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BRUK20211105001

Brytyjska firma medyczna poszukuje małych (5mm średnicy x 2mm długości),
pozłacanych magnesów neodymowych N35 - 3800 gausów oraz pozłacanego
magnesu ferrytowego 800 gausów. Magnesy zostaną użyte w celu zmniejszenia
objawów menopauzy. Produkty muszą być hipoalergiczne..
Firma oferuje umowy o dostawę lub produkcyjną.

UK healthcare company is looking for small ( 5mm dia x 2mm d) gold plated N35 - 3800
gauss neodymium magnets and gold plated 800gauss ferrite magnet. The magnets will
be used to reduce symptoms of the menopause. Supporting documentation confirming
composition of the magnets required to ensure they are hypoallergenic.
The company is looking to sign a supplier or manufacturing agreement.

16/11/2022

medycyna

BRUK20211109001

Uznana brytyjska firma z sektora technologii medycznych, specjalizująca się w
An established UK Medtech company specialised in the manufacture and distribution of
produkcji i dystrybucji urządzeń do diagnostyki zaburzeń zdrowotnych, poszukuje
health disorder diagnostic devices is looking for elastic Respiratory Inductive
elastycznych pasów pletyzmografu indukcyjnego do oddychania (RIP), które zawierają
Plethysmograph (RIP) belts which includes a conductive wire within the belt. The
w pasie przewód przewodzący. Firma wymaga certyfikowanych pasów medycznych w
company requires certified medical grade belts in three different lengths but a standard
trzech różnych długościach, ale o standardowej szerokości, aby zabezpieczyć
width to secure tracking devices on patients' chest. The company is looking to sign a
urządzenie na klatce piersiowej pacjenta. Firma oferuje umowy o dostawę lub
supplier or manufacturing agreement.
produkcyjną.

10/11/2022

medycyna

BRRU20211111004

Rosyjska firma jest zainteresowana znalezieniem zagranicznego producenta
A Russian company is interested in finding a foreign manufacturer of collapsible
składanych kolektorów wilgoci do obwodów oddechowych. Kolektor zapewnia odbiór moisture collectors for breathing circuits. The moisture collector provides the collection
skroplonej wilgoci z obiegu powietrza. Firma jest gotowa do zakupu od 58 000
of condensed moisture from the air circuit. The company is ready to purchase from
produktów rocznie. Współpraca będzie oparta na umowie dostawcy.
58,000 products per year. Cooperation will be based on a supplier agreement.

25/11/2022

medycyna

BRPT20210922001

Portugalska firma z Madery, specjalizująca się w produkcji tradycyjnych regionalnych A Portuguese company from Madeira Island, specialised in the production of traditional
ciast, herbatników i cukierków, takich jak miód (miód z trzciny cukrowej), herbatniki
regional cakes, biscuits and candies, such as honey cake (sugar cane honey), honey
miodowe i cukierki, poszukuje producentów i dostawców surowców, w szczególności
biscuits and candy, is
mielonych przypraw (gałki muszkatołowej, goździków, anyżu i cynamonu), w celu
looking for ingredient producers and suppliers, specifically ground spices (nutmeg,
zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
clove, anise and cinnamon) to establish a distribution services agreement.

25/11/2022

spożywcza

BRUK20211101001

Projektant i wynalazca z siedzibami w Wielkiej Brytanii i Francji poszukuje
strategicznego partnerstwa w formie spółki joint venture lub umowy produkcyjnej z
producentem części rowerowych w celu opracowania wyjątkowej gamy siodełek
rowerowych i innych akcesoriów rowerowych.

19/11/2022

turystyka

BRES20211126001

Hiszpańska firma produkująca i sprzedająca nawozy, bionawozy, biostymulatory oraz
A Spanish company manufacturing and commercializing fertilizers, biofertilizers,
wzmacniacze i stymulatory odżywiania roślin, z ponad 35-letnim doświadczeniem na biostimulants and plant nutrition enhancers and stimulants, with more than 35 years of
rynku rolnym i obecnością na rynkach międzynarodowych, poszukuje producentów
experience in the agricultural market and presence in international markets, requires
produktów na bazie drobnoustrojów w celu poprawy zdrowia i odżywiania roślin.
producers of microbial-based products for enhancing plant’s health and nutrition, under
Firma oferuje umowy o produkcję lub dystrybucję.
manufacturing or distribution agreements.

27/11/2022

rolnictwo

BRGR20211027001

Greckie MŚP opracowuje systemy zarządzania wyzwaniami środowiskowymi.
Specjalizują się w projektowaniu, budowie, eksploatacji i utrzymaniu obiektów
przetwarzania odpadów. Firma poszukuje przemysłowego producenta urządzeń do
oczyszczania ścieków z membranami ultrafiltracyjnymi (UF) i odwróconej osmozy w
celu zawarcia umowy produkcyjnej.

17/11/2022

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

A UK/France-based product designer and inventor is seeking a strategic partnership in
the form of a joint venture or a manufacturing agreement with a manufacturer of
cycling parts to develop a unique range of bike saddles and other cycling accessories.

A Greek SME develops management systems for environmental challenges. They
specialize in the design, construction, operation and maintenance of waste treatment
facilities. The company is looking for an industrial manufacturer of waste treatment
refining units with ultrafiltration (UF) and reverse osmosis membranes. The
collaboration sought is a manufacturing agreement.

BRFR20210930001

Francuska firma rozpoczęła działalność w branży opakowań wtórnych ponad 35 lat
The French company started its activity in the secondary packaging industry over 35
temu. Od tego czasu rozszerzyła swoje produkty w kategoriach opakowania
years ago. Since then, it has extended its products in the custom packaging and
dedykowane oraz zestawy dla influencerów.
influencer sets categories.
W celu dalszej ekspansji firma poszukuje partnera produkcyjnego, eksperta w zakresie To support its expansion, the company is looking for a manufacturing partner, expert in
formowania wtryskowego w Europie lub na Bliskim Wschodzie w celu podpisania
injection moulding, in Europe or in the Middle East regions.
umowy produkcyjnej.
The partnership can be a manufacturing agreement.

02/11/2022

opakowania,
papier

BRRO20211022001

Rumuńska firma z Transylwanii specjalizuje się w dostarczaniu tworzonego na
zamówienie oprogramowania w postaci aplikacji mobilnych i internetowych,
A Romanian company from Transylvania is specialized in customized software as mobile
kompletnych usługach w zakresie tworzenia interfejsów użytkownika (UI) i aplikacji do and web apps, complete services for developing user interface (UI) & user experience
projektowania doświadczeń użytkownika (UX), usługach IT i outsourcingu. Firma
(UX) design apps, IT services and outsourcing. The company is looking for European and
poszukuje partnerów europejskich i pozaeuropejskich w celu zawarcia umów
non-European partners in order to conclude outsourcing agreements.
outsourcingowych.

20/11/2022

komputery i IT

BRRO20211011001

Rumuńska firma specjalizuje się w wytwarzaniu ręcznie robionych kosmetyków na
A Romanian company specialises in manufacturing handmade lavender-based
bazie lawendy. Wszystkie produkty wytwarzane są w oparciu o własne receptury, z
cosmetics. All products are manufactured based on company’s own recipes, using
ekologicznej lawendy uprawianej przez rumuńską firmę. Produkty firmy to: kosmetyki, ecological lavender grown by the Romanian company. The company’s products include:
olejek lawendowy, woda kwiatowa, świece, wypełnione lawendą zabawki i torby.
cosmetics, lavender essential oil, floral water, candles, lavender-filled toys and bags.
Rumuńska firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z dostawcami
The Romanian company is interested in identifying suppliers of cosmetic containers for
opakowań.
cooperation based on supplier agreements.

18/11/2022

chemia i
kosmetyki/chemicz
na

BRRO20211102001

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji ręcznie robionych kosmetyków dla
A Romanian company specialises in manufacturing handmade cosmetics for women,
kobiet, mężczyzn i dzieci. W portfolio produktów firmy znajdują się kremy, masła do
men, and children. The company’s product portfolio includes creams, body butters,
ciała, serum, olejki eteryczne itp. Produkty firmy pakowane są w opakowania szklane, serums, essential oils etc. All company’s products are manufactured in glass, aluminium
aluminiowe i kartonowe, aby zminimalizować wpływ na środowisko i zapewnić
and cardboard containers to minimize environmental impact and ensure high product
wysoką trwałość produktu. Firma poszukuje dostawców opakowań szklanych i
durability. The company seeks suppliers for glass and aluminium containers under
aluminiowych na podstawie umów o dostawę.
supplier agreements.

19/11/2022

chemia i
kosmetyki/chemicz
na

BRPT20211018001

Bizneswoman z Aveiro w Portugalii, artysta-plastyk, pisarka i poetka, stworzyła markę,
A businesswoman from Aveiro, Portugal is a plastic artist, writer and poet and she
rysunek lalki przedstawiającej wróżkę (podobną do Hello Kitty), pełną oryginalności,
created a brand, a drawing of a doll, representing a fairy (similar to Hello Kitty), full of
koloru, moralności i ekologii. Poszukuje partnerów do rozwoju tej marki w formie
originality, color, moral and ecological. She is looking for partners to develop this brand.
umowy finansowej.
Partners for a financial agreement are sought.

16/11/2022

różne inne
produkty

The Northern German trade company wants to establish supplier agreement with new
partners from Europe and neighbouring countries. They are looking for domestic
appliances and electronic consumer goods, which they can offer to their customers. The
company supplies major players of the European retail landscape with electronic
consumer goods.

12/11/2022

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

BRDE20211018001

Północnoniemiecka firma handlowa chce zawrzeć umowę o dostawy z nowymi
partnerami z Europy i krajów sąsiednich. Poszukują sprzętu AGD i elektronicznego,
który mogą zaoferować swoim klientom. Firma zaopatruje głównych graczy na
europejskim rynku detalicznym w sprzęt elektroniczny dla konsumentów.

BRES20211022001

Hiszpańska firma zlokalizowana na Teneryfie zajmuje się produkcją sosów premium w A Spanish company located in Tenerife dedicated to the production of premium sauces
oparciu o kulturę kulinarną Wysp Kanaryjskich. Firma poszukuje partnerów w Turcji,
based on the culinary culture of the Canary Islands is seeking partners in Turkey,
Rumunii i Polsce w celu zawarcia długoterminowej umowy na dostawę następujących
Romania and Poland to establish a long-term supplier agreement for the following
produktów:
products:
- surowców do produkcji sosów i mieszanek przyprawowych, takich jak przyprawy,
- Raw materials for the production of their sauces and seasoning mixtures, such as
owoce, bakalie, nabiał.
condiments, fruits, dried fruits, dairy products, among others.
- opakowań produktów, takich jak pojemniki PET i szklane, pudełka na karty i etykiety.
- Packaging products such as PET and glass containers, cards boxes and labels.

09/11/2022

spożywcza

BRDE20211112001

Niemiecka firma MŚP zajmująca się rozwojem, produkcją i sprzedażą urządzeń
A German SME active in the development, production and sales of hydraulic equipment
hydraulicznych poszukuje dostawcy części żeliwnych, wykonywanych na zamówienie is looking for a supplier of tailor-made cast iron parts according to the drawings of the
zgodnie z rysunkami niemieckiego partnera na podstawie umowy produkcyjnej.
German partner. Targeted cooperation type is a manufacturing agreement.

25/11/2022

narzędzia i części

BRRU20211110001

Rosyjska firma planuje uruchomienie produkcji cewników medycznych. Firma
A Russian company plans to launch the production of medical catheters. The company is
zamierza wyprodukować centralny cewnik żylny (CVK), cewnik PICC, cewnik do
going to produce a central venous catheter (CVK), a PICC catheter, a catheter for
hemodializy oraz wysokoprzepływowy CVK. Firma jest zainteresowana znalezieniem
hemodialysis, a high-flow CVK. The company is interested in finding foreign partners
partnerów zagranicznych, którzy będą dostarczać komponenty medyczne: strzykawki, who will supply medical components: syringes, needles, plugs, scalpels, etc. Cooperation
igły, zatyczki, skalpele itp. na podstawie umowy o dostawy.
will be based on the conclusion of a supplier agreement.

24/11/2022

medycyna

BRRU20211110002

Rosyjska firma zajmuje się produkcją sprzętu medycznego. Do swoich celów
produkcyjnych firma poszukuje sprawdzonych producentów i/lub dostawców rurek do
obwodu oddechowego w rolkach w celu nawiązania współpracy w formie umowy o
dostawy.

24/11/2022

medycyna

BRNL20211103001

Holenderska firma MŚP działa jako projektant i globalny dystrybutor artykułów
A Dutch SME operates as a designer and global distributor of decorative supplies for in
dekoracyjnych do domu. MŚP oferuje szereg modnych, nowoczesnych i
and around the house. The SME offers a range of fashionable, contemporary and
zrównoważonych produktów. Asortyment wyróżnia się prostotą, luksusem i kunsztem
sustainable products. The product range radiates simplicity as well as luxury with a
wykonania. Firma stosuje naturalne materiały, takie jak drewno, kamień i ceramika.
preference for craftsmanship and natural materials such as wood, stone and ceramics.
Holenderski dystrybutor poszukuje umów produkcyjnych z producentami, którzy
The Dutch distributor looks for manufacturing agreements with manufacturers that
przetwarzają naturalne materiały do produkcji dekoracji wnętrz i artykułów
process the natural materials to produce home decoration and kitchen supplies.
kuchennych.

18/11/2022

różne inne
produkty

20/11/2022

opakowania,
papier

17/11/2022

metalowa

A Russian company is engaged in the production of medical equipment. For its
production purposes, the company is looking for reliable manufacturers and/or
suppliers of tubes for the breathing circuit in rolls. Cooperation will be based on the
conclusion of a supplier agreement.

BORU20211107001

Rosyjska firma z regionu Kaliningradu jest zaangażowana w produkcję produktów
papierowych oraz kartonów do pakowania zrobionych w 100 % z naturalnych
materiałów. Firma produkuje swoje produkty w wielu kształtach i rozmiarach.
Produkty posiadają wszelkie rosyjskie i międzynarodowe certyfikaty. Firma jest
zainteresowana znalezieniem partnerów i dystrybutorów papieru i kartonów na
zasadzie umowy dystrybucyjnej.

A Russian company from the Kaliningrad region is engaged in the production of paper
and packaging cardboard products, from 100% raw materials. The company produces
products in various volumes and sizes. The products have passed Russian and
international certification. The company is interested in finding partners and distributors
of paper for packaging production within the framework of a distribution services
agreement.

BORU20211104001

Rosyjska firma jest zaangażowana w rozwój i produkcję suchych magnetycznych
defetoskopów do skanowania rur. Ten sprzęt pozwala ręcznie skanować i wykrywać
metalurgiczne, konstrukcyjne oraz operacyjne defekty. Firma jest zainteresowana
znalezieniem zagranicznych partnerów do zawarcia długoterminowej umowy
dystrybucyjnej.

Russian company engaged in the development and production of a dry magnetic flaw
detector for scanning pipes. This equipment allows to manually scan and detect
metallurgical, construction, and operational defects. The company is interested in
finding foreign partners to conclude a long-term distribution services agreement.

BOIT20211013001

Włoska firma pracująca w sektorze energetycznym od 1986 roku oferuje specjalne
oprogramowanie do rafinerii olejowych. Oprogramowanie wspiera zwłaszcza zadania An Italian SME working in the energy sector since 1986 offers a specialised software for
związane z planowaniem łańcucha dostaw, od charakteryzacji i wyboru surowca do oil refineries. The software supports several supply chain planning tasks, from feedstock
zaplanowania i ustalenia działań. Narzędzie jest przyjazne użytkownikowi i pracuje z characterization and selection to planning and scheduling operations. The tool is userużyciem technik symulacji i optymalizacji. Firma szuka użytkowników końcowych na friendly and works applying simulation and optimization techniques. The company looks
zasadzie umowy licencyjnej oraz agentów do wprowadzenia produktu na nowe rynki.
for end-users under license agreements and agents to introduce the product in new
Poszukiwana również umowa joint venture.
markets. Joint venture partners are sought as well.

13/11/2022

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

BOIT20211020001

Włoska firma opracowała wszechstronny wysokiej jakości uniwersalny system do
siłowni (sprzęt, czujniki oraz metodologia) bazujący na wykorzystaniu innowacyjnej
opatentowanej technologii zdolnej zagwarantować wyjątkowe i mierzalne wyniki
fizyczne w krótkim czasie. Firma szuka nowych partnerów zainteresowanych umowa
franczyzową.

17/11/2022

różne inne
produkty

Rumuńska firma oferuje produkcję metalowych/stalowych struktur, spawanie
podzespołów, zimną obróbkę metalowych części i struktur, oraz produkty plastikowe The Romanian company is offering to manufacture metallic/steel structures, welding
powstałe metodą wtryskową do przemysłu budowlanego oraz samochodowego.
sub-assembly, cold processing metallic parts and structures, and plastic injection
Firma jest zainteresowana zwiększeniem współpracy na zasadzie umowy produkcyjnej molding products for construction and automotive industry. The company is interested
lub podwykonawstwa.
to expand collaborations under manufacturing or subcontracting agreement.

11/11/2022

metalowa

BOFI20210928001

Fińska firma oferuje nowe rozwiązania do zautomatyzowanego pobierania próbek
biomasy, pulpy, koncentratu w sektorze rolno-spożywczym i poszukuje agentów
komercyjnych, umowy dystrybucyjnej jak również wykonawców kontraktów EPC oraz
właścicieli firm inżynieryjnych oraz umowy podwykonawstwa. Ta nowa technologia
jest innowacyjna oraz w pełni zautomatyzowana i pozwala na pobranie
reprezentatywnej próbki z ciężarówki lub wagonu przed rozładunkiem. Działa z
wieloma typami stałych i kruchych materiałów.

27/11/2022

inne usługi

BOSI20211124001

Firma ze Słowenii jest doświadczonym deweloperem systemów informacyjnych ERP
Slovenian company is experienced developer of Enterprise Resource Planning (ERP)
do wspomagania w działań w podstawowej opiece medycznej, sektorze spożywczym,
information systems to support activities in primary health care, food sector,
usługach z zakresu zatrudnienia oraz wyższej edukacji. Systemy informacyjne są
employment services and higher education. Information systems are compliant with the
zgodne z przepisami ochrony danych osobowych (GDPR). Firma poszukuje partnerów
General Data Protection Regulation (GDPR). Company is looking for partners for
do umowy komercyjnej do reprezentowania ich na rynkach zagranicznych lub do
commercial agency agreement to represent them on foreign markets or to develop for
opracowania dla nich systemu informacyjnego na zasadzie umowy podwykonawstwa.
them information system under outsourcing agreement.

27/11/2022

komputery i IT

BORO20211026002

An Italian company has devised a comprehensive high-tech universal gym integrated
system (equipment, sensors and methodology) based on the use of an innovative
patented technology capable of guaranteeing outstanding and measurable physical
results in a short time. The company is now looking for partners interested in making
franchise agency agreements.

A Finnish company offers a new solution for automated biomass, pulp, concentrate,
agrofood industry sampling and is looking for commercial agency, distribution services
as well as EPC contractors and owner's engineer companies and subcontracting
agreements. The novel technology is innovative and fully automated and allows taking
representative samples from the truck or train wagons before unloading. It works for
several types of solid and crushed materials.

BOKR20210806001

Koreańska firma z sektora ochrony zdrowia specjalizuje się w samodiagnostyce z
wykorzystaniem sztucznej inteligencji i rozwinęła cyfrowy system opieki zdrowotnej.
Oferuje oprogramowanie do samodiagnostyki wraz z gadżetami do dbania o siebie do
pomiarów oraz monitorowaniu kondycji organizmu w ciągu 10 minut. Firma szuka
partnerów do poszerzenia swojego biznesu na rynek UE na zasadzie umowy
dystrybucyjnej lub podwykonawstwa.

BOPT20210922001

Portugalska firma z wyspy Madera specjalizuje się w produkcji tradycyjnych
regionalnych ciast, ciasteczek i słodyczy takich jak miodowe ciasta (miód z trzciny
cukrowej), ciasteczka miodowe oraz słodycze i poszukuje dystrybutorów do sprzedaży
produktów zagranicą na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

BORO20211108001

Rumuńska firma produkuje na zamówienie damską bieliznę, stroje kąpielowe oraz
body. Firma chciałaby rozszerzyć swoją działalność na rynki zagraniczne poprzez
znalezienie partnera zainteresowanego umowa dystrybucyjną.

The Romanian company is a custom made producer of women lingerie, swimwear and
bodysuits. The company pursues to expend on international markets by finding business
partners interested in distribution service agreements.

BOAM20211025001

Firma z Armenii jest zaangażowana w produkcję robotów czyszczących dla solarnych
modułów fotowoltaicznych, solarnych fotowoltaicznych I termalnych hybrydowych
przetworników jak również paneli do ogrzewania wody. Firma jest zainteresowana
sprzedażą wyżej wymienionych produktów na rynkach zagranicznych na zasadzie
umowy dystrybucyjnej oraz produkcyjnej.

This Armenian company is involved in the production of cleaning robots for solar
photovoltaic modules; solar photovoltaic and thermal hybrid converters as well as solar
water heating panels. The company is interested to sell the mentioned products in
foreign markets under distribution services and manufacturing agreements.

BORU20211109001

BOUA20211022001

BOSI20211104001

A Korean healthcare company, specializing in a self-diagnosis through artificial
intelligence, has developed a digital healthcare system. It offers a self-diagnosis
software along with self-care gadgets to measure and monitor the body’s conditions
within 10 minutes. The company is seeking partners to expand its business to the EU
market under distribution services or subcontracting agreements.

Portuguese company from Madeira Island, specialized in the production of traditional
regional cakes, biscuits and candies, such as honey cake (sugar cane honey), honey
biscuits and candy, is searching for distributors to sell its products abroad through
distribution services agreement.

Rosyjska firma z regionu Rostowa pracuje w zakresie obróbki kukurydzy. Firma jest
A Russian company from the Rostov region works in the field of corn grain processing.
zaangażowana w produkcję skrobi kukurydzianej, produktów cukrowych oraz wysoko The company is engaged in the production of corn starches, sugar products and highbiałkowych odżywek. Firma zainicjowała produkcję naturalnej oraz modyfikowanej
protein feed. The company has launched the production of native and modified
skrobi, która ma szerokie zastosowanie w wielu sektorach: od piekarniczej do
starches, which are widely used in various industries: from confectionery production to
wydobywczej. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy dystrybucyjnej.
oil drilling. The company is looking for partners to conclude a distribution services
agreement.
Ukraiński wiodący producent kosmetyków do ciała, twarzy i włosów bazujących na
naturalnych i organicznych składnikach, poszukuje międzynarodowych partnerów
aktywnych w sektorze produktów kosmetycznych do wejścia na nowe rynki na
zasadzie umowy dystrybucyjnej lub produkcyjnej.

Ukrainian leading manufacturer of cosmetics for body, face and hair, based on natural
and organic ingredients, is looking for international partners active in the field of
cosmetic products to enter new markets through distribution agreements or
manufacturing agreements.

Słowacka firma jest specjalistą w produkcji uniwersalnych materiałów do pakowania,
Slovenian company is a specialist for production of versatile packaging materials, foils
folii i filmów do użytku w wielu sektorach (spożywczy, farmaceutyczny, budowlany,
and films for use in several industries (food, pharmacy, construction, agriculture,
rolny, kosmetyczny, itp.). Produkty mogą być dostosowane i rozwijane na
cosmetics, etc.). Products can be adjusted or developed for specific purposes. Company
zamówienie. Firma jest zainteresowana podpisaniem umowy dystrybucyjnej na
is interested in signing distribution agreement with partners for distribution of Slovenian
słoweńskie produkty. Głównie skupia się na partnerach z Holandii, ale inne kraje też
products. While main focus is especially on partners from Netherlands, other countries
będą brane pod uwagę.
will be also taken into the account.

09/11/2022

medycyna

24/11/2022

spożywcza

30/11/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

09/11/2022

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

24/11/2022

spożywcza

19/11/2022

chemia i
kosmetyki/chemicz
na

18/11/2022

opakowania,
papier

BOBG20211115001

Bułgarska firma aktywna w sektorze metalowym i obróbki metalowej, produkcji
spawanych elektrycznie tub stalowych oraz płaskowników i szuka współpracy na
zasadzie umowy produkcyjnej, podwykonawstwa i/lub zlecenia z partnerami z Europy.

BOES20211104001

Pośrednik handlowy szuka możliwości świadczenia usług na rzecz branży metalowej
oraz zwłaszcza produkowanych na zamówienie nakrętek, śrub, wkrętów oraz narzędzi
metalowych oraz wszystkich rodzajów specjalnych zamówień dla firm działających w
sektorze wiatrowym, fasad i technologii okiennej, konstrukcji drewnianych, morskiej,
rur oraz budowy fabryk, tuneli i konstrukcji mostowych, stoczniowego oraz sprzętu do
produkcji. Współpraca będzie się opierać na umowie komercyjnej.

BOUA20211026001

Firma logistyczna z Ukrainy z siedzibą w Odessie, największym porcie morskim w
kraju, specjalizuje się zarządzaniu międzynarodowym portem w zakresie
importu/eksportu dóbr z/do każdej lokalizacji na świecie. Firma poszukuje współpracy
w ramach podwykonawstwa i zlecenia.

BORU20211026002

A Bulgarian company active in the metal and metal processing sector, the production of
electro-welded steel tubes and
different metal flat products is looking for cooperation under manufacturing,
outsourcing and/or subcontracting
agreements with partners across Europe.

The intermediary commercial agent is looking to provide supplier services of standard
metal and specially customised orders of nuts, bolts, screws and metal hardware, plus
all types of special treatments to companies working in the wind sector, façade and
window technology, timber construction, offshore, pipeline and plant construction,
tunnel and bridge construction, shipyard, and equipment fabrication. Working
partnership based on a commercial agency agreement.

The Ukrainian logistic company based in Odessa, the biggest seaport in the country, is
specialized in the management of international shipping for import/export of goods
to/from any location in the world. The company is looking for cooperation within
outsourcing or subcontracting agreements.

Rosyjska firma z Moskwy jest zaangażowana w poszukiwanie, odpowiednią selekcję
A Russian company from Moscow is engaged in the search, careful selection and reliable
oraz odpowiednie zatrudnienie personelu oraz wysokiej jakości specjalistów w wielu
employment of personnel and highly qualified specialists in various fields. The company
dziedzinach. Firma posiada swoją bazę kandydatów z wielu sektorów, więc może
has its own database of candidates from various industries, so it offers its services to
oferować swoje usługi zagranicznym partnerom na zasadzie umowy zlecenia.
foreign partners as part of an outsourcing agreement.

BOTR20211110001

Turecka firma z miasta Erzurum działa w sektorze ochrony zdrowia od 2000 roku.
Produktami firmy są interwencyjne (wiertła) igły, przewody, kaniule (aparaty
ekspanderowe), do piercingu , wypełniacze kości. Wszystkie te produkty są do
kifoplastyki i wertebroplastyki. Firma szuka partnerów biznesowych do sprzedaży tych
produktów zagranicą na zasadzie umowy dystrybucyjnej lub produkcyjnej.

A Turkish company in Erzurum city has been working in the healthcare industry since
2000. The company's products are intervention (drilling) needle, guide wire (chischnel
wire), cannula (canal expander apparatus), piercing tip (diril), bone filler. All of these
products are called kyphoplasty and vertebroplasty kits. The company is looking for
business partners to sell these products abroad under distribution services or
manufacturing agreements.

BOKR20211005001

Koreańska firma opracowała poliestrowe włókno odcinkowe (PSF) używane do
wewnętrznych części samochodowych. Wykonane z ekologicznych naturalnych
A Korean SME has developed polyester staple fibre (PSF) used for automotive interior
materiałów, włókno nie zmienia koloru w wysokiej temperaturze oraz w przypadku
parts. Made with eco-friendly raw materials, the fibre does not change colour in high
wysokiego nagrzania. Koreańska firma szuka partnerów do sprzedaży i dystrybucji
temperatures or strong heat. The Korean company is looking for partners for sales and
swoich certyfikowanych włókien PSF (certyfikat GSR) na zasadzie umowy komercyjnej distribution for its GRS-certified polyester staple fibre (PSF) under a commercial agent
i/lub dystrybucyjnej.
agreement and/or distribution service agreement.

26/11/2022

metalowa

17/11/2022

inne usługi

11/11/2022

sektor morski,
lotniczy

09/11/2022

inne usługi

27/11/2022

medycyna

05/11/2022

różne inne
produkty

BOIL20211122001

Wiodąca izraelska firma specjalizująca się w opracowywaniu, wytwarzaniu i
A leading Israeli company, specializing in the development, manufacturing and
wprowadzaniu na rynek wysokiej jakości zestawów i systemów do diagnostyki
marketing of high quality medical diagnostic kits and systems has a novel test developed
medycznej, oferuje nowatorski test opracowany w celu określenia typu Haptoglobiny,
to determine the Haptoglobin type, a predictive marker for high risk of developing
markera predykcyjnego wysokiego ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych w
cardiovascular complications, in human serum. The company is looking for a commercial
ludzkiej surowicy. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy
agency agreement and distribution services agreement, to expand the sales of the test.
przedstawicielstwa i umowy dystrybucji, w celu rozszerzenia sprzedaży tego produktu.

26/11/2022

medycyna

BOUA20211022002

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji artykułów tekstylnych dla dzieci, takich A Ukrainian company specialized in the production of textile articles for children, such as
jak kocyki, poduszki, materace i piżamy w formie kombinezonu, poszukuje partnerów
blankets, pillows, mattresses and jumpsuit pajamas is looking for partners under
do współpracy w ramach umowy dystrybucji, w celu pozyskania nowych rynków oraz
distribution services agreement, in order to enter new markets and to increase its
zwiększenia swoich udziałów w rynku.
market share.

18/11/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUA20210608002

Ukraińska firma produkująca różnego rodzaju źródła światła, oprawy oświetleniowe
Ukrainian manufacturing company that produces different types of light sources, light
oraz inteligentne rozwiązania do zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym,
fixtures, and smart solutions for remote control of street lighting is looking for
poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów dystrybucji lub
cooperation under distribution services or commercial agency agreements. The
przedstawicielstwa handlowego. Firma dostarcza rozwiązania oświetleniowe LED do
company provides indoor and outdoor LED lighting solutions to various industries,
zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych dla różnych branż, w tym instytucji
including government institutions, private companies and individual users.The company
rządowych, firm prywatnych oraz użytkowników indywidualnych. Firma jest obecna
is present in foreign markets and offers the European level of quality of products.
na rynkach zagranicznych i oferuje europejski poziom jakości produktów.

19/11/2022

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

BOSK20210927001

Uznana słowacka firma programistyczna specjalizuje się w opracowywaniu wysokiej
jakości rozwiązań cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne i internetowe oraz
niestandardowe rozwiązania programowe dla firm z różnych segmentów przemysłu
(produkcja, logistyka, dystrybucja, ubezpieczenia, usługi opieki zdrowotnej, usługi
biznesowe, itp.). Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy
outsourcingowej.

24/11/2022

komputery i IT

06/11/2022

inne usługi

BOES20211019001

Established Slovak software company specializes in the development of high-quality
digital solutions such as mobile and web applications and custom-made software
solutions for companies in different industry segments (such as production, logistics,
distribution, insurance, healthcare services, business services and other). They are
looking for partners to cooperate within the framework of an outsourcing agreement.

Hiszpańska firma specjalizuje się w projektowaniu, rozwoju i produkcji maszyn
The Spanish company is specialised in the design, development and manufacture of
testujących, systemów elektronicznych i mechanicznych, w kontroli jakości i analizie
testing machines, electronic and mechanical systems, quality control and analysis of
materiałów, w sterowaniu w procesach przemysłowych i maszynach, w robotyce i
materials, controls in industrial processes and machinery, robotics and data acquisition.
akwizycji danych. Te rozwiązania oferowane są dla przemysłu metalowego, przemysłu
It offers its solutions for the metal industry, building materials industry and testing labs.
materiałów budowlanych oraz laboratoriów badawczych. Firma jest zainteresowana
The company is interested in international partners willing to cooperate through
nawiązaniem kontaktu z międzynarodowymi partnerami, chętnymi do współpracy w
commercial agency or distribution services agreement.
ramach przedstawicielstwa handlowe lub umowy dystrybucji.

BORU20211112003

Rosyjska firma z regionu moskiewskiego opracowuje sprzęt do druku 3D. Firma
A Russian company from the Moscow region is developing equipment for 3D printing.
opracowała komorę suszarniczą do przygotowania plastiku do druku. Komora susząca
The company has developed a drying chamber for preparing plastic for printing. The
pozwala na usunięcie nadmiaru wilgoci i zapewnia wysokie właściwości fizyczne
drying chamber allows to remove excess moisture and provides high physical
przyszłych produktów. Rosyjska firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów
characteristics of future products. The Russian company is interested in finding foreign
zagranicznych do zawarcia, korzystnej dla obu stron, umowy o świadczenie usług
partners to conclude a mutually beneficial distribution services agreement.
dystrybucyjnych.

25/11/2021

pojazdy i
maszyny/maszyno
wa

BOLT20211122001

Litewska firma produkuje wysokiej jakości naturalne parkiety. Deski parkietowe
The Lithuanian company is manufacturing high-quality natural parquet floors. Parquet
występują w 24 różnych kolorach oraz w 3 klasach rozwarstwienia wierzchniej
boards are in 24 different colors and in 3 gradings according to branching of the oak top
powłoki dębu. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych do współpracy na
layer. The company is looking for trade intermediaries to work under a commercial
podstawie umowy przedstawicielstwa, partnerów do umowy dystrybucji oraz umowy
agency agreement, distribution services agreement and manufacturing agreement.
produkcyjnej.

24/11/2022

produkty
drewniane, meble

A health-tech company based in Estonia has developed genetic tests (CE-marked) for
breast, prostate, colorectal cancer, and skin melanoma based on polygenic risk score
(PRS) technology. The tests assess patient's personal cancer risks and give clinical
recommendations for further treatment. All tests are intended for use in the healthcare.
The company wants to expand in Scandinavia and Central Europe countries and is
looking for distributors in various healthcare markets.

27/11/2022

medycyna

BOES20211011001

Hiszpańska firma biotechnologiczna zajmująca się narzędziami do diagnostyki in vitro
dla medycyny precyzyjnej, opracowała nowatorski zestaw, który pozwala na lepszy A Spanish biotech company working in the field of in vitro diagnostic tools for precision
dobór terapii dla pacjentów uczestniczących w procesach przeszczepiania nerki. Firma
medicine, has developed a novel kit which allows a better selection of therapies for
powiększa swoje portfolio produktów, opracowując nowe narzędzia selekcji pod
patients involved in kidney transplantation processes. The company is growing its
kątem chorób zapalnych. Równocześnie z wprowadzeniem na rynek pierwszego
product portfolio, developing new selection tools for inflammatory diseases. With the
produktu do transplantacji nerek, firma poszukuje partnerów z UE do współpracy w launch of their first renal transplantation product, commercial agency and distribution
ramach umów przedstawicielstwa handlowego o pośrednictwo handlowe i
agreements are sought in EU countries.
dystrybucję.

11/11/2022

medycyna

BOUK20210820001

To brytyjskie MŚP opracowało system wirowy, który umożliwia przekształcanie
odpadów w ciepło, a wytworzone ciepło może być wykorzystywane w różny sposób, This UK SME has developed a vortex system that allows waste to be converted to heat
np. do wytwarzania energii elektrycznej i w zastosowaniach związanych z
and the heat generated to be used in a number of different applications, these include
ogrzewaniem bezpośrednim. Firma może się pochwalić udanymi instalacjami w
electricity generation, and direct heating applications. The company has successful
Wielkiej Brytanii, czy na terytorium Azji. Obecnie poszukiwani są globalni partnerzy, w installations in the UK and also in some Asian territories and are now seeking global
celu umożliwienia firmie sprzedaży na terytoriach międzynarodowych poprzez
partners to enable them to achieve sales in international territories via a distribution
współpracę w ramach umowy dystrybucyjnej, umowy przedstawicielstwa i / lub joint
agreement, commercial agency agreement, and /or joint venture.
venture.

20/11/2022

różne inne
produkty

BOEE20211109001

Estońska firma z branży HealthTech opracowała testy genetyczne (oznaczone
znakiem CE) w kierunku raka piersi, prostaty, jelita grubego i czerniaka skóry, w
oparciu o technologię oceny ryzyka poligenicznego (PRS). Testy oceniają ryzyko
zachorowania na raka w odniesieniu do indywidualnego pacjenta i dają zalecenia
kliniczne do dalszego leczenia Wszystkie testy są przeznaczone do stosowania w
opiece zdrowotnej.
Firma chce rozwijać się w krajach skandynawskich i Europy Środkowej i poszukuje
dystrybutorów na różnych rynkach opieki zdrowotnej.

To niemieckie MŚP zajmuje się opracowywaniem, produkcją i sprzedażą naturalnych
pokryć ścieżek, które są odpowiednie do warunków klimatycznych, specyficznych dla
danego kraju i lokalizacji, w których są używane. Pokrycia ścieżek nadają się do
stosowania na drogach publicznych i prywatnych, na obszarach miejskich, a także na
drogach szutrowych m.in. w rolnictwie, górnictwie, leśnictwie oraz na ścieżkach
rowerowych. Firma poszukuje partnerów joint venture w krajach skandynawskich,
Islandii i Kanadzie. Zadaniem będzie opracowanie specyficznych dla danego kraju
mieszanek materiałowych do naturalnych pokryć ścieżek ze spoiwem o wysokiej
zawartości lokalnego materiału mineralnego w celu zminimalizowania nakładu
transportu.

A German SME active in the development, production and sales of natural binded path
coverings which are suitable for country specific climate conditions and the locations
where they are used is looking for joint venture partners in Scandinavia, Iceland and
Canada. The task will be the development of country specific material mixtures for
natural binded layer path coverings with a high content of local mineral material to
minimise the transport effort.

16/11/2022

materiały i usługi
budowlane

BOSI20211108001

Słoweńska firma usługowo-produkcyjna oferuje swoje usługi w różnych fazach
A Slovenian service and manufacturing company is offering its services in different parts
procesu produkcyjnego. Firma zajmuje się montażami wstępnymi i montażami
of the production process. The company deals with pre-assemblies and product
produktów. Zajmuje się również inspekcją i kontrolą jakości półproduktów i wyrobów
assemblies. It also does inspection and quality control of semi-finished and finished
gotowych, seryjnym wykrawaniem mniejszych części i lutowaniem oraz pakowaniem
products, serial punching of smaller parts and soldering, as well as intermediate and
pośrednim i końcowym, według potrzeb klienta. Firma poszukuje partnerów do umów
final packing in accordance with the client's needs.
podwykonawczych i produkcyjnych.
The company is looking for subcontracting and manufacturing agreement partners.

24/11/2022

inne usługi

BORO20210927001

Rumuńska firma specjalizuje się w wytwarzaniu ręcznie robionych kosmetyków na
A Romanian company specialises in manufacturing handmade lavender-based cosmetics
bazie lawendy, pochodzącej z własnej ekologicznej uprawy firmy. Oferowane
using ecological lavender grown by the Romanian company; products are manufactured
produkty wytwarzane są według własnych receptur firmy.
using the company’s own recipes.
Rumuńska firma jest zainteresowana wyjściem ze swoimi produktami na rynki
The Romanian company is interested in expanding its market internationally by
międzynarodowe poprzez identyfikację międzynarodowych partnerów biznesowych
identifying international business partners interested in distributing its products under
zainteresowanych dystrybucją jej produktów w ramach umów o świadczenie usług
distribution services agreements.
dystrybucyjnych.

19/11/2022

chemia i
kosmetyki/chemicz
na

BORO20211019001

To rumuńskie MŚP (Transylwania, rumuński kapitał) zostało założone w 1994 roku i od
The SME is located in Transylvania, Romania and has Romanian capital. It was founded
tego czasu zajmuje się produkcją/wytwarzaniem toreb skórzanych i tekstylnych oraz
in 1994 and since then it has been producing/manufacturing leather and textile bags
innych drobnych przedmiotów dla znanych międzynarodowych firm. W ofercie firmy
and other small items for international well known companies. Some of the products
znajdują się m.in. torby, torebki, akcesoria podróżne, plecaki, teczki, paski, portfele i
produced are: bags, purses, travel goods, backpacks, briefcases, briefcases, folders,
wiele innych. Firma jest zainteresowana produkcją takich elementów dla partnera
belts, wallets. The company is interested in producing such items for the partner and/or
i/lub chce pracować jako podwykonawca dla innych firm.
is willing to work as a subcontractor for other companies.

02/11/2022

różne inne
produkty

BOUK20211001001

Brytyjska firma wynalazła i opatentowała urządzenie ułatwiające przemieszczanie
A UK company has invented a patented device to assist with the movement of heavy
ciężkich przedmiotów. Wersje urządzenia są indywidualnie projektowane do użytku z objects. Versions of the device are individually designed for use with specific products
określonymi produktami takimi jak np. pralki, sprzęt czy meble biurowe, mikrofale,
using the core technology, for example washing machines, office equipment/furniture,
szafki na akta, wielkogabarytowy sprzęt medyczny. Firma stara się uzyskać dostęp do microwaves, filing cabinet, large-scale medical equipment. The company seeks to access
rynków międzynarodowych poprzez partnerów produkcyjnych w sektorach mebli i
international markets via manufacturing partners in the furniture and white goods
sprzętu AGD poprzez globalne umowy licencyjne/produkcyjne.
sectors through global licensing/manufacturing agreements

26/11/2022

różne inne
produkty

BODE20211028001

BORO20211101002

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji ręcznie wytwarzanych kosmetyków dla
A Romanian company specialises in manufacturing handmade cosmetics for women,
kobiet, mężczyzn i dzieci. W portfolio produktów firmy znajdują się kremy (do twarzy,
men, and children. The company’s product portfolio includes creams (face, hand, and
rąk i ciała), masła do ciała, sera, olejki eteryczne itp. Szczególny nacisk kładzie się na
body), body butters, serums, essential oils etc. A special emphasis is given to soaps and
mydła i kremy rozwiązujące problemy skórne, takie jak skóra sucha czy atopowa.
creams addressing skin problems, such as dried or atopic skin. The company is
Firma jest zainteresowana rozszerzeniem swojej sieci partnerskiej na arenie
interested in expanding its partner network internationally by identifying international
międzynarodowej poprzez identyfikację międzynarodowych partnerów biznesowych
business partners under distribution or manufacturing agreements.
w ramach umów dystrybucyjnych lub produkcyjnych.

20/11/2022

chemia i
kosmetyki/chemicz
na

BORO20211103002

Rumuńska firma produkuje odzież damską na wesela i inne uroczystości. Asortyment
A Romanian company manufactures women clothing for weddings and other festive
wytwarzany jest w małych, unikatowych seriach, w oparciu o własne projekty firmy,
events. Items are manufactured as small series or unique products, based on the
inspirowane historią lub fantazją. Firma jest zainteresowana jest kontaktami z
company’s own designs, inspired by history or fantasy. The company is interested in
międzynarodowymi partnerami w zakresie dystrybucji swoich produktów. Współpraca identifying international business partners for distributing its products. Cooperation will
będzie oparta na umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych.
be based on distribution services agreements.

16/11/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUA20211019002

Ukraińska firma logistyczna od 2011 roku zajmuje się transportem ładunków i
odprawami celnymi. Jej specjalność to logistyka międzynarodowa, odprawy celne i
magazynowanie. Logistyka międzynarodowa to nie tylko dostawa ładunków, ale pełen
zakres usług usprawniających ten proces i uwzględniający oszczędność kosztów dla
każdego partnera. Firma jest chętna do współpracy w ramach umów
outsourcingowych.

The Ukrainian logistics company has been working in the field of cargo transportation
and customs clearance since 2011. The company specializes in international logistics,
custom clearance and warehouse storage. International logistics is not only cargo
delivery but a full range of services to make it easy and cost saving for each partner.
The company is willing to cooperate within outsourcing agreements.

19/11/2022

transport/logistyka

BOUA20210819001

Ukraińska firma produkuje ekologiczne upominki z dzianiny z ręcznie robionymi
elementami. Firma oferuje nie tylko wysokiej jakości pamiątki, ale jednocześnie
bezpieczne zabawki (znak CE).
Firma jest już reprezentowana na rynku upominków Estonii, Łotwy i Niemiec. W
związku z dobrą sprzedażą zamierza rozszerzyć swoją międzynarodową sieć i
poszukuje dystrybutorów lub hurtowników z innych krajów UE.
Poszukiwani są partnerzy do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

Ukrainian company produces eco-friendly knitted gifts with handmade elements. The
company offers not only high-quality souvenirs but safe toys (CE mark) at the same
time.
The company is already represented on the gift market of Estonia, Latvia, and Germany.
Due to good sales, the company is going to expand its international network and is
looking for distributors or wholesalers from other EU countries.
The company is looking for cooperation within the distribution services agreement.

26/11/2022

różne inne
produkty

A Russian developer and manufacturer of unique electronic products offer tachographs.
Rosyjski producent urządzeń elektronicznych oferuje tachografy zapewniające stałą,
This equipment provides continuous, uncorrectable registration of information about
niemożliwą do korekcji rejestrację informacji o prędkości i drodze pojazdów. Firma
the speed and route of vehicles. The company is looking for foreign partners to conclude
poszukuje zagranicznych partnerów do zawarcia umów dystrybucji.
a distribution agreement.

30/11/2022

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

BORU20211129002

Rumuński start-up produkuje odzież w oparciu o własne oryginalne projekty. Firma
poszukuje międzynarodowych partnerów do zawarcia umów dystrybucji. Firma jest
również zainteresowana zawarciem umów produkcyjnych z firmami poszukującymi
podwykonawców swoich procesów. Firma posiada wszelkie niezbędne zasoby i
wyposażenie do produkcji małych, średnich i dużych partii produktów tekstylnych.

A Romanian start-up manufactures clothing garments based on the company’s own,
original designs. The Romanian company seeks international business partners
interested in distribution agreements. The Romanian start-up is also interested in
concluding manufacturing agreements with international companies seeking to
outsource their manufacturing processes. The Romanian company has all necessary
equipment and resources to manufacture small, medium and large series textile
products.

19/11/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUA20210808004

Ukraińska firma powstała w 2003 roku w regionie lwowskim na zachodzie kraju.
The Ukrainian company was established in 2003 in the Lviv region at the west of
Rozpoczęła pracę od wąskiego profilu produkcji – klejonych belek. Z czasem
Ukraine. It started its work from a narrow production profile - the production of glued
rozszerzyła asortyment. W 2006 uzyskała licencję Europejskiego Stowarzyszenia Palet beams. Over time, the company began to produce a wide range of products. In 2006,
(EPAL). Obecnie oferuje euro palety i poszukuje partnerów na całym świecie do
the company was licensed by European Pallet Association-EPAL. Now, the SME wants to
zawarcia umów usług dystrybucyjnych, promocji i sprzedaży na nowych rynkach
conclude distribution services agreements with trade partners all over the world to
lokalnych.
promote and sell its products on new local markets.

19/11/2022

produkty
drewniane, meble

BOMT20211011001

A well-established and leading Maltese company, in collaboration with academic
Dobrze rozwinięta, wiodąca firma maltańska, we współpracy z badaczami
researchers, has launched a technology solution that can screen children in all local
akademickimi uruchomiła technologię pozwalającą na badanie dzieci w szkołach pod
schools for potential coeliac disease. They have developed ICT tools for the diagnosis of
kątem celiakii. Opracowała narzędzia ICT do diagnozy chorób autoimmunologicznych
autoimmune diseases in the Mediterranean and are now seeking potential exploitation
w obszarze Morza Śródziemnego i obecnie poszukuje partnerów do przyszłych
partners for future projects. They are interested to conclude licence or subcontracting
projektów. Typ współpracy to umowa licencyjna lub podwykonawstwa.
agreements.

04/11/2022

komputery i IT

BODE20211025001

Niemiecka firma opracowała nową technologię ekstrakcji oleju z biomasy i
A German company has developed a new add-on technology to extract oil from biomass
półproduktów o dużej zawartości wilgoci (do 80%) bez suszenia. Technologia redukuje and by-products with high moisture content (up to 80%) without drying. The technology
znacznie udział heksanu, jest bardzo wydajna i zmniejsza OPEX (wydatki operacyjne)
reduces the share of hexane significantly, is very efficient and reduces OPEX
nawet o 80%. Firma poszukuje kupca jej IP (własności intelektualnej) w oparciu o
(operational expenditure) by up to 80%. The company is looking for a buyer of their IP
umowę akwizycji.
(intellectual property) under an acquisition agreement.

24/11/2022

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

BOUA20211110001

Ukraińska firma oferuje kosmetyki z produktów pszczelich: pomadka do ust, mydło z The Ukrainian company offers cosmetics from bee products: lip balm, soap with honey,
miodem, mydło z propolisem, balsam z propolisu i wosku, balsam z propolisu i
soap with propolis, propolis balm with beeswax, propolis balm with sea buckthorn,
szakłaku, balsam z propolisu i rumianku. Produkty mają szerokie zastosowanie,
propolis balm with chamomile. The company's products have a wide range of
zarówno dla zdrowi, jak i urody. Ma to związek z wprowadzeniem zaawansowanych applications for both health and beauty in connection with the introduction of advanced
technologii w dziedzinie otrzymywania, obróbki i przechowywania produktów
technologies in the field of obtaining, processing, and storing bee products. The
pszczelich. Firma poszukuje współpracy z partnerami na bazie umów usług
company is looking for cooperation with partners under distribution services
dystrybucyjnych.
agreements.

19/11/2022

chemia i
kosmetyki/chemicz
na

BOUA20211012001

The main aims of the Ukrainian company are: to create unique harmonious dresses, the
Główne cele ukraińskiej firmy to: tworzyć unikatowe zharmonizowane suknie (ślubne i
development of partnerships and expansion of the geography of its business. Now this
balowe), rozwój partnerstw i ekspansja geograficzna biznesu. Obecnie firma
company seeks to expand the market for its products abroad, which is why it is actively
poszukuje aktywnie doświadczonych dystrybutorów na nowych rynkach.
looking for distributors with experience in this field.

12/11/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BORO20211006002

BOES20211103001

Hiszpańska firma oferuje producentom na całym świecie wczesny dostęp do kapitału.
Jest pośrednikiem dużych korporacji, załatwia formalności od zamówienia do
końcowej płatności. Poprzez ten model klient znacznie redukuje ryzyko i koszty
finansowe, pomagając zbudować konkurencyjne i odpowiedzialne społecznie
łańcuchy dostaw. Firma poszukuje partnerów chcących współpracować w ramach
umowy podzlecenia.

The Spanish company offers to producers all over the world early access to affordable
working capital. The company engages with large corporates to offer their suppliers
early access to funding, from purchase order to final invoice payment. Through this
model, the client significantly reduces risk and financing costs, helping to build
competitive and socially responsible supply chains. The company is interested in
international partners willing to cooperate under an outsourcing agreement.

19/11/2022

inne usługi

BOUA20210907002

Ukraiński producent elektrycznych grzejników na podczerwień poszukuje importerów
w krajach europejskich do dystrybucji urządzeń w ramach umowy usług
dystrybucyjnych. Docelowe rynki to Niemcy, Francja, kraje skandynawskie i bałtyckie,
ale nie wyłącznie.

A Ukrainian manufacturer of electric infrared heaters is looking for importers in
European countries to distribute heating equipment under distribution service
agreements. The expected markets are Germany, France, Scandinavian and Baltic
countries, but the offer is not limited only to these countries; the company is ready to
cooperate with various importers.

26/11/2022

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

BORO20211026003

Rumuński producent wysokiej jakości instrumentów smyczkowych poszukuje
dystrybutorów. Ma ponad 70 letnie doświadczenie i oferuje szeroką gamę
instrumentów i akcesoriów. Potencjalni partnerzy to dystrybutorzy, sklepy muzyczne i
producenci produktów komplementarnych lub ci z niepełnymi możliwościami
produkcyjnymi. Typ współpracy to umowa usług dystrybucyjnych lub
podwykonawstwa.

A Romanian manufacturer of high quality musical string instruments is looking for
distributors. With over 70 years of experience the company offers a large variety of
musical instruments and accessories (see attached catalogue).
Potential partners are distributors, musical instruments shops and manufacturers of
complementary products or manufacturers with uncovered production capacities.
The type of envisaged cooperation is a distribution services agreement or
subcontracting agreement.

10/11/2022

różne inne
produkty

BOKR20210813002

Koreańska firma utworzona w 2011 roku opracowała procesory do biodiesla oparte na A Korean company established in 2011 has developed biodiesel processors based on
technice kawitacji, która pomaga mieszać dwa paliwa odnawialne dla maksymalizacji
new cavitation technology that helps mixing two renewable fuels to maximize the
wydajności procesorów bez przerywania. Firma poszukuje agencji i dystrybutorów z
biodiesel processor’s productivity without interruption. The company is looking for
doświadczeniem w projektowaniu i produkcji biodiesla lub dystrybucji procesorów
agencies or distributors who have experience in designing and manufacturing biodiesel
biodiesla na rynku europejskim.
production or distributing the biodiesel processors in the European market.

04/11/2022

chemia i
kosmetyki/chemicz
na

BOMD20211013001

Dobrze rozwinięta firma mołdawska zajmująca się produkcją owoców poszukuje
nowych partnerów do umów usług dystrybucyjnych. Firma oferuje również sprzedaż
hurtową ziaren zbóż (pszenica, jęczmień), kukurydzy i słonecznika.

A well-established Moldovan company involved in the production of fruits and berries is
looking for new partners in order to establish a distribution services agreement.
The company is also offering wholesale trade of grain crops and seeds of wheat, barley,
corn, and sunflower.

16/11/2022

spożywcza

BOCN20211013001

Chińska firma zaangażowana w badania i rozwój, produkcję i sprzedaż komponentów
z włókien węglowych dla lotnictwa (wliczając drony), poszukuje wykwalifikowanych
dystrybutorów w Europie w celu rozszerzenia globalnych kanałów sprzedaży. Typ
współpracy to umowa usług dystrybucyjnych.

A Chinese company which is engaged in R&D, manufacturing and sales of carbon fiber
products for aerospace and UAV(unmanned aerial vehicle) components, is looking for
qualified distributors in Europe to expand their global sales channels.They hope to
achieve distribution services agreements with European partners.

17/11/2022

różne inne
produkty

BOUA20211004006

Ukraińska firma jest zaangażowana w rozwój i produkcję wyrobów z drewna wliczając A Ukrainian company is engaged in the development and production of wood products,
sklejkę. Firma poszukuje wiarygodnych partnerów do długoterminowej współpracy i
including plywood. The company is looking for reliable partners for long-term
zawarcia umów usług dystrybucyjnych.
cooperation and for the conclusion of distribution services agreements.

24/11/2022

produkty
drewniane, meble

BOIT20211004001

Włoska agencja translatorska B2B zapewnia tłumaczenia pisemne i usługi na miejscu
w 50 różnych językach z 200 tłumaczami. Specjalnością są tłumaczenia techniczne,
handlowe, finansowe, prawne i medyczne. Możliwe są usługi tłumaczenia
symultanicznego, konsekutywnego i szeptanego. Firma poszukuje współpracy
międzynarodowej na bazie umów podzlecenia lub podwykonawstwa.

Italian business to business translation agency provides written translation and
localization services in 50 different languages with 200 language pairs. The company is
specialized in technical, commercial, financial, legal, medical translation. Transcreation
is provided as well and interpreting services are available (simultaneous, consecutive,
chuchotage). The company is looking for international cooperation under outsourcing
and subcontracting agreement.

09/11/2022

inne usługi

BOIT20200521003

Włoska firma produkująca owocowe półprodukty (np. skórki cytrusowe, pulpę,
An Italian company that produces semi-finished fruit products (for example, citrus peels,
mrożone soki) do ciast jest zainteresowana nawiązaniem kontaktu z agentami i/lub
fruit pulp, fruit shells and boats, frozen fruit juices) for pastry and food companies, is
dystrybutorami. Ponadto, firma poszukuje umów produkcyjnych z firmami, które
interested in getting in touch with distributors and/or agents.
sprzedają owoce kandyzowane lub z firmami, które używają owoców kandyzowanych Moreover, the company is seeking for manufacturing agreements for companies that
do swoich produktów.
market candied fruit or for food companies that use candied fruit in their products.

16/11/2022

spożywcza

BOES20211029001

Bardzo innowacyjna firma hiszpańska działająca w sektorze energii słonecznej
opracowała nową technologię, która zastosowana do paneli słonecznych, podnosi ich
wydajność o 87%. Ta opatentowana innowacja składa się z serii warstw izolacyjnych
zaprojektowanych dla minimalizacji strat ciepła panelu i do maksymalizacji produkcji
prądu dzięki chłodzeniu uzyskanemu z komórek fotowoltaicznych. Firma poszukuje
umów agencji handlowej i usług dystrybucyjnych.

A very innovative Spanish company working in the solar energy sector has developed a
new technology that, when used in the solar panels, boosts its performance up to 87%.
This patented innovation consists of a series of insulating layers designed and arranged
to minimize heat loss of the panel and to maximize the electricity production thanks to
the cooling obtained from the photovoltaic cells. The company is looking for commercial
agency or distribution services agreements.

18/11/2022

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

BOIL20211021001

An Israeli leading company in quality international spring production provides complete
Wiodąca izraelska firma produkująca sprężyny dostarcza kompletne rozwiązania do
spring solutions and manufacturing abilities to fit clients’ needs. Currently, the company
różnych zastosowań. Firma oferuje zindywidualizowane usługi w tworzeniu sprężyn
creates springs for various industries and offers individualized spring engineering
dla różnych przemysłów. Poszukuje globalnych partnerstw w formie umowy joint
services. It is looking for global partnerships in the form of a joint venture agreement,
venture, produkcyjnej, podzlecenia lub podwykonawstwa z firmami z Niemiec, Polski,
manufacturing agreement, outsourcing agreement or through subcontracting with
Węgier, USA i Indii.
German, Polish, Hungarian, USA or Indian companies.

09/11/2022

narzędzia i części

BORO20211104002

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji wyposażenia roboczego i mundurów,
jako produkcji seryjnej lub na zamówienie, od 1993 roku. Firma poszukuje nowych
partnerów, dla których chce produkować wyposażenie robocze. Typ współpracy to
umowa produkcyjna.

A Romanian company specializes in manufacturing work equipment and uniforms, as
series products as well as order based, since 1993. The company is interested in
identifying new international business partners for whom to manufacture work
equipment. Cooperation will be based on manufacturing agreements.

24/11/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOSK20211011001

Innowacyjne słowackie MŚP specjalizujące się w ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji
(HVAC), aktywne głównie w sektorze odzyskiwania energii opracowało i produkuje
opatentowaną technologię aktywnej rekuperacji energii cieplnej ze ścieków i
powietrza. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umów agencji handlowej, usług
dystrybucyjnych lub podwykonawstwa.

Innovative slovak based SME, specializing in the heating, ventilation, and air
conditioning industry (HVAC), mainly active in thermal energy recovery sector
developed and manufactured patented technology of active recuperation of the heat
energy from waste water and waste air. The company is now looking partners to
conclude commercial agency, distribution services or subcontracting agreements.

17/11/2022

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

BRDE20211019001

A start-up from Germany that manufactures materials from natural resources is looking
Start-up z Niemiec, produkujący materiały z surowców naturalnych, poszukuje
for a new subcontractor. The SME's area of focus is the development of sustainable
nowego podwykonawcy. Obszarem zainteresowania MŚP jest rozwój zrównoważonej
birch bark. The new partner especially needs to remove the white side of the birch bark
kory brzozowej. Nowy partner musi zwłaszcza usunąć białą stronę plastrów kory
slices with a brushing process and cut the slices to rectangular pieces. The material will
brzozowej za pomocą procesu szczotkowania i pokroić plastry na prostokątne kawałki.
be used for high quality components. The partner from Germany envisages a
Materiał zostanie wykorzystany jako wysokiej jakości komponenty. Partner z Niemiec
subcontracting agreement with companies from Poland or Czechia.
przewiduje podwykonawstwo z firmami z Polski lub Czech.

25/11/2022

różne inne
produkty

BRGR20211122001

Grecka firma ma siedzibę w Atenach i została założona w 2005 roku. Od 2013 roku
firma oferuje magazynowanie, realizację zamówień i dostawę do wszystkich miejsc na The Greek company is based Athens and was founded in 2005. Since 2013 the company
całym świecie z centrów realizacji zamówień w siedmiu krajach europejskich.
offers storage, order fulfillment and last mile delivery to all destinations worldwide from
Kartonowe i plastikowe ulotki to najpotrzebniejsze materiały opakowaniowe do
its fulfillment centers in seven European countries. Cardboards and plastic flyer bags are
transportu i przechowywania.
the most necessary packaging materials for transport and storage.
Firma potrzebuje dostawców pudeł kartonowych o podwójnych ściankach (2 warstwy The company needs suppliers of double wall cardboard boxes (2 layers of corrugated
tektury falistej) odpowiednich na ciężkie przedmioty spełniające standardy FEFCO oraz
board) suitable for heavy items meeting FEFCO standards and flyer plastic bags.
ulotki foliowe.
The company is looking for partners to establish a long-term supplier agreement.
Firma poszukuje partnerów do zawarcia długoterminowej umowy z dostawcami.

26/11/2022

transport/logistyka

BRFR20210915001

Francuski producent wyrobów ze stali nierdzewnej takich jak garnki, pokrywki, wiadra,
French manufacturer of stainless steel products such as cooking pots, lids, buckets,
wyroby ogrodowe oraz wyroby cynkowane ogniowo poszukuje partnera
garden products and hot dip galvanized products is looking for a manufacturing partner
produkcyjnego w Europie lub w Turcji.
in Europe or in Turkey.
Poszukiwana jest długoterminowa umowa produkcyjna.
Long term manufacturing agreement is sought.

17/11/2022

różne inne
produkty

11/11/2022

materiały i usługi
budowlane

16/11/2022

narzędzia i części

BRDE20211005001

Niemiecka firma specjalizująca się w rozwoju i produkcji modułowych mini domów
poszukuje lokalnych partnerów montażowych, aby zapewnić zdecentralizowany, a
więc zrównoważony system instalacyjny. Domy montowane są na miejscu z
prefabrykowanych zestawów montażowych. Z uwagi na prosty montaż, wielu
usługodawców (firmy stolarskie i szklarskie), byłoby odpowiednimi partnerami do
podjęcia takiej współpracy w ramach umowy serwisowej.

BRSE20211012001

Szwedzka firma produkuje wiertarki i wiertarki z napędem zębatym. Przedsiębiorca
poszukuje podwykonawcy do produkcji słupów obrabianych CNC i zgrzewanych
tarciowo. Firma szwedzka poszukuje dostawcy z UE zlokalizowanego w Europie
Wschodniej: Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce, Czechach, Słowenii, Słowacji, Rumunii.
Poszukiwany partner powinien być efektywny w zakresie kosztów produkcji, jak
również dostarczać filary. Istnieje 10 różnych filarów, ale filar główny stanowi 90%
rocznych wolumenów.

A German company specialised in the development and production of modular mini
houses is looking for local assembly partners to ensure a decentralised hence
sustainable installation system. Houses are assembled on-site from prefabricated
mounting kits. Since assembly is straight-forward, a variety of service providers such as
carpentry and glazing companies would be suitable to engage in such a cooperation in
the frame of a service agreement.

The Swedish company produce gear driven drilling machines and mill/drills. They are
looking for a subcontractor to manufacture CNC machined and friction welded pillars.
They are looking for a supplier from the EU located in Eastern Europe: Estonia, Latvia,
Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovenia, Slovakia, or Romania. Sought partner
should have cost efficient production facilities and deliver pillars. There are 10 different
pillars but the main pillar stands for 90 % of the yearly volumes.

BRRU20211111001

Rosyjska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją sprzętu i komponentów
medycznych, poszukuje sprawdzonych producentów elementów papierowych
wymienników ciepła i wilgoci do swoich celów produkcyjnych. Papierowy wkład
filtracyjny jest niezbędny do produkcji filtrów oddechowych. Firma jest gotowa do
współpracy na podstawie umowy o dostawę.

BRDE20211029001

Niemiecka firma cukiernicza oferująca produkty o zrównoważonym i
perspektywicznym rynku poszukuje dostawców surowca na podstawie umowy
dostawcy.

The Russian company is engaged in the production and distribution of medical
equipment and components. The company is looking for reliable manufacturers of heat
moisture exchanging paper elements for its production purposes. This paper filter
element is necessary for the production of breathing filters. The company is ready to
cooperate on the basis of a supplier agreement.

24/11/2022

medycyna

17/11/2022

spożywcza

BRTR20211104001

A Turkish orthopedics company located in Erzurum is looking for pneumaflex equipment
Turecka firma ortopedyczna zlokalizowana w Erzurum poszukuje sprzętu pneumaflex,
which helps immediately correct the bad positions of the foot. This Turkish company will
który pomoże natychmiast skorygować złe ułożenie stopy. Turecka firma będzie
buy regularly pneumaflex equipments according to its patients' measurements.
regularnie kupować urządzenia pneumaflex zgodnie z pomiarami swoich pacjentów.
Targeted type of cooperation will be a manufacturing agreement.
Docelowym rodzajem współpracy będzie umowa produkcyjna.

18/11/2022

medycyna

BRCN20211115001

Chińska firma, założona w latach 60-tych, jest filią dużego, państwowego producenta The Chinese company, founded in the 1960s, is a branch company of a large-scale stateurządzeń energetycznych. Firma poszukuje obecnie od zagranicznych dostawców
owned power equipment manufacturer. The company is now seeking from the overseas
systemu elektrolizy wody w wysokich temperaturach. Ma nadzieję na podpisanie z
suppliers the high-temperature water electrolysis system. It is hoping to sign, with the
potwierdzonym zagranicznym dostawcą systemu umowy dostawcy wraz z pomocą
system's confirmed foreign supplier, supplier agreement with technical assistance.
techniczną.

26/11/2022

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

BRES20211020001

A Spanish-English agent is offering its trade intermediary services to companies in the
Hiszpańsko-angielski agent oferuje swoje usługi pośrednictwa handlowego firmom z
sector of machinery fabrication and mechanical engineering sectors, interested in selling
sektora produkcji maszyn i inżynierii mechanicznej, zainteresowanym sprzedażą
their products in the Spanish marketplace and further develop any established links. The
swoich produktów na rynku hiszpańskim i dalszym rozwijaniem istniejących
agent is looking for a partnership based on a commercial agency agreement.
kontaktów. Pośrednik poszukuje spółki partnerskiej na podstawie umowy agencyjnej.

05/11/2022

pojazdy i
maszyny/maszyno
wa

24/11/2022

medycyna

16/11/2022

pojazdy i
maszyny/maszyno
wa

BRRU20211111003

BRDE20211029002

Rosyjska firma jest największym dystrybutorem wyrobów medycznych i sprzętu
medycznego. Firma przygotowuje własny zakład produkcyjny i poszukuje
producentów surowców medycznych. Firma jest zainteresowana dostawą złączy
medycznych na podstawie umowy z dostawcą.

A German confectionery company, offering products with a sustainable and promising
market, is looking for suppliers of raw material under a supplier agreement.

A Russian company is the largest distributor of medical devices and medical equipment.
The company is preparing its own production site and is looking for manufacturers of
medical raw materials. The company is interested in the supply of medical connectors
on the basis of a supplier agreement.

Niemiecka firma cukiernicza specjalizująca się w produkcji ekologicznych i wegańskich A German confectionery company, specialised in the production of organic and vegan
czekolad, batonów i słodyczy poszukuje dostawców innowacyjnych technologii
chocolates, bars, and sweets, is looking for suppliers of innovative technologies
(maszyny do procesów produkcyjnych, urządzenia sterujące itp.) na podstawie umowy (machines for production processes, control devices, etc.) under a supplier agreement.
z dostawcą.

BRUK20211104001

Brytyjska firma medyczna poszukuje pasków samoprzylepnych z naklejkami
medycznymi na magnesy. Magnesy zostaną nałożone bezpośrednio na skórę za
pomocą naklejek lub plastrów, aby zmniejszyć objawy menopauzy. Firma zamierza
podpisać umowę na dostawę lub produkcję z odpowiednio zarejestrowaną i
skontrolowaną firmą dostarczającą produkty medyczne.

UK healthcare company is looking for adhesive strips with medical grade stickers for
magnets. The magnets will be applied directly onto the skin with the help of the stickers
or plasters to reduce symptoms of the menopause. The company is looking to sign a
supplier or manufacturing agreement with an appropriately registered and audited
medical supply company.

10/11/2022

medycyna

16/11/2022

komputery i IT

20/11/2022

opakowania,
papier

10/11/2022

inne usługi

BRUK20211018001

Firma o ugruntowanej pozycji w północno-wschodniej Wielkiej Brytanii, która
An established North East UK company who sell weightlifting apparel are looking for
sprzedaje odzież do podnoszenia ciężarów, poszukuje doświadczonych producentów,
experienced manufacturers to help produce some of their existing products and add
którzy pomogą wyprodukować niektóre z ich istniejących produktów i dodać do
extra CrossFit products to their range. The company now sell mainly within the UK and
swojej oferty dodatkowe produkty do crossfitu. Obecnie firma sprzedaje głównie w Europe and are seeking to expand to the USA in 2022. New manufacturing and supplier
Wielkiej Brytanii i Europie, a w 2022 roku zamierza rozszerzyć działalność na Stany
agreements are sought.
Zjednoczone. Poszukiwane nowe umowy dotyczące produkcji i dostawców.

25/11/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BRUK20211021001

Globalny dostawca odczynników i usług z siedzibą w Wielkiej Brytanii dla rynków
A UK based global supplier of reagents and services for the life science research markets
badań w dziedzinie nauk przyrodniczych poszukuje nowych partnerów w ramach
is seeking new partners under manufacturing and license agreements for the supply of
umów produkcyjnych i licencyjnych na dostawę nowych odczynników, takich jak
novel reagents, such as proteins, antibodies and small molecules to complement its
białka, przeciwciała i małe cząsteczki w celu uzupełnienia istniejącego katalogu i
existing catalogue and development of new products and services. Reagents and
opracowywania nowych produktów oraz usługi. Poszukiwane są odczynniki i usługi do services for proteomic analysis in the following areas are of interest: cancer, stem cells,
analizy proteomicznej w następujących obszarach: nowotwory, komórki macierzyste,
neuroscience, immunology and cardiovascular disease.
neuronauka, immunologia i choroby układu krążenia.

04/11/2022

chemia i
kosmetyki/chemicz
na

BRRO20211022002

BRTR20211104002

BRRO20210927001

Rumuńska firma specjalizuje się w projektowaniu stron internetowych, głównie w
tworzeniu stron prezentacyjnych, stron docelowych, osobistych blogów i/lub sklepów A Romanian company is specialized in web design, mainly the creation of presentation
internetowych.
websites, landing pages, personal blogs and/or online shops.
Rumuńska firma informatyczna chce zawrzeć umowy outsourcingowe z zagranicznymi The Romanian IT company wants to conclude outsourcing agreements with foreign IT
partnerami IT, którzy mogą być zaangażowani w codzienne projekty dotyczące
partners who can be involved in daily projects focusing on applied informatics, servers,
informatyki stosowanej, serwerów, sieci komputerowych oraz oprogramowania do
computer networks and management or invoicing software.
zarządzania i fakturowania.
A company located in Erzurum produces plastic bags for drug stores and groceries. This
Firma zlokalizowana w Erzurum produkuje torby foliowe dla drogerii i sklepów
Turkish Company is looking for manufacturers to buy plastic granules under a
spożywczych. Ta turecka firma poszukuje producentów do zakupu granulatu tworzyw
manufacturing agreement.
sztucznych w ramach umowy produkcyjnej.
Założona w 2014 roku rumuńska firma zajmująca się marketingiem cyfrowym z
Transylwanii, specjalizująca się w marketingu internetowym, wsparciu sprzedaży,
materiałach brandingowych i public relations, poszukuje europejskich,
pozaeuropejskich i/lub światowych partnerów zainteresowanych usługami
marketingowymi w ramach umów outsourcingowych.

Established in 2014, a Romanian digital marketing company from Transylvania
specialized in online marketing, sales support, brand materials and public relations is
looking for European, non-European and/or worldwide partners interested in marketing
services under outsourcing agreements.

BRIT20211115001

BRUK20211123001

BRRU20211111002

BRUK20211117001

BRIT20211018001

Włoska firma specjalizująca się w zapobieganiu zagrożeniom poszukuje producenta
innowacyjnych sejfów certyfikowanych zgodnie z europejskimi normami
bezpieczeństwa w celu włączenia nowej marki na rynek włoski z umową na
wyłączność dystrybucyjną.

An Italian company specialized in risks prevention is looking for a manufacturer of
innovative safes certified to European safety standards for the inclusion of a new brand
in the Italian market with an exclusive distribution agreement.

Brytyjskie MŚP projektuje, produkuje i sprzedaje ręcznie robione skórzane akcesoria
UK SME designs, produces and sells handmade leather lifestyle accessories, mainly
lifestylowe, głównie etui na telefony i tablety, paski, portfele, torby i kompaktowe
phone and tablet cases, belts, wallets, bags and compact travel accessories. By
akcesoria podróżne. Produkując towary luksusowe wysokiej jakości po przystępnych producing luxury quality goods at affordable prices, it has established a strong market
cenach, ugruntowała silną pozycję rynkową i szybki wzrost na arenie
position and rapid international growth. The company is now searching for leather
międzynarodowej. Firma poszukuje obecnie partnerów do produkcji wyrobów
crafting manufacturing partners who can produce consistent, luxury quality accessories
skórzanych, którzy mogą produkować spójne, luksusowe akcesoria wysokiej jakości w
at accessible price points in the form of a manufacturing agreement.
przystępnych cenach w formie umowy produkcyjnej.

Rosyjski producent sprzętu medycznego poszukuje partnerów zagranicznych, którzy
będą dostarczać torby medyczne z rezerwą oddechową. Te worki oddechowe są
używane w sztucznej wentylacji płuc lub anestezjologii jako część układu
oddechowego. Firma jest gotowa do współpracy z producentami surowców
medycznych na podstawie umowy dostawcy.

A Russian manufacturer of medical equipment is looking for foreign partners who will
supply medical bags with respiratory reserve. These breathing bags are used in used for
artificial lung ventilation or anesthesiology as part of the respiratory circuit. The
company is ready to cooperate with manufacturers of medical raw materials on the
basis of a supplier agreement.

To brytyjskie MŚP dostarcza kompleksowe rozwiązania dla sektora budowlanego i
prac tymczasowych za pośrednictwem usługi opartej na chmurze, która umożliwia
This UK SME supplies end-to-end solutions to the construction and temporary works
użytkownikom pełną kontrolę nad zarządzaniem pracami tymczasowymi. Firma szuka sectors through a cloud-based service that enables users to have full control over the
umowy serwisowej lub umowy z dostawcami z partnerami, którzy mają zdolności do
management of temporary works. They seek a service or supplier agreement with
formowania wtryskowego i mogą zaoferować podstawowe usługi montażowe. Klient partners who have injection moulding capabilities and can offer basic assembly services.
skaluje produkcję jednej linii produktów i uruchamia drugą oraz szuka
The client is scaling production of one product line and launching a second and is looking
konkurencyjnego kosztowo dostawcy dla swojego systemu tagów.
for a cost competitive supplier for their tag system.

Włoska firma koncentruje się na projektowaniu, produkcji, marketingu i kontroli
logistycznej gadżetów reklamowych – od plastikowych znaków 3D po elementy
ceramiczne – dla klientów, którzy muszą połączyć swoje podstawowe usługi z
produktami promocyjnymi. Przyzwyczajona jest do pracy na zlecenie przy dużych
partiach (od 10 tys. do 300 tys. sztuk/projekt) i poszukuje dostawców do
przetworzenia surowców na dostawę gotowego produktu. Wymagane rodzaje
współpracy to umowy z dystrybucyjne i produkcyjne.

The Italian company is focused on the designing, production, marketing and logistic
control of promotional gadgets - from plastic 3D characters to ceramic items - for
customers who must combine their core services with promotional products. It is
accustomed to working on commission for large batches (10k up to 300k pieces/project)
and it’s searching for suppliers for processing raw materials to finished product supply.
The types of cooperation requested are supplier and manufacturing agreements.

25/11/2022

różne inne
produkty

25/11/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

25/11/2022

medycyna

24/11/2022

różne inne
produkty

04/11/2022

różne inne
produkty

BOAL20210817001

Europejski producent generatorów diesla z Tirany w Albanii, z ponad 20-letnim
An European diesel generator manufacturer from Tirana, Albania, with more than 20
doświadczeniem w branży energoelektronicznej, poszukuje partnerów. Firma
years of experience in the power electronic business, is looking for partners. The
produkuje agregaty prądotwórcze, stabilizatory AV, UPS/falowniki, panele słoneczne, company manufactures gensets, avs stabilizers, UPS/inverters, solar panels, LED lighting,
oświetlenie LED, transformatory oraz części zamienne. Jej produkty i usługi oferowane
transformers and spare parts. Its products and services are offerred at reasonable
są w rozsądnych cenach. Firma poszukuje umów produkcyjnych z partnerami w
prices. The company is looking for manufacturing agreements with partners in Romania,
Rumunii, Polsce i Bułgarii.
Poland and Bulgaria.

12/11/2022

różne inne
produkty

BOCZ20211013001

Czeski producent innowacyjnych narzędzi dla firm energetycznych niskiego i
wysokiego napięcia pracuje przy kanałach kablowych w inżynierii lądowej oraz w
dziedzinie technologii. Firma poszukuje dystrybutorów w Austrii, Niemczech, Polsce,
Słowacji i na Węgrzech. Rozważana jest współpraca na podstawie umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Czech producer of innovative tools for low and high voltage electricity companies is
operating with the cable trays in civil engineering as well as technology field. The
company is looking for distributors in Austria, Germany, Poland, Slovakia and Hungary.
Cooperation under a distribution services agreement is considered.

26/11/2022

różne inne
produkty

BOFI20211021001

Fińska firma produkująca lody rzemieślnicze, unikalne lody alkoholowe ze świeżych
fińskich składników, poszukuje dystrybutorów na rynkach europejskich (zwłaszcza w
Polsce, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii) oraz Japonii.

The Finnish artisan ice cream company producing unique alcohol ice cream made from
fresh Finnish ingredients is looking for distributors in European (especially Poland, UK
and Spain) and Japanese markets.

16/11/2022

spożywcza

BOLT20211124001

Litewska firma jest producentem systemów do spawania laserowego do różnych
zastosowań przemysłowych. Systemy spawania laserowego oparte są na technologii
A Lithuanian company is a manufacturer of laser welding systems for various industrial
diody quasi-ciągłej i lasera światłowodowego. Systemy laserowe są wykorzystywane
applications. Laser welding systems are based on quasi continuous wave diode and fiber
w przetwórstwie przemysłowym, wojsku, badaniach naukowych i kosmonautyce na
laser technology. Laser systems are used in industrial processing, military, scientific
całym świecie. Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów w ramach umowy o
research and aero-space all over the world. The company is interested in finding
świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej.
partners under a distribution services agreement or a commercial agency agreement.

BONL20211028001

Holenderska firma specjalizująca się w rozwoju, produkcji i dystrybucji przemysłowych
środków czyszczących poszukuje dystrybutorów przemysłowych środków
A Dutch company, specialized in the development, production and distribution of
czyszczących. Oczekuje się, że potencjalni partnerzy będą mieli doświadczenie w
industrial cleaning chemicals, seeks distributors for industrial cleaning chemicals.
dziedzinie środków czyszczących na bazie wody, konserwacji i remontów maszyn,
Potential partners are expected to have experience in the fields of water-based cleaning
środków czyszczących dla warsztatów narzędziowych i środków do usuwania farby.
agents, machine maintenance and overhaul, cleaners for tool workshops and paint
Proponowana jest współpraca w ramach umowy o świadczenie usług
strippers. A cooperation in the framework of a distribution services agreement is
dystrybucyjnych.
offered.

26/11/2022

12/11/2022

różne inne
produkty

różne inne
produkty

BOIT20211104001

Włoska firma produkująca wysokiej jakości ręcznie paloną kawę poszukuje
Italian company producing high-quality handcrafted roasted coffee is looking for
dystrybutorów w wybranych krajach UE, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
distributors in the EU, Middle East and North Africa selected countries. The Ho.Re.Ca
Głównym celem jest sektor Ho.Re.Ca (Hotel--Restaurant-Café), ale firma jest również
(Hotellerie-Restaurant-Café) sector is the main target, but the company is also active in
aktywna w sektorze detalicznym i otwarta na nowe partnerstwa skierowane również
the retail sector and open to new partnerships also targeting this market segment,
do tego segmentu rynku, w zależności od konkretnej struktury rynku i powiązań
depending on specific market structure and distributor's connections.
dystrybutorów.

12/11/2022

spożywcza

BOJP20211116001

Japońska firma zaprojektowała zabawkę edukacyjną, która pomaga małym dzieciom
w opanowaniu umiejętności związanych z programowaniem. Zabawka ma postać
A Japanese company has designed an educational toy that aids young children in
robota, który służy do grania w grę typu puzzle, która nie wymaga znajomości języka. grasping skills related to programming. The toy has the form of a robot which is used to
Wykorzystuje uniwersalne znaki, obrazy i dźwięki do przekazywania koncepcji
play a puzzle-like game which does not require any language skills. It uses universal
programowania, dzięki czemu jest odpowiedni dla małych dzieci i dzieci w wieku
signs, pictures, and sounds to convey programming concepts making it suitable for
przedszkolnym. Firma zamierza wejść na rynki UE i zawrzeć umowy pośrednictwa
toddlers and pre-school children. The company is looking to expand to the EU and
handlowego i usług dystrybucyjnych.
wishes to engage in commercial agency and distribution services agreements.

24/11/2022

różne inne
produkty

BOMD20211111001

Mołdawska firma rolnicza produkująca świeże owoce i winogrona jest zainteresowana
A Moldovan agricultural company producing fresh fruit and grapes is interested in
identyfikacją dystrybutorów w krajach UE w celu eksportu swoich produktów.
identifying distributors in EU countries in order to export its products. The main targeted
Głównymi docelowymi krajami eksportu są Rumunia i Niemcy. Głównym obszarem
countries for export are Romania and Germany. The main field of activity of the
działalności przedsiębiorstwa jest uprawa i sprzedaż świeżych owoców. Firma posiada enterprise is the cultivation and sale of fresh fruit. The company owns 50 hectares of
50 hektarów sadów i winnic, w których uprawiane są śliwki Stanley, czereśnie, morele orchards and vineyards growing Stanley plums, cherries, apricots and table grapes of
i winogrona stołowe lokalnych odmian.
local varieties.

25/11/2022

spożywcza

03/11/2022

spożywcza

06/11/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOSI20211005001

BOCN20211019001

Słoweńska mikropalarnia z regionu Primorska, która pod własną marką wypala i
pakuje różne mieszanki kaw, kawę bezkofeinową oraz speciality single origin,
poszukuje lokalnych dystrybutorów do dystrybucji swojej kawy w barach, sklepach,
zajazdach, restauracjach w oparciu o mowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Oprócz najwyższej jakości i zawsze świeżo palonej kawy firma oferuje również pełne
wsparcie w zakresie materiałów promocyjnych, kubków, ekspresów i młynków do
kawy w razie potrzeby.

Slovenian micro roastery from the Primorska region, which roasts and packs various
coffee blends, decaffeinated coffee and specialty single origin coffee under its own
brand, is looking for local distributors to distribute their coffee in bars, shops, inns,
restaurants, based on a distribution services agreement. In addition to top-quality and
always freshly roasted coffee, the company also offers full support with promotional
materials, cups, coffee machines and coffee grinders if necessary.

Chińska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji tekstyliów domowych z
nowoczesnych tkanin poszukuje partnerów dystrybucyjnych z rynku europejskiego w
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Chinese company specialised in design and manufacturing of household textile
products made of advanced fabrics is looking for distribution partners from the
European market under a distribution services agreement.

BOMD20211013002

Mołdawska Spółdzielnia Miodowa oferuje asortyment najwyższej jakości
The Moldovan honey cooperative offers a range of premium-quality selected honey,
wyselekcjonowanych miodów, miodów jednokwiatowych i wielokwiatowych oraz monofloral and polyfloral honey, and other honey products. The company offers natural
innych wyrobów miodowych. Firma oferuje miód naturalny butelkowany w słoikach
bottled honey in glass jars with different capacities or wholesale.
szklanych o różnych pojemnościach lub hurtowo.
Due to expansion, the company is seeking European partners via distributor services
W związku z ekspansją firma poszukuje europejskich partnerów poprzez umowę o
agreement. The company is also offering the production under private label through
świadczenie usług dystrybucyjnych. Firma oferuje również produkcję pod marką
signing manufacturing agreements.
własną poprzez podpisywanie umów produkcyjnych.

BOBE20211015001

The company is looking for resellers under commercial agency agreement and also for
companies providing relocation services to international corporations, offering
outsourcing agreement or commercial agency agreement.

BOFR20211029001

Francuski producent specjalizuje się w profesjonalnym sprzęcie piekarniczym i
poszukuje niezawodnych, długoterminowych partnerów. Firma posiada bogatą ofertę
specjalistycznego sprzętu. Ich maszyny są używane głównie przez profesjonalistów do
produkcji dużych ilości przysmaków piekarniczych i/lub cukierniczych. Oferowany
sprzęt w znacznym stopniu ułatwia pracę tym profesjonalistom, podnosząc ich
produkcję, a także wydajność. Firma poszukuje teraz nowych partnerów w ramach
umowy dystrybucyjnej.

The French manufacturer is specialized in professional bakery equipment and is now
looking for reliable long-term partners. The company provides a large offer of
specialized equipment. Their machines are mainly used by professionals to produce
large amounts of bakery and/or pastry delicacies. The equipment offered largely
facilitates the work of those professionals by raising their production as well as their
efficiency. The company is now looking for new partners under a distribution
agreement.

BOIL20210930001

Bułgarska firma konsultingowa w zakresie transformacji cyfrowej specjalizuje się w
kompleksowym rozwoju sprzętu i oprogramowania. Firma jest zainteresowana
umowami outsourcingowymi i podwykonawczymi.

spożywcza

05/11/2022

medycyna

16/11/2022

różne inne
produkty

05/11/2022

inne usługi

04/11/2022

różne inne
produkty

The Belgian company is specialised in digital transformation in health (software,
services). It proposes a relocation service for moving medical records safely to a new
doctor at a new destination in Europe.

Belgijska firma specjalizuje się w transformacji cyfrowej w zdrowiu (oprogramowanie,
usługi). Proponuje usługę relokacji w celu bezpiecznego przeniesienia dokumentacji
medycznej do nowego lekarza w nowym miejscu w Europie.
Firma poszukuje pośredników na podstawie umowy agencyjnej, a także firm
świadczących usługi relokacji dla międzynarodowych korporacji, oferujących umowę
outsourcingową lub umowę agencyjną.

BOBG20210705001

03/11/2022

Bulgarian digital transformation consultancy is specialized in hardware and software endto-end development. The company is interested in outsourcing and subcontract
agreements.

Ta izraelska firma opracowuje i produkuje specjalistyczne rozwiązania dla wysokiej
This Israeli company develops and manufactures specialty solutions for high end ballistic
klasy opancerzenia balistycznego, wykorzystując najnowocześniejsze materiały
armour, employing state of the art ceramic materials, to serve the body armour,
ceramiczne, dla rynku opancerzenia kuloodpornego, lotniczego, morskiego i
aircraft, marine and vehicle armouring market. This world leader in design and
samochodowego. Ten światowy lider w projektowaniu i produkcji niestandardowych
manufacturing of customized systems, modules and parts fabricated from various
systemów, modułów i części wytwarzanych z różnych zaawansowanych materiałów
advanced ceramics, is looking for a global partnership in the form of a manufacturing,
ceramicznych poszukuje globalnego partnerstwa w formie produkcji, joint venture,
joint venture, distribution services or license agreement, or through subcontracting.
usług dystrybucyjnych lub umowy licencyjnej lub poprzez podwykonawstwo.

BOMD20211020001

Mołdawska firma rolnicza produkująca suchą fasolę i pellet drzewny chce nawiązać
współpracę z partnerami biznesowymi na podstawie umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych i/lub umowy produkcyjnej.

The Moldovan agricultural company produces dry beans and wood pellets wishes to
establish cooperation with business partners based on a distribution services agreement
and/or manufacturing agreement.

02/11/2022

różne inne
produkty

04/11/2022

różne inne
produkty

Mały mołdawski producent miękkich zabawek wykonanych z naturalnych,
hipoalergicznych tekstyliów poszukuje dystrybutorów, aby rozszerzyć działalność w
innych krajach.

A small Moldovan manufacturer of soft toys made of natural, hypoallergenic textiles is
looking for distributors to expand the business in foreign countries.

Międzynarodowa firma z siedzibą na Majorce z prawie dwudziestoletnim
doświadczeniem w branży motoryzacyjnej poszukuje międzynarodowej ekspansji w
ramach umowy agencyjnej przejęcia i/lub franczyzy.

An international company with headquarters based in Mallorca with almost two
decades of experience in the automotive sector is looking for international expansion
under an Acquisition and/ or a Franchise agency agreement.

23/11/2022

motoryzacja

BORO20211112001

Rumuńska firma, zlokalizowana w północnej Transylwanii, działająca w branży rolnoRomanian company, located in Northern Transylvania, operating in the agri-food
spożywczej, zbierająca świeże ekologiczne brzoskwinie, jabłka, truskawki, maliny,
industry, harvesting fresh organic peaches, apples, strawberries, raspberries, plums,
śliwki, orzechy, czereśnie, wiśnie oraz wytwarzająca certyfikowane ekologiczne
nuts, cherries, sour cherries and processing certified organic jam, compote, dried fruits
dżemy, kompoty, suszone owoce i warzywa poszukuje nowych rynków do współpracy
and vegetables, is looking for new markets to establish commercial agency or
w zakresie umów agencyjnych lub umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
distribution services agreements.

24/11/2022

spożywcza

BOPL20211105001

Polskie MŚP specjalizujące się w produkcji odzieży damskiej poszukuje usług
pośrednictwa handlowego. Ta prywatna spółka została założona w 1991 roku przez
dwie siostry, projektantkę tekstyliów z wykształceniem akademickim oraz panią
inżynier włókiennictwa. Kolekcja składa się z odzieży casualowej i biurowej wykonanej
z wysokiej jakości tkanin. Współpraca przewidziana jest na podstawie umowy
pośrednictwa handlowego oraz świadczenia usług dystrybucyjnych.

20/11/2022

odzież

BOTR20210628001

Turecka firma specjalizuje się w czujnikach IoT (internet rzeczy) i inteligentnych
rozwiązaniach zarządzania energią dla różnych sektorów, takich jak: media,
The Turkish company is specialized in IoT (internet of things) sensors and smart energy
odnawialne źródła energii, przemysł i użytkownicy końcowi. Technologia
management solutions for all sorts such as utilities, renewables, industry and end-users
wykorzystuje zaawansowaną analitykę, architekturę big data, sztuczną inteligencję.
by using advanced analytics, big data architecture, artificial intelligence. The company
Firma ta dostarcza rozwiązania dla monitoringu w czasie rzeczywistym dla firm i
which provides real time monitoring solutions for businesses and home-owners seeks
właścicieli domów, poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów w innych krajach, commercial agents and distributors in foreign countries to increase its market share.
aby zwiększyć swój udział w rynku.

19/11/2022

IT

BOES20210813001

Firma oferuje projekty i technologie automatyzacji stosowane w Spersonalizowanych
Systemach Dozowania i zarządzaniu apteką. Można je wykorzystać jako rozwiązania
dla aptek, szpitali i domów opieki.
Firma obsługuje 25 krajów na pięciu kontynentach i jest gotowa do ekspansji w
kolejnych krajach, takich jak: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Dania,
Kolumbia, Tajlandia. W związku z tym są otwarci na pośrednictwo handlowe, usługi
dystrybucyjne i/lub umowy produkcyjne.

20/11/2022

IT

BOMD20211020003

BOES20211027001

A Polish SME specializing in manufacture of women fashion is looking for trade
intermediary services. This private partnership was founded in 1991 by two sisters, a
textile designer with art academy background and a textile engineer. The collection
consists of casual and office garment made of high quality fabrics. The commercial
agency and distribution services agreements are considered as cooperation types.

Automation projects and technology applied to Personalized Dosage Systems and
pharmacy management as solutions for pharmacies, hospitals and nurse homes.
The company deals with 25 countries on the five continents and is willing to expand
within more countries, the countries are UK, Germany, France, Belgium, Denmark,
Colombia, Thailand. Therefore, they are open to commercial agency, distribution
services and or manufacturing agreements.

BODE20200602001

Niemieckie MŚP opracowało niezależny (poza siecią) system telewizji przemysłowej
A German SME developed an independent (off-grid) closed-circuit television system
(CCTV) do transmisji na żywo, przechowywania i transmisji sygnałów wizualnych i
(CCTV) for live broadcasting, storing and transmission of visual and sonic signals. The
dźwiękowych. CCTV jest napędzany energią słoneczną i może być używany na stacjach
CCTV is solar-driven and applicable for use on meteorological stations. Moreover, it
meteorologicznych. Ponadto może być wykorzystany do indywidualnych zastosowań i
may be employed for individual applications and further development. The company is
dalszego rozwoju. Firma poszukuje form współpracy na zasadzie umowy na
looking for a distribution service agreement.
świadczenie usług dystrybucji.

10/11/2022

IT

BORO20210419001

Firma powstała w 2008 roku w Rumunii. Przez ponad 12 lat od swojego powstania
The company was established in 2008 in Romania. For more than 12 years from its
zdobyła doświadczenie w oferowaniu profesjonalnych rozwiązań w zakresie
founding, it has developed proof of experience in offering professional solutions for web
technologii internetowych i projektowania graficznego, będąc w stanie zapewnić
technologies and graphic design, being able to provide a complete customizable web
kompletny, konfigurowalny produkt usług internetowych. Rezultatem może być
service product.The result can be either a simple web site, or a complex e-commerce
prosta strona internetowa lub złożone rozwiązanie w postaci platformy e-commerce.
platform solution. The company is interested in extending on international markets, by
Firma jest zainteresowana ekspansją na rynkach międzynarodowych, oferując swoje
offering its web tech services through a commercial agency agreement.
usługi web tech w ramach umowy agencyjnej.

11/11/2022

IT

11/11/2022

produkcja kopert

BOSI20211006005

Słoweński producent w 100% naturalnych kremów do opalania poszukuje
A Slovenian manufacturer of 100 % natural sun creams is looking for distributors. The
dystrybutorów. Firma jest zorientowana na ekologię i jest zaangażowana w wysokiej company is ecologically oriented and is committed to quality cosmetic products made
jakości produkty kosmetyczne wykonane w 100% z naturalnych organicznych
from 100 % natural organic ingredients that are friendly to people and nature. The
składników, które są przyjazne dla ludzi i natury. Firma działa z powodzeniem od 12 lat
company has been operating successfully for 12 years and constantly invests in the
i ciągle inwestuje w rozwój i poprawę jakości swoich produktów.
development and improvement of the quality of its products.

11/11/2022

naturalne
kosmetyki

BORU20211107002

Rosyjska innowacyjna firma z Moskwy zajmuje się produkcją żywności dietetycznej, The Russian innovative company from Moscow is engaged in the production of dietary,
diabetologicznej i wzbogaconej witaminami (substytuty cukru, batony owocowe i
diabetic, and vitamin-fortified foods (sugar substitutes, fruit and protein bars, granola
białkowe, granola z różnych owoców i cykorii). Żaden z produktów nie zawiera
from various fruits and chicory). None of the products contain added sugar, flavors,
dodatku cukru, aromatów, konserwantów, barwników itp. Firma poszukuje partnerów preservatives, dyes, etc. The company is looking for partners to conclude a distribution
do zawarcia umowy na usługi dystrybucyjne.
services agreement.

24/11/2022

żywność

BOCN20211021001

Chińska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji sprzętu offshore. Obecnie
firma może dostarczać różnego rodzaju liny stalowe, w tym liny dźwigowe, liny
wyciągowe, liny cumownicze i liny wciągarki. Poszukuje potencjalnych europejskich
dystrybutorów do eksploracji działalności w zakresie lin stalowych na rynku
europejskim w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

11/11/2022

stal

06/11/2022

spożywcza

BOUA20211103001

BOPE20210726001

Ukraińska fabryka kopert produkuje szeroką gamę kopert. Głównymi produktami są
koperty, papierowe kieszonki na dokumenty. Firma chce współpracować w ramach
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Ukrainian envelope factory produces a wide range of envelopes. The main products are
envelopes, paper filing pockets.The company wants to cooperate under a distribution
services agreement.

This is a Chinese company specialised in offshore equipment design and manufacturing.
Currently, the Chinese company can provide different kinds of wire ropes, including
elevator wire ropes, hoisting wire ropes, mooring ropes and winch cables.
It is looking for potential European distributors for wire ropes business exploration in
the European market under a distribution services agreement.

Peruwiańska firma, która specjalizuje się w przetwarzaniu mrożonych - rodzimych i
The Peruvian company specialized in processing frozen native and exotic Peruvian fruits,
egzotycznych owoców (bez pasteryzacji i zagęszczania, w celu zachowania
without pasteurization or concentration to keep original flavor and its respective
oryginalnego smaku oraz odpowiednich witamin i składników odżywczych), poszukuje
vitamins and nutrients, seeks distributors and agents in Europe. They are looking for
dystrybutorów i pośredników w Europie. Poszukują umowy pośrednictwa handlowego
commercial agency and distribution services agreement.
i usług dystrybucyjnych.

BOQA20211027001

BOQA20211027005

BOBG20211022001

BORU20211115003

BOPL20211028005

Katarska firma specjalizująca się w produkcji i dostawie chemicznych środków
A Qatari company specialized in the manufacture and supply of chemical cleaning
czyszczących, detergentów i środków dezynfekujących poszukuje partnera, który
detergent and disinfectant products is looking for a partner to supply its products for
dostarczy swoje produkty do dystrybucji i umowy agencyjnej. Firma sprzedaje swoją distribution and commercial agency agreement. The company directly markets its range
gamę linii produktów klientom handlowym i komercyjnym w całym Katarze, za
of product lines to trade and commercial customers throughout Qatar, through a fullpośrednictwem wykwalifikowanych specjalistów ds. sprzedaży i obsługi klienta. Firma time staff of highly trained sales and customer service professionals. The company is
poszukuje lokalnych agentów i międzynarodowych dystrybutorów swoich produktów.
looking for local agents and international distributors for its products.
Katarska firma produkująca słupy oświetleniowe (słupy świetlne) i bariery ochronne
poszukuje potencjalnych dystrybutorów z Afryki i Europy. Dystrybutorem partnerskim
powinien być przedsiębiorca posiadający wcześniejsze doświadczenie lub potencjalne
kontakty.
Bułgarska firma zajmująca się sprzedażą jednorazowych e-papierosów opracowała
sposób na szybką i skuteczną penetrację rynków zagranicznych. Firma poszukuje
partnerów do wsparcia sprzedaży w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
Rosyjska firma z Moskwy opracowuje i produkuje różne artykuły pielęgnacyjne, takie
jak: szampony, odżywki w sprayu, balsamy lecznicze dla psów, kotów, koni, gryzoni,
ptaków. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

09/11/2022

chemia
gospodarcza

This Qatari company manufactures lamp posts (light poles) and crash barriers is looking
for potential distributors from Africa and Europe. The partnering distributor should be a
trader who has previous experience or potential contacts.

13/11/2022

oświetlenie

A Bulgarian company, active in sales of disposable vapes, has developed a method for a
quick and effective penetration on foreign markets. The company is looking for partners
to support its sales under distribution services agreement.

12/11/2022

sprzedaż epapierosów

The Russian company from Moscow develops and manufactures various grooming
supplies such as shampoo, spray conditioner, medical balms for dogs, cats, horses,
rodents, birds. The company is looking for partners to conclude a distribution services
agreement.

24/11/2022

kosmetyki dla
zwierząt

24/11/2022

obuwie

17/11/2022

hodowla

26/11/2022

spożywcza

Polska rodzinna fabryka obuwia, z tradycjami sięgającymi lat 30-tych, poszukuje
A Polish family shoe factory with traditions dating back to the 1930s is looking for
partnerów biznesowych w UE i poza nią (USA, Chiny, Japonia, Rosja) do współpracy w business partners in the EU and beyond (USA, China, Japan, Russia) to cooperate under
ramach umów produkcyjnych, podwykonawczych i dystrybucyjnych.
manufacturing, subcontracting and distribution services agreements.
Chińska firma jest w stanie zapewnić cały zestaw rozwiązań dla branży hodowli
The Chinese company can provide a whole set of solutions for the poultry farming
drobiu, w tym projektowanie i produkcję urządzeń, formalności eksportowe, montaż industry, including equipment design, manufacturing, export formalities, installation and
oraz usługi wsparcia technologicznego.
technological support services.

BOCN20211018001
W oparciu o zwiększone moce produkcyjne chce pozyskać europejskich partnerów
dystrybucyjnych dla swojego sprzętu do hodowli drobiu. Ewentualna współpraca
mogłaby odbywać się na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOPL20211018001

Based on its increased production capacity, it wants to explore European distribution
partners for its poultry farming equipment. Potential cooperation could be via a
distribution services agreement.

Polski przedsiębiorca z prawie 8-letnim doświadczeniem na rynku spożywczym
A Polish entrepreneur with almost 8 year-long experience on the food market is looking
poszukuje dystrybutorów. Firma zajmuje się ekologiczną plantacją aronii w północnofor distributors. The company is engaged in ecological plantation of chokeberry (aronia
wschodniej Polsce i produkuje sok z aronii oraz kosmetyki na bazie aronii. Producent
berry) in the North-Eastern Poland and produces chokeberry juice and cosmetics based
poszukuje dystrybutorów na rynki zagraniczne, którzy chcą sprzedawać swoje
on chokeberry. The manufacturer is looking for distributors abroad want to sell his
produkty na rynku zagranicznym. Współpraca będzie oparta na umowie
products in foreign market. The cooperation will be based on distribution agreement.
dystrybucyjnej.

BOAL20211116001

Albańska firma odzieżowa, która oferuje usługi o wysokim standardzie i jakości w
This is an Albanian clothing company, which offers services of high standards and quality
zakresie projektowania, stylizacji i produkcji odzieży modowej. Minęło 28 lat, odkąd
in the field of design, styling and manufacture of fashion clothing. It has been 28 years
jej założyciel odważył się podjąć decyzję o założeniu firmy. Firma jest w stanie
since its founder had dared to undertake the establishment of the company. They are
wyprodukować wszelkiego rodzaju próbki odzieży zgodnie z życzeniami i
able to produce all kinds of samples of clothing according to the requests and
specyfikacjami określonymi przez partnerów, z którymi zwiąże się umową
specifications set by partners, which will be engaged in a distribution agreement.
dystrybucyjną.

23/11/2022

odzież

BOIT20210812001

Włoska firma zajmująca się programowaniem i inżynierią opracowała zgłoszony do
Software and engineering company in Italy developed a patent-pending 100% secure
opatentowania w 100% bezpieczny system komunikacji, który umożliwia
communication system that allows two-way peer-to-peer real-time audio/video/data
dwukierunkowe strumienie audio/wideo/danych w czasie rzeczywistym peer-to-peer i
streams and exchange across multiple systems (smartphones, tablets, PCs, Macs...) thus
wymianę między wieloma systemami (smartfony, tablety, komputery PC, komputery
improving and enriching the exchange of audio-video-data and interaction between
Mac), w ten sposób usprawniając i wzbogacając wymianę danych audio-wideo oraz
people and/or process events produced in a business environment or a professional
interakcje między ludźmi i/lub zdarzenia procesowe wytworzone w środowisku
organization.
biznesowym lub organizacji zawodowej.
The company is now looking for foreign distributors.
Firma poszukuje zagranicznych dystrybutorów.

20/11/2022

IT

BOUA20211104003

Ukraińska firma projektowo-produkcyjna, specjalizująca się w produkcji oświetlenia
A Ukrainian design and manufacturing company, specializing in producing LED lighting,
LED, oświetlenia handlowego, oświetlenia biurowego oraz systemów i produktów
retail lighting, office lighting, and architectural lighting systems and products, is looking
oświetlenia architektonicznego, poszukuje partnerów w ramach umów o świadczenie
for partners under distribution services agreements.
usług dystrybucyjnych.

26/11/2022

sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

BOES20211123001

Hiszpańska firma produkuje w sposób całkowicie rzemieślniczy ultra-premium London
Dry Gin, Vodka Lactée (z mleka) i Vermouth bez dodatku cukru i eksportuje na ponad
20 różnych rynków.
Obecnie rozszerza swoją obecność na arenę międzynarodową i poszukuje
dystrybutorów i importerów na całym świecie.

25 /11/2022

spożywcza

BOUA20210929002

Ukraińska firma prywatna jest spółką z branży nieruchomości, której głównym
The Ukrainian private company is a real estate company whose core business is in
przedmiotem działalności są obiekty przemysłowe, biura oraz grunty pod zabudowę.
industrial units, offices and land for building. The company is looking for investors willing
Firma poszukuje inwestorów chcących założyć lokalny zakład produkcyjny lub
to establish a local production facility or establish a partnership in production
nawiązać współpracę w zakresie inwestycji produkcyjnych, firm nieruchomościowych,
investments, real estate companies, outlets, large retail sector, etc. The industrial space
outletów, wielkopowierzchniowych obiektów handlowych itp. Powierzchnia
has three main areas: production, storage, and offices/social area. Financial agreements
przemysłowa składa się z trzech głównych obszarów: produkcyjnej, magazynowej oraz
or joint venture agreements are sought.
biurowej/socjalnej . Poszukuje się umów finansowych lub umów joint venture.

06/11/2022

doradztwo i
konsultacje

BOBG20211112001

Bułgarskie MŚP oferuje usługi spawalnicze, konserwację i naprawę urządzeń oraz
maszyn przemysłowych i transportowych w sektorach metalurgicznym,
wydobywczym, motoryzacyjnym, maszynowym, rolniczym i budowlanym, a także
produkcję elementów metalowych, takich jak drzwi, balustrady i ogrodzenia ozdobne,
w ramach podwykonawstwa lub umowa outsourcingowa. Firma ma potencjał do
ekspansji i współpracy na arenie międzynarodowej.

27/11/2022

materiały i usługi
budowlane

This Spanish company produces in a completly handcrafted manner, ultra-premium
London Dry Gin, Vodka Lactée (made from milk) and Vermouth without added sugar
and they export to more than 20 different markets.
It's currently expanding its international presence and it's looking for distributors and
importers worldwide.

Bulgarian SME offers welding services, maintenance and repair of equipment and
industrial and transport machinery in the sectors of metallurgy, mining, automotive,
mechanical engineering, agriculture and construction, as well as production of metal
items like doors, railings and decorative fences, under subcontracting or outsourcing
agreement. The company has the potential to expand and cooperate internationally.

BOUA20210819003

Ukraińska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem jako producent i eksporter
produktów zbożowych, takich jak zboża ekologiczne, płatki owsiane błyskawiczne i
gryka błyskawiczna, poszukuje partnerów w ramach umowy dystrybucyjnej.

Ukrainian company with more than 20 years experience as a producer and exporter of
grain products, such as organic cereals, instant oatmeal and instant buckwheat, seeks
partners under the distribution agreement.

23/11/2022

rolnictwo

BOIT20210616001

Firma programistyczna i inżynierska we Włoszech opatentowała stację holograficzną
do zdalnego świadczenia usług w dowolnym sektorze lub przemyśle, wszędzie tam,
gdzie potrzebna jest interakcja i kontakt międzyludzki. Prosty, opłacalny, bezpieczny, o
niskim zużyciu przepustowości i w pełni interaktywny w czasie rzeczywistym
(normalne, rzeczywiste operacje na biurku mogą być wykonywane w całości zdalnie)
to cechy charakterystyczne produktu. Firma poszukuje teraz zagranicznych
dystrybutorów.

Software and engineering company in Italy patented a holographic station for the
remote provision of services in any kind of sector or industry, wherever interaction and
person-to-person contact is needed. Simple, cost-effective, secure, with low bandwidth
consumption and fully interactive in true real time (normal real-life desk operations can
be executed in full from remote) are the product's characteristics. The company is now
looking for foreign distributors.

20/11/2022

komputery i IT

Katalońska firma poszukuje umów agencyjnych, aby sprzedawać swoje
konfigurowalne systemy rezerwacji turystycznych dla hoteli lub biur podróży,
zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej.

Catalan firm seeks commercial agency agreements to sell its customizable tourism
booking engines for hotels or travel agencies, especially in Latin America.
19/11/2022

komputery i IT

BOUA20211101001

Ukraiński producent klocków hamulcowych, okładzin hamulcowych, klocków
An Ukrainian manufacturer of brake pads, brake linings, brake blocks, clutch facings,
hamulcowych, okładzin sprzęgłowych, materiałów uszczelniających i innych wyrobów
sealant materials and other friction and braking products has been present on the
ciernych i hamulcowych jest obecny na rynku wyrobów ciernych od 40 lat. Zakład jest friction products market for 40 years. The plant is a manufacturer of brake components
producentem elementów hamulcowych dla przemysłu samochodowego, kolejowego, for automotive, railway, quarry and other industries. It is certified in accordance with all
kamieniołomów i innych. Posiada certyfikaty zgodności z wszystkimi normami i
of EU standards and requirements. The company is looking for commercial agents and
wymogami UE. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów.
distributors.

17/11/2022

pojazdy i
maszyny/maszyno
wa

BORO20211104001

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji lekkich adaptacyjnych systemów
Romanian company specializing in the production of lightweight adaptable heating
grzewczych poszukuje międzynarodowych partnerów zainteresowanych
systems is looking for international partners interested in a long-term collaboration as
długoterminową współpracą jako dystrybutorzy dla już istniejącego na rynku produktu
distributors for an already on the market product under a distribution services
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
agreement.

17/11/2022

materiały i usługi
budowlane

BOES20210726001

Usługa składa się z wyszukiwarek internetowych dla placówek turystycznych i biur
podróży, które integrują się z ich istniejącymi stronami internetowymi.

The service consists of online booking engines for tourism establishments and travel
agencies that integrate to their existing websites.

BODE20211029002

Niemiecka firma cukiernicza, oferująca produkty posiadające certyfikat ekologiczny i
wegański, poszukuje dystrybutorów wysokiej jakości wyrobów cukierniczych, a także
jest zainteresowana zawarciem umów podwykonawczych z firmami poszukującymi
solidnego i wysokiej jakości producenta.

A German confectionery company, offering products which are certified organic and
vegan, is looking for distributors of fine quality confectionery products and is also
interested in providing subcontracting agreements to companies looking for a reliable
and high-quality manufacturer.

05/11/2022

spożywcza

BOTR20211018003

Turecka firma produkuje przeciwciała poliklonalne i sprzężone wtórne przeciwciała
poliklonalne anty-mysiej IgG (immunoglobulin G), anty-króliczej IgG i anty-ludzkiej
IgG. Firma projektuje i produkuje również zestaw ELISA (enzyme-linked
immunosorbent assay). Firma poszukuje dystrybutorów.

The Turkish company produces polyclonal antibodies and conjugated secondary
polyclonal antibodies of anti-mouse IgG (immunoglobulin G), anti-rabbit IgG and antihuman IgG. The company also designs and produces ELISA (enzyme-linked
immunosorbent assay) kit. The company is looking for distributors.

24/11/2022

medycyna

BOES20210115002

Firma piwowarska z siedzibą na Ibizie to jedyni producenci piwa na Ibizie.
Wykorzystując tradycyjne techniki, oferuje szeroką gamę wysokiej jakości piw
rzemieślniczych, inspirowanych i inspirowanych rajską wyspą.
Firma jest zainteresowana podpisaniem umów o świadczenie usług dystrybucyjnych
i/lub umów agencyjnych w celu rozszerzenia swojej działalności na cały świat.

The brewing company based in Ibiza are the only beer producers on the island of Ibiza.
Using traditional techniques, it offers a wide range of high quality craft beers, inspired
and influenced by the paradise island.
The company is interested in signing distribution services agreements and/ or
commercial agency agreements in order to expand its business worldwide.

20/11/2022

spożywcza

BORU20211011001

Rosyjska firma z Nowosybirska zajmuje się produkcją ceramiki pancernej. Produkty
wykonane są z tlenku glinu Al203 i węglika boru B4C o różnej geometrii, w tym mono
paneli o podwójnej krzywiźnie. Ceramika pancerna służy do ochrony sprzętu
wojskowego oraz jako ochrona ciała ludzi. Firma poszukuje partnerów zagranicznych
do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i/lub umowy produkcyjnej.

A Russian company from Novosibirsk is engaged in the production of armored ceramics.
The products are made from aluminum oxide Al203 and boron carbide B4C of various
geometries, including mono panels of double curvature. Armored ceramics are used to
protect military equipment and as body protection for people. The company is looking
for foreign partners to conclude distribution services agreement and/or manufacturing
agreement.

02/11/2022

różne inne
produkty

BOMD20211022001

Niewielki producent wysokiej jakości win autorskich z Republiki Mołdawii poszukuje A small producer of high quality author wines from the Republic of Moldova is looking
partnerów biznesowych w krajach Unii Europejskiej do dystrybucji swoich produktów. for business partners in European Union countries for the distribution of its products.
Firma produkuje również winogrona stołowe odmian europejskich i mołdawskich, The company also produces table grapes of European and Moldovan varieties which can
które mogą być dystrybuowane w niewielkich ilościach do zainteresowanych
be distributed in small quantities to interested importers. The company is also
importerów. Firma jest również zainteresowana utworzeniem joint venture w celu
interested in establishing a joint venture for business development, including the
rozwoju biznesu, w tym budową małego wiejskiego hotelu w pobliżu winnicy.
construction of a small rural hotel in the proximity of the winery.

09/11/2022

spożywcza

BORU20211109003

Rosyjska firma z regionu Swierdłowska, produkująca elementy łączące rurociągi,
The Russian company from the Sverdlovsk region producing pipeline connecting parts
oferuje produkty kołnierzowe. Produkowane przez firmę kołnierze są certyfikowane i offers flange products. The flanges manufactured by the company are certified and pass
przechodzą 100% kontrolę na zgodność z dokumentacją techniczną. Firma poszukuje 100% control for compliance with technical documentation. The company is looking for
umów na usługi dystrybucyjne.
distribution services agreements.

19/11/2022

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

BOCN20211013002

Chińska firma, założona w 2017 roku, oferuje wysokiej jakości rekombinowane białko
The Chinese company, founded in 2017, offers high-quality recombinant protein for
do użytku badawczego. Do tej pory jednym z jej podstawowych produktów było
research use. Up until now, one of its core products is CRM197 (cross-reactive material
rekombinowane białko CRM197 (materiał reagujący krzyżowo 197). Firma poszukuje
197) recombinant protein. The company is seeking partnership with potential foreign
partnerów do współpracy z potencjalnymi partnerami zagranicznymi, w szczególności
partners, and those from Europe in particular. The desired ways of cooperation include
z Europy. Pożądanymi sposobami współpracy jest podpisanie umów dystrybucyjnych
the signing of a distribution or commercial agency agreements.
lub agencyjnych.

17/11/2022

nauka/edukacja

BOFR20211015001

Francuska firma specjalizująca się w obrazowaniu medycznym zaprojektowała i
opracowała oprogramowanie do obróbki końcowej rezonansu magnetycznego serca
(Medical Resonance Imaging) w oparciu o sztuczną inteligencję. Firma chce rozszerzać
swoją obecność za pośrednictwem dystrybutorów na całym świecie. Idealnie,
poszukiwani partnerzy działają w kardiologii, obrazowaniu medycznym lub sztucznej
inteligencji i mają silną pozycję w swoim kraju.

17/11/2022

medycyna

A French company that specialises in medical imaging has designed and developed a
post processing software for cardiac MRI (Medical Resonance Imaging) based on
artificial intelligence. The company is willing to expand its presence via distributors
worldwide. Ideally, the partners sought are acting in cardiology, medical imaging or
artificial intelligence and have a strong position in their country.

BOAM20211026001

Ormiańska firma zajmuje się produkcją batonów z suszonych owoców. Batoniki
The Armenian company is involved in production of bars from dried fruits. The bars are
produkowane są zarówno z jednego rodzaju owoców, jak i z owoców mieszanych.
made both from one type of fruit and mixed fruits. The company’s production is allProdukcja firmy jest całkowicie naturalna. Firma złożyła już wniosek o certyfikację
natural. The company has already applied for organic certification.
ekologiczną.
The company wants to expand its sales in foreign markets and is looking for new
Firma chce rozwijać sprzedaż na rynkach zagranicznych i poszukuje nowych partnerów
partners abroad under distribution services or manufacturing agreements.
za granicą w ramach usług dystrybucyjnych lub umów produkcyjnych.

30/11/2022

spożywcza

BOBG20211104001

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w budowaniu i uruchamianiu fotowoltaicznych
parków słonecznych w Europie, bułgarska firma poszukuje nowych partnerów, aby
poszerzyć swój zasięg i oferuje umowę joint venture.

With a long experience in building and launching photo-voltaic solar parks in Europe, a
Bulgarian company is looking for new partners to expand its reach and is offering a joint
venture agreement.

23/11/2022

środowisko/energi
a/ochrona
środowiska

BOIT20211111001

Włoski start-up specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości suplementów do użytku
An Italian start up is specialized in the production of high quality supplements, for use in
na boisku sportowym lub ogólnie do celów odnowy biologicznej. Wartością dodaną
sports field or in general for wellness purpose. The added value is the integrated digital
jest zintegrowany system doradztwa cyfrowego, który proponuje najbardziej
consulting system, which suggests the most suitable supplements based on user needs.
odpowiednie suplementy w oparciu o potrzeby użytkowników. Start-up poszukuje
The start up is looking for new partners for distribution or joint venture agreements
nowych partnerów do umów dystrybucyjnych lub joint venture

24/11/2022

medycyna

BORO20211111001

Rumuńska firma produkuje różnorodne orzechy włoskie, suszone lub prażone, od pół
kawałków po formy proszkowe pakowane w różnych ilościach. Ze względu na jakość,
ilość i możliwości przetwórcze produktów, ich oferta obejmuje zarówno małe, jak i
duże zapotrzebowanie.
Spółka dąży do zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

19/11/2022

spożywcza

BOKR20210819003

Koreańskie MŚP specjalizujące się w badaniach i rozwoju kreatywnych materiałów
A Korean SME specialized in research and development of creative beekeeping materials
pszczelarskich opracowało zautomatyzowany kontroler ula, wykrywacz os i
has developed an automated hive controller, wasp detector, and automated beehive
zautomatyzowaną bramkę do ula, aby zmniejszyć wymagania dotyczące pracy i czasu
gate to reduce labor and time requirements and increase efficiency in beekeeping. This
oraz zwiększyć wydajność w pszczelarstwie. Firma stale prowadzi badania i rozwój
company is constantly researching and developing new equipment. This Korean SME is
nowego sprzętu. To koreańskie MŚP poszukuje partnerów w dziedzinie pszczelarstwa
looking for partners in the field of beekeeping to enter the EU market. The partnership
do wejścia na rynek UE. Poszukiwana jest współpraca na podstawie umowy
sought is a commercial agency agreement.
agencyjnej.

11/11/2022

różne inne
produkty

BOBG20211115002

Bułgarska firma, twórca wielofunkcyjnego oprogramowania biznesowego, poszukuje
partnerów z różnych regionów, aby promować i/lub pomagać użytkownikom w
nabywaniu i używaniu ich produktów. Idealnymi partnerami byliby sprzedawcy
oprogramowania, a także firmy księgowe w całej UE. Firma poszukuje współpracy w
ramach umowy agencyjnej.

26/11/2022

komputery i IT

BORO20211101003

Rumuńska firma produkuje różne asortymenty piwa rzemieślniczego. Firma posiada
miesięczną zdolność produkcyjną 6000l. Firma jest zainteresowana identyfikacją
europejskich partnerów zainteresowanych dystrybucją jej produktów. Współpraca
będzie oparta na umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych.

16/11/2022

spożywcza

The Romanian company produces a variety of walnuts, dried or roasted, from half
pieces to powder forms packed in different quantities. Due to the products quality,
quantity and processing capacity, their offer covers small and large demands.
The company seeks to establish distribution services agreements.

A Bulgarian company, a developer of multi functional business software, is looking for
partners from different regions to promote and/or assist users to procure and use their
products. Ideal partners would be software retailers, as well as accounting and
bookkeeping firms across the EU. The company is looking for cooperation under a
commercial agency agreement.

A Romanian company manufactures various assortments of craft beer. The company
has a monthly production capacity of 6000l. The company is interested in identifying
European partners interested in distributing its products. Cooperation will be based on
distribution services agreements.

BOSI20211107001

Słoweńska firma produkuje łokciowy dozownik do środków dezynfekujących i mydła
w płynie. Dozownik sprzedawany jest pojedynczo, do montażu na ścianie. Spółka
oferuje swoją działalność produkcyjną i sprzedażową oraz prawa do znaków
towarowych na podstawie umowy przejęcia.

BOAL20210507001

Ta firma zlokalizowana w Gjirokasta w Albanii jest znanym producentem produktów
This company located in Gjirokasta, Albania is a known producer of dairy products. They
mlecznych. Oferują różne produkty mleczne, a ich główną zaletą jest jakość
offer different dairy food and their main advantage is the quality of the products and the
produktów i przystępna cena. Firma chce zaangażować się w umowę o świadczenie
reasonable price. They are looking to get engaged in a distribution services agreement.
usług dystrybucyjnych.

A Slovenian company produces an elbow dispenser for disinfectants and liquid soaps.
The dispenser is sold individually, to be mounted on a wall. The company offers its
production business and sales as well as trademark rights under an acquisition
agreement.

24/11/2022

różne inne
produkty

19/11/2022

spożywcza

09/11/2022

pojazdy i
maszyny/maszyno
wa

BOQA20211027006

Katarska fabryka obuwia, produkująca obuwie ochronne dla pracowników,
A Qatari shoe factory, which manufactures safety shoes for workers, supervisors,
przełożonych, inżynierów, pracowników ochrony i sprzątaczy, poszukuje partnerów do
engineers, security service people and cleaning workers, is looking for partners to sign
podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w celu ekspansji na rynki
distribution services agreement with in order to expand on international markets.
międzynarodowe.

12/11/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUK20210916001

Przedsiębiorstwo zlokalizowane w Wielkiej Brytanii dostarcza nagradzane rozwiązania
łączące światło, dźwięk, przestrzeń i technologię, pozwalające na doświadczenie
A UK-based SME provides award-winning immersive experiences which combines light,
immersji. Rozwiązania te zmieniają przestrzeń społeczną sprawiając, że staje się
sound, space and technology to transform social spaces which attract new audiences
bardziej atrakcyjna dla nowej publiczności i klientów, i zachęcając ludzi do spojrzenia and customers, encouraging people to view the world from new perspectives. They are
na świat z nowych perspektyw. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane kreowaniem
looking to create transformative immersive experiences through subcontracting
transformacyjnych doświadczeń immersji (zanurzenia) poprzez umowy o
agreements with organisations in multiple sectors such as arts, heritage, tourism,
podwykonawstwo z organizacjami z różnych sektorów, takich, jak sztuka, dziedzictwo
energy, transport and retail.
kulturowe, turystyka, energia, transport czy handel detaliczny.

09/11/2022

komputery i IT

BOUA20210902001

Ukraińskie przedsiębiorstwo znajduje się na Ukrainie, m. Lwów. Specjalizuje się w
The Ukrainian enterprise is located in Ukraine, Lviv city. And specialized in automation of
automatyzacji procesów produkcyjnych: programowanie sterowników przemysłowych
production processes: programming of industrial controllers - PLC, HMI - machine
- PLC, HMI - panele sterowania maszyn, rozwój SCADA - systemów sterowania
control panels, development of SCADA - systems for plant control. Pneumatics,
zakładem. Pneumatyka, mechanika, hydraulika, elektryka, programowanie mechanics, hydraulics, electricity, programming - Mechatronics.
mechatronika.
The company is looking for business partners (industrial production enterprises) under
Firma poszukuje partnerów biznesowych (przedsiębiorstwa produkcji przemysłowej)
manufacturing and subcontracting agreement.
w ramach umowy produkcyjnej i podwykonawczej.

03/11/2022

komputery i IT

Włoski start-up - aktywny w branży cyfrowej - poszukuje partnerów dla swojej
aplikacji do przesyłania wiadomości o wysokim poziomie bezpieczeństwa, szczególnie
odpowiedniej dla firm i profesjonalistów. Oczekiwana forma współpracy to umowa
agencyjna.

02/11/2022

komputery i IT

BOTR20211011001

BOIT20210805002

Turecka firma zlokalizowana w Ankarze projektuje i produkuje wysokiej jakości
produkty z tworzyw sztucznych i gumy we współpracy z 50 różnymi branżami
lotniczymi i obronnymi, z asortymentem 20 000 produktów, oferując innowacyjne
produkty z tworzyw sztucznych i gumy. Firma oferuje długoterminowe umowy
produkcyjne.

A Turkish company located in Ankara designs and manufactures high quality plastic and
rubber products in cooperation with 50 different aerospace and defence industries, with
a product range of 20,000, offering innovative plastic and rubber products. The
company offers long-term manufacturing agreements.

The Italian startup - active in the digital field - is looking for partnerships for its
messaging app with high-level security particularly suitable for companies and
professionals. The cooperation envisaged is a commercial agency agreement.

BOUK20211022001

Brytyjska marka żywnościowa, która powstała sześć lat temu, dostarcza na rynek
ulepszone sosy odżywcze na bazie roślin, które są przyjazne weganom, bez glutenu i
konserwantów. Firma stara się wejść na nowe rynki poprzez sieć dystrybucji.

BOUK20211108001

Wiodąca na świecie brytyjska firma technologiczna zajmująca się technologiami LoRa
(sieć rozległa o małej mocy) i działająca wyłącznie na częstotliwości 2,4 GHz,
poszukuje partnerów licencyjnych, aby wprowadzić na rynek usługi lokalizacji i
raportowania danych za pośrednictwem własnych kanałów. Na podstawie umowy
licencyjnej poszukiwane są duże, najlepiej reprezentowane w wielu krajach firmy,
posiadające silne kanały sprzedaży i potencjał na rynkach europejskich i
północnoamerykańskich.

The UK lifestyle food brand company that was established six years ago has delivered
enhanced plant-based nutritional sauces to the market that are vegan friendly, free
from gluten and preservatives. They are seeking to enter new markets through a
distribution network.

06/11/2022

spożywcza

10/11/2022

komputery i IT

BOCZ20211118001

Wiodąca destylarnia z siedzibą w Republice Czeskiej poszukuje międzynarodowego
A leading Czech Republic based distillery seeks an international importer and distributor
importera i dystrybutora win i napojów spirytusowych w celu realizacji swojej strategii
of wines & spirits to implement its route-to-market strategy and a continued long-term
route-to-market i ciągłej długoterminowej współpracy. Oferowana jest umowa
cooperation. Distribution agreement offered.
dystrybucyjna.

27/11/2022

spożywcza

BOBG20210527001

Bułgarska firma, producent wysokiej jakości wyrobów tekstylnych głównie dla kobiet,
kierując się najlepszymi praktykami i najnowszymi wymogami branży modowej,
Bulgarian company, a producer of high-quality textile products for women mainly,
oferuje nowym partnerom umowę produkcyjną, która może obejmować:
following the best practices and the latest requirements of the fashion industry, is
przygotowanie projektu, wykonanie, stopniowanie, dostawę surowców i materiałów offering to new partners a manufacturing agreement, which may include: preparation of
eksploatacyjnych, organizacja produkcji, cięcie, klejenie, szycie, prasowanie,
design, construction, grading, supply of raw materials and consumables, organization of
pakowanie i wysyłkę. MŚP posiada znaczące międzynarodowe doświadczenie oraz
production, cutting, fusing, sewing, ironing, packing, and shipping. The SME has
zdolność do rozwoju i innowacji.
significant international experience and the capacity to grow and innovate.

24/11/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUA20211019001

Ukraińska firma logistyczna zajmująca się transportem międzynarodowym i
Ukrainian logistics company, which is engaged in international transportation and
specjalizująca się w pośrednictwie celnym poszukuje partnera do współpracy w
specializes in customs brokerage, is looking for a partner to cooperate under an
ramach umowy outsourcingowej. Ukraińska firma posiada dość dużą flotę pojazdów i outsourcing agreement. The Ukrainian company owns a fairly large fleet of vehicles and
jest w stanie zapewnić rozwiązania transportowe i logistyczne dostosowane do
is able to provide transportation and logistics solutions tailored to customer
wymagań klienta.
requirements.

11/11/2022

transport/logistyka

BOUA20211102002

Ukraińska firma jest przedsiębiorstwem badawczo-produkcyjnym specjalizującym się
The Ukrainian company is a research-and-production enterprise specializing in
w poprawie niezawodności i żywotności sprzętu górniczego dzięki projektowaniu i
improving the reliability and wear-life of mining equipment due to the design and
produkcji specjalnych wykładzin gumowych oraz innych gumowych wyrobów
manufacture of special rubber lining and other rubber technical products of high quality.
technicznych wysokiej jakości. Partnerom poszukującym wiarygodnego producenta
A manufacturing agreement is offered to partners seeking a reliable contract
kontraktowego oferowana jest umowa produkcyjna.
manufacturer.

17/11/2022

różne inne
produkty

BOTR20210909001

Turecka firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji części metalowych i
Turkish company specialized in designing and manufacturing metal and plastic parts for
plastikowych dla przemysłu motoryzacyjnego, AGD, budowlanego i oczyszczania
automotive, white goods, construction, and wastewater treatment industries offers its
ścieków, oferuje swój asortyment w ramach umowy produkcyjnej i podwykonawczej
products range under
w krajach europejskich
manufacturing agreement and subcontracting in European countries

26/11/2022

metalowa

A world leading UK technology company involved with LoRa technologies (low power
wide area network), and operating exclusively at 2.4 GHz, is looking for licensing
partners to bring location and data reporting services to the market through their own
channels. Large, and preferably multi-country represented companies, are sought with
strong sales channels and potential in European and North American markets via a
license agreement.

BORO20210406001

Rumuńskie MŚP prowadzi działalność w zakresie usług internetowych tworzenia
oprogramowania. Skupia się głównie na projektowaniu, tworzeniu i konfigurowaniu
stron prezentacyjnych oraz sklepów/platform internetowych. Dzięki solidnemu
zespołowi z ugruntowanym doświadczeniem jest w stanie zaoferować
najnowocześniejsze rozwiązania e-commerce.
Firma zlokalizowana jest w Rumunii i jest zainteresowana oferowaniem swoich usług
w ramach umowy agencyjnej i/lub umowy outsourcingowej na wykonanie usługi.

The Romanian SME carries out its activity in the field of software web development
online services. Its main focus is on designing, creating and configuring presentation
websites and online stores / platforms. Thanks to a solid team with a well proven
experience, it is able to offer state-of-the-art e-commerce solutions.
The company is located in Romania and is interested in offering its services through a
commercial agency agreement and/or outsourcing agreement to perform a service.

10/11/2022

komputery i IT

BOBA20211022002

Międzynarodowa firma z Bośni i Hercegowiny świadcząca szeroki zakres usług w
zakresie modelowania 3D, rysunków technicznych 2D CAD, wizualizacji
architektonicznych i tworzenia stron internetowych poszukuje partnerów w ramach
umowy outsourcingowej.

An internationally experienced company from Bosnia and Herzegovina that provides a
broad range of services within 3D modelling, 2D CAD technical drawing, architectural
visualization and web development is looking for partners under the outsourcing
agreement.

02/11/2022

komputery i IT

BOCN20211125001

Chińska firma internetowa, założona w zachodnich Chinach w 2014 roku, jest
zaangażowana w zapewnienie użytkownikom korporacyjnym dostępu do chmury,
migracji i wdrażania oraz zautomatyzowanej obsługi i konserwacji. Obecnie firma
poszukuje możliwości oferowania pełnego zakresu usług technicznych opartych na
chmurze dla partnerów zagranicznych poprzez podpisanie umowy licencyjnej.

The Chinese Internet company, established in west China in 2014, is committed to
providing enterprise users with Cloud access, migration and deployment, and
automated operation and maintenance. The company is now looking to the potential of
offering a full range of Cloud-based technical services to foreign partners by signing a
license agreement.

27/11/2022

komputery i IT

BORO20211108002

Rumuński producent odzieży oferuje kompleksowe usługi produkcyjne, od
indywidualnego projektowania odzieży po krawiectwo i pakowanie. Firma jest
zainteresowana znalezieniem europejskich współpracowników w ramach umów
produkcyjnych.

The Romanian clothing maker offers complete manufacturing services, from custom
clothing design to tailoring and packaging. They are interested in finding European
collaborators under manufacturing agreements.

20/11/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOUA20211116002

Producent ręcznie robionej czekolady z Ukrainy oferuje naturalną czekoladę, ręcznie
robione cukierki, pastę orzechowo-czekoladową i solony karmel z naturalnych
składników. Producent poszukuje umów dystrybucyjnych.

A handmade chocolate manufacturer from Ukraine offers natural chocolate, handmade
candies, nut-chocolate spread and salted caramel from natural ingredients. The
manufacturer is looking for distribution agreements.

26/11/2022

spożywcza

BOBA20211024001

Firma z Bośni i Hercegowiny produkująca obuwie ochronne i ochronne, obuwie
modowe oraz obuwie specjalnego przeznaczenia poszukuje partnerów do współpracy
dwustronnej w ramach umowy o produkcję lub świadczenie usług dystrybucyjnych.
Największą przewagą firmy nad konkurencją jest wysoka jakość produktów oraz chęć
wprowadzania zmian w produkcie zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

The company from Bosnia and Herzegovina which produces security and safety
footwear, fashion footwear and special purpose footwear is looking for partners for
bilateral cooperation under a manufacturing or distribution services agreement. The
company's biggest advantage over the competition is high quality products and
willingness to make changes to the product according to individual customer
requirements.

23/11/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BOFR20210701001

Założona w 1993 roku francuska firma produkuje i sprzedaje wyposażenie do
pojazdów przemysłowych klientom profesjonalnym, producentom pojazdów
ciężarowych, dystrybutorom i importerom. Firma chętnie współpracuje z
importerami/dystrybutorami części do samochodów ciężarowych i urządzeń
hydraulicznych do pojazdów przemysłowych na terenie całej Europy na podstawie
umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Created in 1993, the French company produces and markets equipment for industrial
vehicles to professional customers, heavy duty manufacturers, distributors and
importers. The company is willing to collaborate with importers / distributors of truck
parts and hydraulic equipment for industrial vehicles in the whole of Europe under a
commercial agency agreement or distribution services agreement.

23/11/2022

transport/logistyka

BOES20211018001

Ta hiszpańska firma zajmuje się produkcją i sprzedażą wszelkiego rodzaju sprzętu do
This Spanish company manufactures and sells all kind of equipment for fitness centres,
centrów fitness, centrów odnowy biologicznej i SPA. Są specjalistami w zakresie
wellness centres and spas. They are specialists in equipment installation and turnkey
instalacji urządzeń i projektów pod klucz. Poszukują dystrybutorów w sektorze fitness
projects. They are looking for distributors in the fitness sector in the European Union
w Unii Europejskiej i innych krajach EEN; Oczekuje się, że dystrybutorzy ci będą
and other EEN countries; these distributors are expected to on sell to fitness centres,
sprzedawać do centrów fitness, spa i centrów odnowy biologicznej. Zapewnią one
spas and wellness centres. These will also provide any needed technical service and
również wszelkie potrzebne usługi techniczne i konserwację w ramach umowy
maintenance through an outsourcing agreement.
outsourcingowej.

18/11/2022

różne inne
produkty

BOPT20211117003

Wiodący portugalski producent koszulek innowacyjnych, zrównoważonych,
A Portuguese-based leading jersey manufacturer of innovative, sustainable, smart
inteligentnych tkanin dla marek odzieżowych, sportowych i bieliźnianych jest
fabrics for fashion, athleisure and lingerie brands is interested in widening its market by
zainteresowany poszerzeniem swojego rynku poprzez zawieranie długoterminowych
forming long-term manufacturing agreements with companies requiring a bespoke
umów produkcyjnych z firmami wymagającymi usługi na zamówienie.
service.

19/11/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BORO20211014001

Rumuńska firma ma doświadczenie w produkcji odzieży odzieżowej, posiadając moce
A Romanian company is experienced in manufacturing clothing garments, holding a
produkcyjne, które pozwalają na produkcję szerokiej gamy produktów w małych i
production capacity that allows it to manufacture a wide variety of products in small and
średnich seriach. Firma poszukuje partnerów zewnętrznych, firm działających w
medium series. The firm seeks external partners, companies active in the clothing
branży odzieżowej, zainteresowanych outsourcingiem procesów produkcyjnych.
manufacturing sector, interested in outsourcing their manufacturing processes.
Współpraca ze wskazanymi partnerami będzie opierać się na umowach o
Cooperation with the partners identified will be based on subcontracting agreements.
podwykonawstwo.

06/11/2022

tekstylia, ubrania,
biżuteria

BORO20210827002

Rumuńska firma rodzinna z Transylwanii produkuje tradycyjny ser mieszkowy (ser
Romanian family-run business from Transylvania is manufacturing traditional bellows
łopianowy) z najlepszych lokalnych składników. Ser mieszkowy jest wytwarzany przez
cheese (burduf cheese), using the best local ingredients. Bellows cheese is made by
wyrabianie dojrzałego sera z mleka owczego i krowiego, dodając sól dla smaku i
kneading the matured cheese from sheep’s and cow’s milk, adding salt for taste and
lepszej konserwacji. Rumuńska firma poszukuje międzynarodowych agentów, którzy
better preservation.The Romanian company is looking for international agents to act as
będą pośredniczyć i reprezentować rumuński ugniatany (ser łopianowy) wśród
intermediaries and to represent the Romanian kneaded cheese (burduf cheese) among
sklepów spożywczych dla smakoszy , branży hotelarskiej, specjalistycznych sklepach
gourmet food stores, hospitality industry, online specialty food stores etc.
spożywczych online itp.

06/11/2022

spożywcza

BOSI20211006003

Słoweńskie MŚP zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania. Skupiają się
na automatyzacji, digitalizacji i wizualizacji danych. Firma oferuje kompleksowe
wsparcie w zakresie analityki i jest zainteresowana partnerstwami. Firma poszukuje
umów pośrednictwa handlowego oraz partnerów do umów licencyjnych.

The Slovenian SME is engaged in software development and implementation. Their
focus is automation, digitization and data visualization. The company offers
comprehensive support in the field of analytics and is interested in partnerships. The
company is seeking commercial agency agreements and license agreement partners.

11/11/2022

komputery i IT

BOKR20210910001

Koreańska firma opracowała inteligentny system fabryczny do analizy warunków i
usterek maszyn w branży przy użyciu zgromadzonych danych big data i
najnowocześniejszego oprogramowania AI. Ich system umożliwia diagnozowanie
szerokiej gamy zastosowań maszyn wirujących, co pozwala na monitorowanie stanu
maszyny w czasie rzeczywistym. Firma poszukuje potencjalnych partnerów
zainteresowanych inteligentną diagnostyką maszyn i rozwiązaniami analizy danych
maszynowych AI w ramach podwykonawstwa lub agencji handlowej.

A Korean company has developed a smart factory system to analyse the conditions and
faults of the machinery in the industry by using accumulated big data and state-of-theart AI software. A wide variety of rotating machinery applications can be diagnosed by
their system, allowing for real-time monitoring of the machine’s condition. The
company is seeking potential partners interested in intelligent machine diagnosis &
machine data AI analysis solutions under subcontracting or commercial agency.

03/11/2022

pojazdy i
maszyny/maszyno
wa

BORO20211102002

BOUK20210915001

BOUA20211004008

BOUA20210923001

Rumuńskie MŚP oferuje swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie automatyki
przemysłowej i tworzenia oprogramowania na zamówienie dla partnerów
zainteresowanych rozwiązaniami automatyzacji. Poszukiwany partner powinien
działać w branżach takich jak produkcja, motoryzacja, metalurgia, woda, cement,
górnictwo, ropa i gaz, energetyka i być zainteresowany wdrażaniem rozwiązań
automatyki przemysłowej w oparciu o podwykonawstwo lub outsourcing.

A Romanian SME is offering its expertise in industrial automation and custom software
development for partners interested in automation solutions. The partner sought should
be active within industries like manufacturing, automotive, metallurgy, water, cement,
mining, oil & gas, energy and interested in implementing industrial automation solutions
based on subcontracting or outsourcing.

03/11/2022

pojazdy i
maszyny/maszyno
wa

Brytyjskie MŚP, specjalizujące się w produkcji i instalacji systemów wsporczych
A UK SME, specialising in the manufacture and installation of pipe support systems for
rurociągów dla przemysłu jądrowego, petrochemicznego, energetycznego, naftowego
nuclear, petrochemical, power generation, oil & gas, offshore, construction,
i gazowego, offshore, budowlanego, farmaceutycznego, energetyki z odpadów i
pharmaceutical, energy from waste and allied industries offers commercial agency and
pokrewnych, oferuje umowy agencyjne i umowy podwykonawcze. Klient ma 30-letnie
subcontract agreements. The client has 30 years of experience and has worked
doświadczenie i intensywnie pracował na rynkach zagranicznych. Klient świadczy
extensively in overseas markets. The client also provides a range of engineering services
również szereg usług inżynieryjnych, w tym inwentaryzacje na miejscu, projektowanie
including site surveys, engineering design and surface protection.
inżynieryjne i ochronę powierzchni.

16/05/2022

materiały i usługi
budowlane

A small Ukrainian company offers protective and medical workwear (lab coats, trousers,
T-shirts) made from environmentally friendly fibers and fabric. A transparent value chain
guarantees sustainability and safety. Distribution partners are sought under distribution
services agreement.

09/11/2022

medycyna

Ukraińska firma jest producentem weterynaryjnych dodatków paszowych oraz
The Ukrainian company is a manufacturer of veterinary feed additives and a wide range
szerokiej gamy leków weterynaryjnych dla drobiu, bydła, koni i zwierząt domowych.
of veterinary drugs for poultry, cattle, horses and pets. The company is ready to act as a
Firma jest gotowa do działania jako producent dla partnerów zainteresowanych
producer for partners who are interested in the production of veterinary products under
produkcją produktów weterynaryjnych na podstawie umowy produkcyjnej lub umowy
a manufacturing agreement or outsourcing agreement.
outsourcingowej.

16/11/2022

rolnictwo

Niewielka ukraińska firma oferuje odzież ochronną i medyczną (fartuchy
laboratoryjne, spodnie, T-shirty) wykonaną z ekologicznych włókien i tkanin.
Przejrzysty łańcuch wartości gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo. Partnerzy
dystrybucyjni są poszukiwani na podstawie umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

BORO20211101001

Rumuński producent mebli z litego i laminowanego drewna oraz płyt pilśniowych o
średniej gęstości do wnętrz oczekuje ekspansji międzynarodowej w ramach umów
produkcyjnych. Firma jest zainteresowana znalezieniem i współpracą z partnerami z
Unii Europejskiej.

A Romanian producer of solid and laminated wood and medium-density fibreboard
furniture for indoor spaces looks forward to expanding internationally within the frame
of manufacturing agreements. The company is interested in finding and collaborating
with partners from the European Union.

26/11/2022

produkty
drewniane, meble

BORU20211104002

Rosyjska firma z Yoshkar-Ola produkuje urządzenie do naświetlania krwi
promieniowaniem ultrafioletowym w celach terapeutycznych i profilaktycznych.
Urządzenia te są aktywnie wykorzystywane do leczenia pacjentów w placówkach
medycznych. Firma jest zainteresowana znalezieniem wiarygodnych partnerów do
zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company from Yoshkar-Ola produces a device for ultraviolet irradiation of
blood for therapeutic and preventive purposes. These devices are actively used for the
treatment of patients in medical institutions. The company is interested in finding
reliable partners to conclude a distribution services agreement.

19/11/2022

medycyna

BORO20211101004

Rumuńska firma projektująca, produkująca i komercjalizująca własną gamę
innowacyjnych profesjonalnych rozwiązań czyszczących, odkażających i
dezynfekujących, po bardzo konkurencyjnych cenach, poszukuje agentów i
dystrybutorów w celu zdobycia nowych rynków. Firma jest również zainteresowana
wykonywaniem zamówień innych firm na podstawie umów produkcyjnych.

A Romanian company designing, producing and commercializing its own range of
innovative professional cleaning solutions, sanitizers and disinfectants, at very
competitive prices, is seeking for agents and distributors in order to reach new markets.
The company is also interested in manufacturing other companies ‘orders, based on
manufacturing agreements.

18/11/2022

chemia i
kosmetyki/chemicz
na

BOUA20211023001

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości naczyń żeliwnych
oferuje szeroką gamę własnych produktów ekologicznych. Firma chce współpracować
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Ukrainian company that specializes in the production of high quality cast iron
cookware, offers a wide range of its own ecological products. The company wants to
cooperate under a distribution services agreement.

09/11/2022

metalowa

chemia i
kosmetyki/chemiczna

nauka/edukacja

doradztwo i konsultacje

komputery i IT

materiały i usługi
budowlane

medycyna

narzędzia i części

nauka/edukacja

opakowania, papier
pojazdy i
maszyny/maszynowa

produkty drewniane, meble

spożywcza

reklamowa, filmowa

rolnictwo

sektor morski, lotniczy

sprzęt elektroniczny i
elektryczny

środowisko/energia/ochron
a środowiska

tekstylia, ubrania, biżuteria

transport/logistyka

turystyka

metalowa

różne inne produkty

inne usługi

