ukraine
and offers high quality clothes for women (blouses, pants, skirts, outerwear). Also,
the manufacturer offers plus size clothes up to size 54. In order to enter foreign
markets, the company is ready to cooperate with partners based on a distribution
services agreement.

Turecka firma zajmująca się kontraktami budowlanymi i stalowymi wyspecjalizowała A Turkish company involved in construction and steel contracts has been specialized
się w bramach, zastawkach zaporowych, zbiornikach ciśnieniowych,
in gates, barrage penstocks, pressure vessels, hydro mechanical, industrial pipe
hydromechanicznych, przemysłowych szpulach rurowych, podporach rur itp. Firma z spools, pipe supports etc. The company has successfully completed turnkey projects
powodzeniem zrealizowała projekty pod klucz w innych krajach. Firma oferuje
in foreign countries. The company offers subcontracting and manufacturing
umowy podwykonawcze i produkcyjne.
agreements.

04/09/2022

materiały i usługi
budowlane

The UK company is a specialist in the design, supply, manufacture and installation of
steel deck floor and roof systems. They are looking for distributors to take their
innovative construction products into new markets.

25/09/2022

materiały i usługi
budowlane

BODK20210907001

Młoda duńska firma przez wiele lat pracowała nad ograniczeniem marnowania
A young Danish company has worked for many years to reduce food waste, and has
żywności, a ostatnio opracowała algorytm identyfikowalności i wpływu na klimat,
recently developed a traceability and climate impact algorithm, which can help agriktóry może pomóc firmom rolno-spożywczym być bardziej przejrzystymi i
food companies be more transparent and sustainable. In order to continue their
zrównoważonymi. W celu dalszej ekspansji poszukują pośredników handlowych
expansion, they are looking for commercial agents working closely with the food
ściśle współpracujących z łańcuchem wartości żywności, którzy mogą reprezentować
value chain who can represent their product, or alternatively contacts to IT resellers
ich produkt lub alternatywnie kontaktują się z resellerami IT na podstawie umowy
under a license agreement.
licencyjnej.

14/09/2022

spożywcza

BORO20210720001

Rumuński projektant mody z siedzibą w Transylwanii tworzy i produkuje
Located in Transylvania, a Romanian fashion designer is creating and manufacturing
ekskluzywną odzież dla pretensjonalnych klientów. Kolekcje rumuńskich
exclusive clothing for pretentious customers. Addressing both women and men, the
projektantów mody, adresowane zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, są
Romanian fashion designer collections are prepared with care based on in-depth
przygotowywane ze starannością, w oparciu o dogłębne opanowanie szczegółów
mastery of the cut details and manufacturing techniques. The Romanian fashion
kroju i technik produkcji. Rumuński projektant mody poszukuje agentów do
designer is looking for agents to represent its high fashion creations in luxury stores
reprezentowania swoich kreacji high fashion w luksusowych sklepach w UE, Chinach,
in EU, China, South Korea, Russia and the Arab world.
Korei Południowej, Rosji i świecie arabskim.

30/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BORU20210906002

Rosyjska firma z Niżnego Nowogrodu zajmuje się własną produkcją ekologicznych
A Russian company from Nizhny Novgorod is engaged in its own production of
naczyń z brzozy. W asortymencie firmy znajdują się widelce, noże, talerze. Firma jest environmentally friendly dishes made of birch. The company's assortment includes
zainteresowana znalezieniem wiarygodnych partnerów w celu zawarcia umowy o forks, knives, plates. The company is interested in finding reliable partners within the
świadczenie usług dystrybucyjnych.
framework of concluding a distribution services agreement.

17/09/2022

różne inne produkty

BOIN20210812001

Indyjski producent i dostawca zajmuje się produkcją wyrobów mosiężnych
The Indian manufacturer and supplier is involved in the production of brass products
sanitarnych takich jak krany pod własną marką. Firma poszukuje partnerów w
in sanitary ware like water taps and faucets under its own brand name. The
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, aby rozszerzyć swój zasięg na company is looking for partners under a distribution services agreement to expand
rynki zagraniczne.
its reach to overseas markets.

03/09/2022

różne inne produkty

BOMD20210902001

Firma winiarska z centralnego regionu Republiki Mołdawii eksportuje wyroby do
The wine company from the central region of the Republic of Moldova exports to
kilku krajów europejskich i krajów WNP. Firma zdobyła ważne nagrody na
several European countries and the CIS countries. They have won important prizes
konkursach europejskich i azjatyckich. Jest zorientowana na rynek europejski,
at European and Asian competitions. The company is oriented towards the
ponieważ jakość produkowanych win pozwala na zaspokojenie potrzeb najwyższych
European market, because the quality of the produced wines allows to offer
gustów. Firma jest zainteresowana eksportem wina butelkowanego i jest gotowa do
satisfaction to the highest tastes. The company is interested in export of bottled
podjęcia współpracy w oparciu o umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.
wine and is ready to start cooperation based on the distribution services agreement.

16/09/2022

spożywcza

BOTR20210802001

BOUK20210921001

Brytyjska firma specjalizuje się w projektowaniu, dostawie, produkcji i montażu
stalowych systemów stropowych i dachowych. Poszukują dystrybutorów, którzy
wprowadzą ich innowacyjne produkty budowlane na nowe rynki.

Koreańskie MŚP jako pierwsze opracowało i skomercjalizowało przyjazny dla
środowiska środek do odladzania z wykorzystaniem ekstraktu z rozgwiazdy. Sama
unikalna technologia oferuje nowy, przyjazny dla środowiska sposób odladzania,
którego nie można porównać z innymi produktami konkurencji. Biorąc pod uwagę
wydajność topienia, wykazuje wyjątkową wydajność, przetestowaną i
zweryfikowaną przez laboratoria posiadające międzynarodowe certyfikaty. Firma
szuka partnerów z UE z lokalną produkcją do współpracy w ramach umowy
produkcyjnej lub licencyjnej.

A Korean SME has first developed and commercialized an eco-friendly de-icer using
starfish extract. The unique technology alone offers a new way of eco-friendly deicing that cannot be compared with other competitors. Also, in terms of melting
performance, it shows outstanding performance, tested and verified by
internationally certified laboratories.They are looking for EU partners with local
manufacturing to cooperate under a manufacturing or licence agreement.

17/09/2022

różne inne produkty

BOFR20210826001

Francuska firma opracowała oczyszczacz powietrza, klasy medycznej dla
A French company has developed an indoor air purifier, medical-grade for
profesjonalistów. Urządzenie jest w 100% wyprodukowane we Francji, ekologiczne i
professionals. The device is 100% made in France, eco-friendly and has
wykazało wysoką wydajność. Urządzenie jest dobrze rozpoznawane i
demonstrated high efficiency. The device is well recognized and used in various
wykorzystywane w różnych sektorach: szpitale, prywatni lekarze, stomatolodzy,
sectors: hospitals, private doctors, dentists, offices, schools, hotels, restaurants and
biura, szkoły, hotele, restauracje oraz salony fryzjerskie/kosmetyczne. Francuska
hairdressers/beauty care centers. The French company is willing to extend its
firma chce rozbudować swoją sieć dystrybucji i proponuje umowę dystrybucyjną o
distribution network and is proposing a distribution agreement for a long-term
długoterminowym partnerstwie.
partnership.

04/09/2022

różne inne produkty

BOFR20210909002

Francuska firma specjalizująca się w mikrobiologii przemysłowej oferuje różne
zestawy do wykrywania o szerokim zastosowaniu (wszystkie bakterie tolerujące tlen,
drożdże/pleśń, coli). Testery opierają się na technice filtracji membranowej, podczas
której mikroorganizmy tworzą izolowane kolonie (CFU lub Colony Forming Unit).
Zestawy są łatwe i gotowe do użycia. Poszukiwani są dystrybutorzy/sprzedawcy
działajacy w sektorze kontroli sanitarnych.

A French company, specialised in industrial microbiology is offering a range of
detection kits with wide applications (All oxygen-tolerant bacteria, Yeast/mould,
Coliform). Testers are based on the membrane filtration technique, during which
microorganisms form isolated colonies (CFU or Colony Forming Unit). The kits are
easy and ready-to-use. Distributors/retailers in hygiene and sanitary controls are
searched.

29.09.2022

różne inne produkty

BOHR20210715001

Chorwacka mała rodzinna firma zajmująca się produkcją wysokiej jakości małych
statków oferuje również projektowanie, produkcję i pomiary oraz walidację
urządzeń i części konstrukcyjnych wykonanych na zamówienie. W procesie
produkcji, 5-osiowa maszyna CNC jest używana do obróbki materiałów miękkich,
takich jak tworzywa sztuczne itp., a doświadczony zespół inżynierów może
zaprojektować i dostarczyć produkty na zamówienie, które można wykorzystać w
innych branżach. Firma poszukuje partnerów z branży motoryzacyjnej do zawarcia
umów produkcyjnych.

Croatian small family business engaged in production of quality small vessels also
offers design, manufacturing and product measurement and validation of custommade equipment and construction parts. In production, a 5-axes CNC machine is
suitable to process soft materials like plastics etc and the experienced team of
engineers can design and deliver custom-made products that can be used in other
industries. The company is looking for partners in automotive industry for
manufacturing agreements.

7.09.2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

25.09.2022

spożywcza

BOKR20210826001

BOUA20210601002

Ukraińska firma, producent świeżych owoców, w tym czereśni i gruszek, poszukuje A Ukrainian company, producer of fresh fruits including cherries and pears is looking
nowych partnerów, którzy pomogą rozszerzyć działalność i wprowadzić produkty na
for new partners to help them extend their business activities and place their
rynki europejskie w oparciu o umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
products on European markets, based on distribution services agreements.

BOMD20210910001

Mołdawska firma specjalizuje się w produkcji, naprawie, konserwacji i sprzedaży
The Moldovan company is specialized in the manufacturing, repair, maintenance
detalicznej rowerów i części zamiennych z włókna węglowego i jest zainteresowana and retail of carbon bicycles and spare parts and is interested to expand its business
rozszerzeniem swojej działalności na nowe rynki zagraniczne, zwłaszcza w krajach o through new foreign markets, especially in countries with strong cycling traditions.
silnych tradycjach rowerowych. Firma poszukuje obecnie umów produkcyjnych lub The company is now looking for manufacturing agreements or distribution service
umów na usługi dystrybucyjne w celu rozwoju marki i sprzedaży rowerów
agreements to develop its brand and sales of carbon bicycles outside Moldovan
węglowych poza rynkiem mołdawskim. Firma jest również otwarta na inne umowy.
market. The company is also open to different types of agreements.

17/09/2022

pojazdy i
maszyny/maszynowa

BOSI20210913001

Słoweńska firma z regionu Primorska, największa prywatna palarnia kawy w
A Slovenian company from the Primorska region, the largest private coffee roastery
Słowenii, oferuje palenie i pakowanie kawy pod marką własną firmom handlowym i in Slovenia, offers roasting and white label packaging of coffee to trading companies
sieciom supermarketów dla własnych marek na podstawie umowy produkcyjnej.
and supermarket chains for their own brands via manufacturing agreement. The
Firma zapewnia kompleksową obsługę zgodnie z życzeniami klientów, począwszy od
company provides comprehensive support in accordance with the wishes of the
doboru odpowiedniej jakości mieszanek kawy, przygotowania i zaprojektowania
customers, from the selection of appropriate quality coffee blends, preparation and
spersonalizowanych opakowań, po pakowanie i terminowość dostaw.
design of personalized packaging, to packaging and on-time delivery.

16/09/2022

spożywcza

BOIT20210805001

Włoska firma projektuje i produkuje odzież damską i męską oraz dodatki modowe ze
szlachetnych materiałów i tkanin. Marka poszukuje zagranicznych dystrybutorów z
branży modowej (tj. sieci handlowych i internetowych platform sprzedażowych).
Ponadto firma poszukuje, w ramach umów produkcyjnych lub outsourcingowych,
zagranicznych biur stylistycznych oraz marek (tj. z domu, wyposażenia wnętrz,
tekstyliów itp.), które chcą stworzyć kolekcję kapsułową.

An Italian company designs and manufactures women's and men’s clothing and
fashion accessories with precious materials and fabrics. The brand is looking for
overseas distributors in the fashion industry (i.e. retail chains and online sales
platforms). In addition, the company seeks, under manufacturing or outsourcing
agreements, foreign style offices that want to externalize their production, and
brands (i.e. from home, interior design, textiles, etc) that want to create capsule
collection.

09/09/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOMD20210906001

Ugruntowana mołdawska firma z sukcesem zajmuje się produkcją i dystrybucją
świeżych owoców (takich jak jabłka, brzoskwinie, śliwki, czereśnie, morele,
truskawki), zbóż (pszenica, jęczmień, kukurydza) oraz roślin przemysłowych typu
słonecznik. Firma poszukuje nowych partnerów w celu zawarcia umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy produkcyjnej.

A well-established Moldovan company successfully produces and distributes fresh
fruits such as apples, peaches, plums, cherries, apricots, strawberries, grains in
particular wheat, barley, corn, and industrial crops like a sunflower is looking for
new partners in order to establish a distribution services agreement or a
manufacturing agreement.

16/09/2022

spożywcza

28/09/2022

chemia i
kosmetyki/chemiczna

BOSK20210902001

Słowacka firma działająca w branży urody i kosmetycznej poszukuje nowych
Slovak company active in the beauty and cosmetic industry is looking for new
partnerów do dystrybucji swoich produktów kosmetycznych. Firma oferuje bio
partners to distribute their cosmetic product. They are offering bio argan oil with
olejek arganowy pod własną marką, wykonany i w pełni certyfikowany przez
their own brand. The product is made and fully certified by a Moroccan
marokańskiego producenta, który może być stosowany w kilku obszarach przemysłu
manufacturer. It can be used in several cosmetic industry areas not only for beauty
kosmetycznego (nie tylko do pielęgnacji urody, ale także jako rozwiązanie
care but also as a solution for skin problems. The Slovak SME is looking for agents or
problemów skórnych). Słowackie MŚP poszukuje agentów lub dystrybutorów swoich
distributors of their product via a commercial agency or a distribution services
produktów za pośrednictwem agencji handlowej lub umowy o świadczenie usług
agreement.
dystrybucyjnych.

BOAL20210820001

Albańska firma zajmuje się zbieraniem, skupem, produkcją i eksportem ziół
leczniczych, aromatycznych i przypraw. Firma posiada produkty w następujących
kategoriach: kwiaty, liście, zioła, owoce, produkty konwencjonalne, nasiona itp.
Każda kategoria posiada dużą liczbę produktów. Firma poszukuje partnera do
zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

This is an Albanian company which operates in the fields of collection, purchase,
manufacturing and export of medicinal herbs, aromatic and spices. They have
products in these categories: flores, folia, herba, fructus, conventional products,
semen, radix rhizoma, cortex pericarp, diversa. Each category has a large number of
products. They are looking for a partner to get engaged in a distribution services
agreement.

16/09/2022

różne inne produkty

