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BODE201

91211001

Niemiecka firma konsultingowa z 

ponad 30-letnim doświadczeniem w 

sektorze energii wiatrowej poszukuje 

partnerów w krajach Europy, w celu 

zaoferowania swoich usług takim 

firmom jak firmy realizujące projekty 

energetyczne, operatorzy farm 

wiatrowych on- i offshore, producenci 

turbin, banki i firmy ubezpieczeniowe. 

Firma oferuje usługi podwykonawstwa.

A German consulting company with 

more than 30 years of experience in 

the wind energy sector is looking for 

partners in European countries to 

offer its services to e.g. project 

developers or operators of 

onshore/offshore wind farms, wind 

turbine manufacturers as well as 

banks or insurance companies. The 

company is looking for partners 

under subcontracting agreements.

13/12/2020
doradztwo i 

konsultacje

BORU201

91210003

Rosyjski producent urządzenia, które 

zamienia gaz odpadowy w płynny CO2 

poszukuje dystrybutorów. 

A Russian manufacturer of non-

standard equipment which converts 

waste gas into liquid carbon dioxide, 

wishes to find trade companies 

abroad in the framework of 

distribution services agreement.

13/12/2020

środowisko/

energia/ochr

ona 

środowiska

BOBG201

91217001

Bułgarski producent, specjalizujący się 

w projektowaniu i produkcji damskich 

torebek i plecaków poszukuje 

dystrybutorów w celu ekspansji na 

nowe rynki. Firma oferuje szeroką 

gamę kolorów i modeli swoich 

produktów. Do tej pory nawiązała 

współpracę z firmami z Grecji i Cypru, 

co potwierdza jej potencjał 

eksportowy.

Bulgarian manufacturer specialized 

in design and production of woman 

handbags and backpacks is looking 

for partners to expand on new 

markets under distribution services 

agreement. A variety of colours and 

models included in the product 

portfolio are offered to the end-

users. The SME has already 

established partnerships with foreign 

companies (from Greece & Cyprus) 

and has demonstrated a potential to 

further grow internationally.

18/12/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

 

BODE201

91119001

Rodzinna firma z Niemiec, znana z 

jakości produkowanych przez nią 

narzędzi od 85 lat, poszukuje 

partnerów handlowych i dystrybutorów 

w krajach Beneluksu, Skandynawii, 

Europy Środkowo-Wschodniej, Francji, 

Włoszech i Chorwacji. Narzędzia 

hydrauliczne są dostosowywane do 

zastosowań w zależności od sektora - 

kolejowego, energii wiatrowej lub 

energetyki. Firma poszukuje firm 

mających sieć kontaktów w tych 

branżach. 

A family-owned German company, 

known since 85 years for its high-

quality industrial tools, is searching 

for partners for sales and distribution 

especially in Benelux, Scandinavia, 

East-Central Europe, France, Italy 

and Croatia. The hydraulic tools are 

customised for applications in 

railway, wind energy and power 

industries. Partners sought should 

have a good network within one or 

more of the targeted sectors.

09.12.2020
narzędzia i 

części

BORU201

80227001

Rosyjska firma specjalizująca się w 

produkcji urządzeń do produkcji chleba 

i makaronu poszukuje dystrybutorów. 

Russian company specialized in 

production of different sorts of bread-

making goods and pasta is looking 

for partners interested in 

cooperation within distribution 

services agreement. 

04.12.2020 spożywcza

BORU201

80306001

Rosyjska firma specjalizująca się w 

produkcji biologicznie czynnych 

dodatków (ziołowych 

immunomodulatorów) poszukuje 

agentów handlowych.

The Russian company specialized in 

production of biologically active 

additives (herbal immunomodulator) 

is looking for international partners 

to sign commercial agency 

agreement.

03.12.2020 medycyna



 

BORU201

90819001

Rosyjska firma stworzyła usługę w 

chmurze dla sprzedawców, dzięki której 

mogą tworzyć osobiste rekomendacje 

dla klientów. Usługa ta pozwala na 

zwiększenie lojalności klientów, którzy 

nie lubią otrzymywać mailingu. Firma 

oferuje outsourcing. 

The Russian company has developed 

a cloud service for retailers, which 

forms personal recommendations for 

its customers. This service helps 

retailers to increase the loyalty of 

their customers who are dissatisfied 

with incoming mailings. The 

company is looking for partners to 

work under a outsourcing 

agreement.

04.12.2020
komputery i 

IT

BORU201

80301002

Rosyjska firma posiadająca prawie 20 

lat doświadczenia w produkcji 

poduszek z pierza, kocy i bielizny 

pościelowej poszukują dystrybutorów. 

A Russian company with nearly two 

decade of experience in 

manufacturing of feather pillows, 

blankets and bedding for domestic 

use, is looking for partners abroad 

and offers a partnership in the form 

of a distribution services agreement.

04.12.2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BORU201

91209001

Rosyjska firma specjalizująca się w 

sprzedaży różnych typów noży 

poszukuje dystrybutorów na świecie. 

Wszystkie noże są produkowane z 

unikalnych, wytrzymałych materiałów i 

mogą służyć jako prezent lub narzędzie. 

Firma jest w stanie wykonywać długie i 

krótkie serie produktów na 

zamówienie.

The Russian company specializing in 

selling different types of knives is 

willing to grow internationally and is 

looking for distributors in foreign 

countries to this end. All the 

products are made of unique relaible 

materials and could serve as a gift or 

a useful tool. Given the fact that the 

company allows placing orders of 

smaller and bigger capacity a 

potential partner could use different 

methods of distibution.

17/12/2020
narzędzia i 

części

BORU201

91210002

Rosyjska firma zajmuje się produkcją 

silników elektrycznych dla przemysłu 

wydobywczego ropy i gazu, a także 

części zamiennych do nich i do 

generatorów turbinowych. Firma 

poszukuje agentów handlowych.

A Russian company is engaged in 

production of electric engines for oil 

and gas industry. The range of 

products produced also includes 

spare parts for repair electric motors 

and turbine generators. The 

company is looking for trade agents 

in the frame of a commercial agency 

agreement.

17/12/2020
narzędzia i 

części

BOJP2019

1129001

Japońska firma posiadająca wieloletnie 

doświadczenie w produkcji 

wyposażenia ochronnego chce wejść na 

rynek UE ze składanymi butami. Są 

łatwe do transportu, dzięki czemu 

nadają się do szerokiej gamy 

zastosowań, od wypraw terenowych do 

chodzenia po mieście. Buty zapewniają 

ochronę przed deszczem. Firma 

poszukuje dystrybutorów.

A Japanese company with many 

years of experience in protective 

equipment wants to introduce their 

packable boots to the EU market. 

The foldable boots are easy to carry 

and therefore suited for a large 

variety of applications, from the 

outdoor field to urban trekkers 

looking for portable rainproof 

solutions. They want to engage in a 

distribution services agreement and 

are keen to have long-term 

collaborations with potential EU 

partners.

02.12.2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria



BOUK201

91125002

Brytyjska firma, zajmująca się 

świadczeniem usług 

międzynarodowego doradztwa 

biznesowego w zakresie organizacji 

zawodów sportowych pragnie stworzyć 

międzynarodową sieć partnerów 

(agentów handlowych) w celu 

stworzenia portalu do wymiany 

informacji. Ma on być dopełnieniem 

innych usług, takich jak udział w 

profesjonalnych organizacjach z tej 

branży oraz konsultacji z zakresu sportu 

i profilowania rynków. 

A UK-based small but growing 

company, active in the provision of 

international business services in the 

area of global major sporting events, 

seeks to build an international 

network of partners (sales agents) to 

launch a revolutionary information 

transaction portal. This complements 

the range of other services including 

a professional membership scheme 

together with wider business of 

sports consultancy and market 

profile activities. The company seeks 

a commercial agency agreement.

03.12.2020
doradztwo i 

konsultacje

BOSI2019

1127001

Słowacka firma zajmuje się produkcją 

przemysłowych wałków rolkowych 

(grawitacyjnych, napędzanych oraz 

stosowanych w liniach 

zrobotyzowanych, automatycznych, 

przemyśle 4.0, magazynach i systemach 

wsparcia) oraz wałków rolkowych 

używanych do oddzielania materiałów 

w kopalniach, sortowniach śmieci, 

kopalniach kruszywa, fabrykach asfaltu 

i betonu.

 

The production program of Slovenian 

company covers the production of:

- Industrial transport rollers covering 

gravity, driven and special 

embodiments present in 

robotization, automation, 4.0. 

industry, warehouse logistics, 

support systems; 

- Transport rollers for separations 

such as mines, sorting and waste 

processing, quarries, asphalt bases, 

concrete plants.

11.12.2020
narzędzia i 

części

BOFR201

91022001

Francuska firma stworzyła system, 

który zapobiega plątaniu się flag z 

powodu wiatru. Firma poszukuje po 

jednym partnerze (producencie i 

sprzedawcy) w każdym z krajów UE w 

celu podpisania umowy na wyłączność.

A French company has invented a 

new system which prevents facade 

flags from wrapping because of the 

wind. It is searching for one partner 

(both manufacturer and dealer) in 

most European countries to sign a 

licence agreement, leading to 

exclusivity on its national market.

13/12/2020
narzędzia i 

części

BORS201

90225001

Serbska firma specjalizuje się w 

produkcji i sprzedaży wyposażenia do 

siatkówki, służącego do treningów. 

Firma poszukuje dystrybutorów i 

agentów handlowych. 

A Serbian company is specialized in 

producing and selling volleyball 

devices. Products are for volleyball 

players during practices. The 

company seeks distributor (through 

distribution agreement) or agents 

(through commercial agency 

agreement) to retail company’s 

products to volleyball clubs.

26/12/2020
różne inne 

produkty

BOUA201

81130004

Mały ukraiński zakład rodzinny z 

Kijowa, zajmujący się produkcją 

kandyzowanych owoców i dżemów z 

naturalnych składników poszukuje 

dystrybutorów i agentów handlowych. 

This small Ukrainian family workshop 

from Kiev, engaged in the 

manufacturing of candied fruits and 

jam from natural products, offers 

these products to foreign partners 

under distribution services and 

commercial agency agreements.

06.12.2020 spożywcza



 

BOUA201

81125001

Ukraińska firma specjalizująca się w 

produkcji wsporników koła zapasowego 

do samochodów poszukuje agentów 

handlowych i dystrybutorów.

An Ukrainian company specialized in 

manufacturing of spare wheel 

brackets for automobiles is looking 

for distributors and trade agents. 

Cooperation types considered are 

distribution services and commercial 

agency agreements.

11.12.2020
narzędzia i 

części

BOPT201

91204001

Portugalska firma oferuje 

biodegradowalne, ekologiczne 

produkty bambusowe,  zastępujące 

wyroby z plastiku. Oferta obejmuje 

szczoteczki do zębów, waciki, słomki, 

nici dentystyczne, gąbki konjac, sztućce 

i inne. Firma poszukuje dystrybutorów 

z sektorów farmaceutycznego lub 

ekologicznego.

Portuguese company with a passion 

for bringing new ideas which 

contribute for a better world, offers 

a biodegradable and ecological 

alternative to the traditional 

consumer goods made from plastic, 

with  products made from bamboo, 

100% biodegradable.

Their brand offers bamboo 

toothbrushes, cotton buds, straws, 

dental floss, konjac sponges, bamboo 

cutlery, and many more.  Company is 

seeking for  European distributors in 

pharmaceutical and/or bio-ecological 

segments.

13/12/2020
różne inne 

produkty

BOUA201

90722001

Ukraińska firma specjalizująca się w 

tworzeniu unikalnych rozwiązań z 

zakresu szybkiego stawiania 

fundamentów pod różnego rodzaju 

budynku z galwanizowanych śrub do 

gruntu. Firma poszukuje dystrybutorów 

w krajach UE oraz oferuje usługi 

podwykonawstwa.

The Ukrainian company specializes in 

creating unique solutions for the 

quick and efficient construction of 

foundations for residential, 

administrative and commercial 

buildings: galvanized ground screws. 

The SME is looking for EU partners in 

the sector of building, distributors of 

ground screw piles and offers their 

products and services under 

distribution services agreement and 

subcontracting.

06.12.2020

materiały i 

usługi 

budowlane

BOMK201

91205004

Macedoński producent kamienia 

ozdobnego (marmur, granit, trawertyn, 

onyks) poszukuje dystrybutorów w celu 

wejścia na rynki krajów UE, w 

szczególności niemiecki, francuski i 

włoski. 

Macedonian producer of decorative 

stones (including marble, granite, 

travertine and onyx) is searching 

distributers in order to expand its 

business in EU markets, particularly 

Germany, France and Italy. The 

company is interested in establishing 

long-term partnerships with 

interested distributors.

13/12/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

BOES2019

1126001

Hiszpańska firma produkująca 

emaliowane stalowe panele i inne 

rodzaje materiałów wykorzystywanych 

w budownictwie jako okładzina tuneli, 

stacji metra, na lotniskach, dworcach 

kolejowych oraz jako panele 

dekoracyjne. Firma prowadzi własne 

biuro techniczne i departament 

inżynierii, dzięki czemu służy pomocą w 

wybraniu najlepszych rozwiązań do 

danego projektu. Firma poszukuje 

agentów handlowych i dystrybutorów.

Spanish manufacturer of vitreous 

enamel steel panels or other 

materials for architecture: for the 

architectural cladding of the interior 

of the tunnels, subways, airports, 

train stations and also for decoration 

(decorated panels). This experienced 

company has its own technical office 

and engineering department which 

enables them to advise and find the 

best solutions for different and 

various projects. They look for a 

commercial agency agreement or a 

distribution services agreement.

06.12.2020

materiały i 

usługi 

budowlane



BOTR201

90701001

Turecka firma produkuje suplementy 

diety, które wykazują pozytywne 

działanie w walce z rakiem przy 

używaniu równolegle do leczenia. 

Mikstura ta wykazuje również efekty 

zapobiegania nowotworom. Firma 

poszukuje dystrybutorów w UE.

A Turkish entrepreneur has started a 

company that is manufacturing food 

supplements that have shown a 

positive impact on  the treatment of 

cancer while used alongside with 

medical treatment. The mixture has 

also shown positive effects for the 

prevention of cancer. The company is 

active on Turkish market and is 

looking for distributors in the EU. 

13/12/2020 medycyna

BOMK201

91217001

Macedońska firma IT oferuje 

rozwiązania infrastrukturalne i 

programistyczne w dziedzinie chmury. 

Dzięki stworzeniu profesjonalnego 

zespołu, mającego doświadczenie w 

implementacji, integracji, wsparciu i 

zarządzaniu usługami chmury firma 

może zaoferować swoje usługi w 

ramach outsourcingu

A Macedonian company, specialized 

in IT, offers cloud infrastructure and 

development services to potential 

business partners. The company has 

built a team of highly specialized 

professionals experienced in 

deployment, integration, support 

and management of Cloud services. 

It is interested to collaborate under 

outsourcing agreements.

19/12/2020
komputery i 

IT

BOIT2019

1213001

Włoska firma z Apulii, na rynku od 

1987, specjalizuje się w  produkcji 

serów tradycyjnymi metodami. Jej 

flagowym produktem jest linia serów 

ricotta, pieczonych, z dodatkiem 

słodkich lub pikantnych zapachów: 

cytryny, kawa, kakao, migdały, jagody, 

gruszki, pistacje itp. Firma poszukuje 

dystrybutorów wykwintnych 

produktów spożywczych. 

The Italian company, located in the 

heart of Apulia in 1987, is specialized 

in artisanal cheesemaking. 

It's speciality is a ricotta-based line, 

baked, enriched with a wide range of 

delicious fragrances, both sweet and 

savory: lemon, coffee, cocoa, 

almond, blueberry, pear, pistachio 

etc.

The company is looking for 

distributors that work with high 

quality gourmet food products.

13/12/2020 spożywcza

 

BOIL2019

0811001

Izraelska firma oferuje ekspercką 

wiedzę i know-how dotyczącą rozwoju 

biznesu na rynkach wschodzących. 

Firma współpracuje z wieloma 

zagranicznymi przedsiębiorcami 

pełniącymi rolę lokalnych partnerów, 

żeby zapewnić najwyższą jakość usług. 

Firma tworzy zrównoważone 

rozwiązania z zakresu gospodarki 

okrężnej dla przedsiębiorstw i 

społeczności, skupiając się na 

potrzebach rynkowych z zakresu wody, 

ścieków i rolnictwa. Firma poszukuje 

dobrze znających lokalne rynki 

partnerów w celu zawiązania spółki 

joint venture.

This is an Israel-based company 

offering expert knowledge and know-

how to help businesses grow and 

develop in emerging markets. The 

company works with many foreign 

businesses as local partners to 

ensure they provide meaningful 

services. They create sustainable, 

circular economic solutions for 

businesses and communities, 

focusing on market necessities in the 

fields of water, waste, and 

agriculture.The company is looking 

for a joint venture agreement with 

partners that know the local markets 

well.

04.12.2020
doradztwo i 

konsultacje



BOPT201

91118002

Portugalska firma specjalizująca się w 

precyzyjnej obróbce metalu, projektach 

mechanicznych, projektowaniu i 

produkcji uchwytów narzędziowych, 

narzędzi do robotów oraz urządzeń do 

pozycjonowania części w kontroli 

procesu produkcji. Firma oferuje usługi 

podwykonawstwa i produkcyjne oraz 

poszukuje agentów handlowych wśród 

firm posiadających doświadczenie w 

pracy w branżach inżynierii 

mechanicznej, przemyśle 

samochodowym, spożywczym, 

energetycznym i atomowym.

A Portuguese company specialized in 

precision machining, mechanical 

project, development and 

manufacturing of control jigs, robot 

tools and part positioning apparatus 

for the control of productive 

processes. The SME uses innovative 

equipment, high and fast precision 

technology. The SME is looking for 

subcontracting or manufacturing 

agreement and is looking for 

commercial agreement with partners 

with knowledge in mechanical 

engineering, automotive, food, 

power and nuclear industry.

03.12.2020
narzędzia i 

części

BOFR201

91209002

Francuska firma specjalizująca się w 

produkcji wysokiej jakości produktów 

mrożonych, w szczególności pieczywa, 

które rozwiązuje problemy z alergiami i 

nietolerancjami (na gluten czy laktozę) 

oraz cukrzycą poszukuje 

dystrybutorów.

A France based company specialized 

in high-quality frozen products, 

especially pastry answering a 

maximum of problems of food 

allergies, intolerances  (gluten, 

lactose...) and diabetes is looking for 

new partners under distribution 

services agreements.

18/12/2020 spożywcza

BODE201

90924002

Niemiecka firma działająca w sektorze 

projektowania biżuterii poszukuje 

partnerów do produkcji i sprzedaży 

składanych gablot jubilerskich oraz 

ekspozytorów w kształcie popiersia. 

Firma stworzyła te produkty do 

wykorzystania podczas targów i wystaw 

do prezentacji biżuterii. Firma 

poszukuje licencjobiorcy na te 

produkty.

A German company active in the 

field of jewellery design is looking for 

partners for the production and sale 

of foldable display cases and 

jewellery busts. The company has 

designed flexible, foldable display 

cases and busts for use at trade fairs 

and exhibitions or markets to 

present its handmade jewellery. 

The company is looking for partners 

who would like to take over the 

production and sale of showcases 

and busts under a license agreement.

06.12.2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOIT2019

1223001

Włoska firma produkuje urządzenia do 

przetwarzania, przeładunku i 

magazynowania materiałów w 

sektorach budowlanym i 

przemysłowym. Firma poszukuje 

sprzedawców detalicznych i 

hurtowników zainteresowanych 

dystrybucją takich produktów. 

An Italian company manufactures 

equipment for processing, handling 

and storing materials in construction 

and industry sectors. The company 

would like to broaden its market, so 

they are looking for wholesalers and 

retailers and also commercial 

partners that could provide their 

distribution services. 

27/12/2020

pojazdy i 

maszyny/ma

szynowa



  

BOIT2019

1112004 

Włoska firma z siedzibą w Apulii 

produkuje oraz zbiera oliwki, warzywa 

oraz owoce przetwarzane na olej, 

przetwory, dżemy oraz wspaniałe 

produkty zgodne z tradycją Apulii. Z 

możliwością odtwarzania i gwarancji 

całego procesu produkcji, firma jest 

gotowa zwiększyć swoją obecność na 

rynkach zagranicznych, zwłaszcza w 

zakresie roślin strączkowych, dlatego 

poszukuje zagranicznych 

dystrybutorów na partnerów.

The Italian company is based in 

Apulia and produces and collects 

olives, vegetables and fruit that will 

be transformed into oil, preserves, 

jams and excellent products 

respectful of the Apulian tradition.

With high capabilities to follow and 

guarantee the whole production 

process, the company is now ready 

to increase its presence abroad, in 

particular for legumes, therefore is 

looking for foreign distributors with 

whom to partner.

11/12/2020 spożywcza

  

BOMK201

91125003 

Firma z Macedonii, eksporter świeżych i 

mrożonych owoców włączając w to 

jabłka, brzoskwinie, arbuzy, śliwki oraz 

czereśnie i szuka nowych partnerów w 

celu rozszerzenia swojego biznesu oraz 

wprowadzenia swoich produktów na 

rynek europejski bazując na umowie 

dystrybucyjnej.

  

A Macedonian company, exporter of 

fresh and frozen fruits including 

apples, peaches, watermelons, plums 

and cherries is looking for new 

partners to help them extend their 

business activities and place their 

products on European markets, 

based on distribution services 

agreements. 

13/12/2020 spożywcza

  

BOUA201

81230009 

Ukraińska firma specjalizuje się w 

produkcji artykułów gumowych od 

2006 roku, które mogą znaleźć 

zastosowanie w przemyśle (solidne 

gumowe opony) , produkcji obuwia 

(gumowe podeszwy), budowlanej 

(gumowe powierzchnie) itp. Teraz, 

firma szuka partnerów 

zainteresowanych produktami na rynku 

europejskim na zasadzie umowy 

produkcyjnej.

  

A Ukrainian company is specialized in 

the manufacturing of rubber 

products since 2006. It can be used 

in machine industry (solid rubber 

tires), production of footwear 

(rubber soles), construction (rubber 

crumb coverings) etc. Now, they are 

looking for partners interested in 

their products on the European 

market via manufacturing 

agreement.

13/12/2020
różne inne 

produkty

  

BOIT2019

1125001 

Włoska firma specjalizuje się w hodowli 

gęsi na wolnym powietrzu oraz 

produkcji wysokiej jakości produktów z 

mięsa gęsi takich jak salami z gęsi, 

pieczona pierś gęsi, szynka z gęsi itp. W 

celu rozbudowania swojej sieci 

komercyjnej, firma szuka agentów lub 

firm komercyjnych zainteresowanych 

importem i dystrybucją jej produktów. 

Rozważa się umowy komercyjne oraz 

dystrybucyjne.

  

An Italian company is specialised in 

goose breeding with a free-range 

farming approach and the 

production of high quality products 

made of goose meat, like pure goose 

salami, goose smoked breast, goose 

ham, and so on.  With the aim to 

expand its commercial network, the 

company is looking for agents and 

commercial companies interested in 

importing and distributing its 

products. Commercial agency 

agreement and distribution services 

agreement are the partnership types 

considered.

13/12/2020 spożywcza



  

BORO201

91216003 

Rumuńska firma specjalizuje się w 

rozwoju stron internetowych, 

animacjach video oraz wizualizacjach 

3D do celów marketingowych i oferuje 

swoje usługi partnerom biznesowym w 

oparciu o umowę usługową lub 

podwykonawstwa.

  

A Romanian company specialized in 

web development, animation videos 

and 3D visualizations for marketing 

purposes is offering its services for 

business partners under services 

agreements or outsourcing 

agreements.

20/12/2020
komputery i 

IT

  

BODE201

91107001 

Niemiecki producent terapeutycznych 

mat na podczerwień dostarcza 

produkty w czterech wariantach. 

Źródło ciepła opiera się na włóknie 

węglowym, a korzystne działanie 

zdrowotne zapewniają minerały 

(ametyst, turmalina, kwarc). 

Zastosowanie mogą znaleźć zarówno w 

sektorze zdrowia, jak i prywatnym. 

Maty są przetestowane i 

zarejestrowane w Białej Księdze 

Ortopedii i Chirurgii Ortopedycznej. 

Producent szuka dystrybutorów lub 

agentów komercyjnych do sprzedaży 

swoich produktów.

  

The German manufacturer of IR 

therapy mats provides products in 

four variations. The heat source is 

based on carbon fibres and the 

health benefits are provided by 

minerals (amethyst, tourmaline, 

quartz). Applications are possible in 

both the health sector as well as in 

the consumer sector.

The mats are tested and registered in 

the White Book of Conservative 

Orthopaedics and and Orthopaedic 

Surgery.

This manufacturer is looking for a 

distributor or commercial agent to 

04/12/2020 medycyna

  

BORO201

81211002 

Rumuńska firma specjalizuje się w 

produkcji szerokiej gamy naturalnych 

mydełek na bazie olejków warzywnych i 

szuka agentów i dystrybutorów do 

umowy na zasadzie umowy 

komercyjnej i dystrybucyjnej.

  

The Romanian company is 

specialized in manufacturing of wide 

range natural soaps based on 

vegetable oils is looking for agents 

and distribution partners under 

commercial agency and distribution 

services. 

16/12/2020

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna

  

BOUA201

90530005 

Ukraiński producent siatki bazaltowej, 

działający od 2001 roku, posiada 

konkurencyjną pozycję na rynku 

budowlanym i pragnie rozszerzyć swoją 

sieć głównie na kraje europejskie. 

Idealny partner biznesowy to firma 

aktywna w sektorze budowlanym 

chcąca rozszerzyć swoją ofertę lub 

dystrybutor pragnący podjąć 

współpracę.

  

The Ukrainian producer of basalt 

mesh, established in 2001, has a very 

competitive position on the 

construction market and is willing to 

expand its partnership networks 

mainly across EU countries. Ideal 

business partners could be 

established companies active in the 

construction sector willing to expand 

its offer or distribution partners 

willing to collaborate with them. 

Distribution services agreements are 

sought.

27/12/2020

materiały i 

usługi 

budowlane



  

BOMK201

91204007 

Firma z Macedonii będąca pionierem w 

w produkcji 100% naturalnych 

produktów oraz specjalizująca się w 

suplementach diety poszukuje 

partnerów dystrybucyjnych z bardzo 

dobrymi kontaktami z grupą docelową 

(farmaceuci, markety, firmy import-

eksport, doktorzy, jak również ludzie 

pracujący w sektorze zdrowia i 

rolnictwa).

A Macedonian company pioneers in 

producing  of 100% natural products 

and specialized in food supplements 

is looking for a general distribution 

partners with very good contacts to 

the target groups (pharmacists, retail 

markets, import-export company, 

doctors, as well as people who work 

in the area of health and agriculture).

11/12/2020 spożywcza

  

BORO201

91122001 

Rumuńska firma produkuje naturalne 

soki i pragnie zdobyć nowe kontakty 

biznesowe na rynkach zagranicznych. 

Firma jest zainteresowana znalezieniem 

partnerów z całego świata do umowy 

dystrybucyjnej i komercyjnej dla swoich 

produktów. 

  

The Romanian company produces 

natural pure juice and wishes to 

explore new international business 

collaboration opportunities. The 

company is interested in finding 

partners from the whole world 

through a distribution agreement 

and commercial agency agreement 

for its products.

09/12/2020 spożywcza

  

BOPT201

91126001 

Producent herbaty z Azorów, będący 

jednym z tylko dwóch takich 

producentów w Europie, szuka 

agentów lub dystrybutorów swoich 

produktów na rynku UE oraz poza UE.

  

An Azorean tea producer, which is 

one of the only two producers in 

Europe, is looking for agents or 

distributors to market its product in 

EU and non-EU countries.

11/12/2020 spożywcza

  

BOMK201

91210001 

Macedoński producent szuka agentów i 

dystrybutorów do promocji swojego 

sprzętu wykonanego głównie ze stali 

nierdzewnej (INOX)na europejski rynek 

przemysłowy, który skupia się na 

sektorze spożywczym, chemicznym, 

farmaceutycznym oraz 

petrochemicznym.

  

A Macedonian manufacturer seeks 

agents and distributors to promote 

its equipment mostly made of 

stainless steel (INOX) to the 

European industrial markets, with 

focus on food, chemical, 

pharmaceutical and petro-chemical 

sectors. 

18/12/2020 metalowa

  

BOIT2019

1127001 

Włoska winiarnia z siedzibą na Sycylii, 

która produkuje organiczne czerwone i 

białe wina w oparciu przede wszystkim 

o pracę ręczną i nie używająca w 

procesie produkcji pestycydów, szuka 

dystrybutorów w UE do zawarcia 

umowy dystrybucyjnej opartej na 

długoterminowej współpracy.

  

An Italian winery, based in Sicily, that 

produces organic red and white 

wines with a process largely manual 

and avoiding use of pesticides, is 

looking for distributors in EU to 

establish a distribution services 

agreement through a long lasting 

cooperation.

30/12/2020 spożywcza



BOBG201

91213004 

Bułgarska firma pracująca w sektorze 

wydobywczym, transportowym oraz 

dostawczym minerałów rzecznych, 

takich jak kamienie rzeczne oraz piasek 

w różnych frakcjach, oferuje swoje 

produkty agentom i dystrybutorom z 

sektora budowlanego do 

reprezentowania i sprzedaży 

zagranicznej. Potencjalny partner może 

skorzystać z długoletniego 

doświadczenia firmy, jak również z 

jakości produktów, konkurencyjnych 

cen oraz krótkich terminów realizacji.

  

A Bulgarian company, working in the 

field of mining, transportation and 

delivery of river inert materials, such 

as rock ballast and sand in various 

fractions, is offering its products to 

agents and distributors from the 

construction sector to represent and 

sell them abroad. The potential 

partners can benefit from the long-

term experience of the company as 

well as its quality products, 

competitive prices and short lead 

times.

19/12/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

  

BOUK201

91203001 

Brytyjski producent opatentowanego 

systemu do spania na plecach szuka 

agentów komercyjnych w 

następujących sektorach urody, 

medyczno-technologicznym oraz 

senioralnym. Firma szuka partnerów 

bazując na umowie agencyjnej, gdzie 

agent będzie powołany do sprzedaży 

produktów na rynkach zagranicznych.

  

A UK manufacturer of a patented 

back sleeping system is looking for a 

commercial agent in the following 

sectors beauty, med-tech, and the 

seniors market. The UK company are 

looking for partners based on a 

commercial agency agreement, the 

agent will be appointed to sell the 

products into international markets. 

16/12/2020
różne inne 

produkty

  

BOTR201

91216002 

Turecka firma specjalizuje się w 

projektowaniu i produkcji maszyn do 

ciasta poniżej 0,07 mm grubości 

używanych w sektorze piekarniczym 

szuka umowy dystrybucyjnej.

  

A Turkish company specialized in 

designing and manufacturing dough 

rolling machine down to 0,07mm of 

thickness, used in bakery sector, is 

looking for distribution services 

agreements.

28/06/2021
różne inne 

produkty

  

BOUA201

90329002 

Ukraińska firma produkuje naturalne i 

organiczne herbaty oraz mieszanki 

herbat. Produkty firmy są doskonale 

znane na rynku lokalnym. Firma chce 

rozszerzyć swoją sprzedaż na rynki 

zagraniczne i szuka umowy 

dystrybucyjnej i produkcyjnej.

  

This Ukrainian company is producing 

natural and organic herbal teas and 

tea mixes. The company’s products 

are already well known in the local 

market. The company wants to 

expand its sales in foreign markets 

and is looking for a distribution 

services agreement or manufacturing 

agreement.

09/12/2020 spożywcza

BOBG201

91218001 

Bułgarska firma z ponad 20 letnim 

doświadczeniem w uprawie Róży 

Damasceńskiej w Dolinie Róż w Bułgarii 

specjalizuje się w produkcji olejków 

różanych , olejków esencjonalnych oraz 

wody kwiatowej. Firma szuka umowy 

dystrybucyjnej opierającej się na 

dostawie swoich produktów do różnych 

sektorów (kosmetyczna, perfumeryjna, 

farmaceutyczna, spożywcza).

  

Bulgarian company with more than 

20 years of experience in cultivation 

of Rosa Damascena in the Rose 

Valley of Bulgaria is specialized in 

production of rose otto, essential oils 

and floral water. The company is 

looking for distribution agreements 

by supplying different industries 

(cosmetics, perfumery, 

pharmaceutical, food) with its 

products. 

18/12/2020

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna



  

BOUA201

91126001 

Ukraińska szwalnia specjalizuje się w 

szyciu twardych oraz średniotwardych 

materiałów, takich jak tekstylia i skóra, 

przeznaczone do produkcji cholewek, 

toreb, torebek, plecaków, mundurów 

oraz sprzętu dla wojska, rękawiczek itp. 

Firma poszukuje partnerów, którzy 

zamówią usługę cięcia i szycia wg 

własnego wzoru. Firma produkuje 

kompletne produkty lub seryjne w 

zależności od potrzeby klienta. Firma 

chce nawiązać współpracę w oparciu o 

umowę podwykonawstwa.

  

The Ukrainian sewing company 

specialize is sewing of hard and 

medium-hard materials, like textile 

and leather, to manufactured shoe 

uppers, bags, purses, backpacks, 

uniform clothes and army sewed 

equipment, gloves, etc. The company 

is searching for partners who will 

order сutting and sewing services - 

by client samples. The company 

manufactures – complete products   

or partial product , depending on 

client needs. The company wants to 

cooperate under subcontracting.

04/12/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

  

BOMK201

91210002 

Firma budowlana z Macedonii z 

długoletnim doświadczeniem i długą 

listą referencyjną, szuka partnerów do 

prac budowlanych w krajach 

bałkańskich i w Niemczech. Firma chce 

zostać podwykonawcą dla dużych firm 

budowlanych dla różnych projektów 

budowlanych na podstawie umowy 

podwykonawstwa.

  

Macedonian construction company, 

with long-term experience and a 

significant list of references, is 

looking for new partnerships for 

performing construction activities in 

the Balkan countries and Germany. 

They are looking to become  

subcontractors to large construction 

companies for a different types of 

construction projects under a 

subcontracting agreement. 

17/12/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

BOGE201

90802001 

Gruzińska firma stworzyła platformę e-

commerce, która rozwiązuje problemy 

firm odnośnie standardów krajowych. 

Platforma umożliwia tworzenie 

zaawansowanych sklepów on-line z 

wbudowanymi modułami do 

podstawowych usług. Sklepy on-line 

tworzone na platformie są wyposażone 

w innowacyjne narzędzia sztucznej 

inteligencji. Po sukcesie na rynku 

gruzińskim, firma szuka inwestorów 

lub/i  partnerów joint-venture w 

Europie i poza nią do zwiększenia 

swojego biznesu i wejścia na nowe 

rynki.

  

A Georgian SME has created an e-

commerce platform that solves the 

problems faced by SMEs through its 

country-customization. The platform 

makes possible creation of 

sophisticated online shop with built-

in modules of essential services. 

Online shops created through the 

platform are equipped with 

innovative AI-tools. 

After successful launch on Georgian 

market, the company seeks investors 

and/or joint venture partners in 

Europe and beyond to accelerate 

business growth and enter new 

19/12/2020
komputery i 

IT

  

BONL201

91114001

Firma z Niderlandów eksportuje 

autentyczne holenderskie wafle 

karmelowe z biała etykietą (jedyny 

producent). Firma szuka partnerów w 

Europie do rozszerzenia swojego rynku. 

Partner powinien zająć się dystrybucją 

produktów na podstawie umowy 

dystrybucyjnej.

  

The company from the Netherlands 

exports authentic Dutch caramel 

waffles under white label.The 

company is looking for suitable 

partners in Europe to expand their 

markets. The sought partner should 

distribute its products under a 

distribution services agreement.

18/12/2020 spożywcza



  

BOUK201

91104001 

Londyńska firma jest firmą społeczną, 

która buduje pierwszą na świecie 

młodzieżową, bez emisji CO2 oraz 

bezodpadkową sieć dostaw ryżu. Firma 

zapewnia etyczną płacę dla rolników z 

którymi współpracuje. Firma pozyskuje 

swój ryż od drobnych farmerów z 

południowo-wschodniej Azji dla 

konsumentów na całym świecie. Firma 

szuka partnerów zainteresowanych 

dystrybucją ryżu na podstawie umowy 

dystrybucyjnej.

  

The London-based company is a 

social enterprise that is building the 

world's first youth powered, carbon-

neutral and zero-waste supply chain 

for rice. The company ensures ethical 

wages for the farmers they work 

with. The company empowers and 

sources its quality rice from small-

hold farmers in south-east Asia to 

consumers worldwide. The company 

is looking for partners who will be 

interested in distributing their rice 

under distribution services 

agreements. 

06/12/2020 spożywcza

  

BORO201

91209001 

Rumuńska firma zlokalizowana w 

regionie południowym zajmująca się 

produkcją uli, klatek dla psów, domków 

dla ptaków oraz skrzyń (pudła o różnym 

przeznaczeniu), szuka partnerów do 

umowy produkcyjnej na rynku 

europejskim.

  

A Romanian company, located in the 

South Muntenia region, active in the 

production of beehives, cages for 

dogs, birds houses and crates (boxes 

with different destinations), is 

looking for partners to establish 

manufacturing agreements on the 

European market.

30/12/2020
różne inne 

produkty

BORO201

90612001

Rumuńska firma specjalizująca się w 

usługach IT, takich jak konserwacja 

oprogramowania i sprzętu, 

bezpieczeństwo danych, szuka 

partnerów do umów 

outsourcingowych.

A Romanian company specialized in 

IT services such as software and 

hardware maintenance, data security 

is looking for outsourcing 

agreements.

18/12/2020
komputery i 

IT

BOTR201

91205006

Znany turecki producent kotłów 

parowych oraz  przemysłowych 

zbiorników ciśnieniowych, oferujący 

szeroką gamę tych produktów, jest 

zainteresowany nawiązaniem 

długoterminowej współpracy w ramach 

umowy dystrybucji, z wiarygodnymi 

partnerami, gotowymi promować 

produkty firmy. 

A well-established Turkish steam 

boiler and industrial pressure vessel 

manufacturer, with its wide product 

range, would like to establish long-

term cooperation with reliable 

partners who can promote their 

products under a distribution 

agreement.

16/12/2020

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

BOMK201

91204004

Macedoński producent ekologicznych 

produktów na bazie miodu oraz 

organicznych nawozów, poszukuje 

dystrybutorów we wszystkich krajach 

europejskich. Firma, która jest szybko 

rozwijającym się 

mikroprzedsiębiorstwem poszukuje 

partnerów do współpracy w ramach 

umowy dystrybucji w celu rozszerzenia 

zasięgu swojej gamy produktowej na 

nowe rynki. 

A Macedonian  producer of organic 

honey products and organic 

fertilizers is looking for distributors, 

in all European countries. The 

company, which is a fast growing 

micro-company, is interested to 

expand its wide range of products 

onto the foreign markets throughout 

the cooperation with entities 

interested in distribution services 

agreement.

11/12/2020
różne inne 

produkty



BOUA201

90531002

Ukraińska firma specjalizuje się w 

produkcji wyrobów z plastiku i metalu, 

takich jak: doniczki, pojemniki na 

śmieci, podstawki, uchwyty/zawieszki 

na kwiaty, separatory parkingowe, itp. 

Firma poszukuje dystrybutorów i 

przedstawicieli handlowych.

The Ukrainian company is specialized 

in production of products from 

plastic and metals including 

flowerpots, garbage cans, coasters 

and pendants for flowers, parking 

borders etc. The company is looking 

for distributors and commercial 

agents.

24/12/2020
różne inne 

produkty

 

BOPT201

91125002

Portugalska firma z rejonu Azorów, 

specjalizująca się w produkcji wysokiej 

jakości tuńczyka w puszce (całe 

kawałki, filety lub płaty) z dodatkiem 

innych składników, poszukuje 

partnerów w krajach UE i spoza UE do 

współpracy w ramach umowy 

dystrybucji. 

Portuguese (Azorean) manufacturer 

of high quality canned tuna (in fillets, 

pieces or flakes, combining different 

ingredients) is looking for 

distribution services agreements in 

EU and non-EU countries.

11/12/2020 spożywcza

BOUA201

91206003

Ukraińska firma specjalizuje się w 

produkcji odzieży/uniformów oraz 

innych akcesoriów używanych przez 

pracowników firm, organizacji, agencji i 

służb (np.  mundury dla państwowych 

służb wojskowych). Firma zajmuje się 

także produkcją  gumowanych tkanin i 

artykułów z nich wykonanych (odzież 

ochronna, markizy, zasłony, namioty). 

Poszukiwani są partnerzy z krajów UE 

oraz z USA gotowi na podjęcie 

współpracy w ramach umowy produkcji 

i dystrybucji. 

A Ukrainian company specializes in 

the manufacture of clothing and 

overalls for enterprises and 

organizations, uniforms for state 

military services, property for 

uniformed agencies (tents, awnings), 

as well as the production of 

rubberized fabrics and articles made 

of them (personal protective 

clothing). The company offers 

distribution and manufacturing 

agreement to potential partners 

from the EU and the USA.

10/12/2020
różne inne 

produkty

BOIT2019

0925003

Ta włoska firma specjalizująca się w 

budowie maszyn do obróbki marmuru i 

granitu, poszukuje dystrybutorów i 

przedstawicieli handlowych. 

The Italian company is specialised in 

the construction of machines for 

processing marble and granite. The 

company is searching for distributors 

for distribution services and 

commercial agents for commercial 

agency agreements

11/12/2020
różne inne 

produkty

BOTR201

90716001

Turecka firma z dużym doświadczeniem 

w branży motoryzacyjnej specjalizuje 

się w produkcji maszyn specjalnego 

przeznaczenia i linii montażowych. 

Ponadto, firma zajmuje się spawaniem 

części, obróbką  stali, formowaniem z 

rozdmuchiwaniem oraz produkcją 

elementów wtryskowych z tworzyw 

sztucznych. Firma poszukuje 

przedstawicieli handlowych za granicą.

It is a Turkish company with vast 

experience in the automotive 

industry. The company is specialised 

in manufacturing special purpose 

machines and assembly lines. The 

company is also specialised in 

welded parts, steel processing, blow 

moulding and plastic injection parts 

production. The company is looking 

for commercial agents abroad.

02/12/2020

pojazdy i 

maszyny/ma

szynowa

BOPT201

91206002

Portugalska plantacja ananasów na 

Azorach, posiadająca  chronioną nazwę 

pochodzenia (ChNP), poszukuje 

przedstawiciela handlowego i / lub 

dystrybutorów, posiadających 

niezbędne warunki i wiedzę, aby 

sprzedawać swój produkt zarówno na 

rynku wewnętrznym, jak i na rynku 

zewnętrznym UE.

A Portuguese cooperative specialized 

in the plantation and 

commercialization of PDO (Protected 

Designation of Origin) Azorean 

pineapples is looking for a 

commercial agent and/or distributors 

with the necessary conditions and 

knowledge to market its product 

both on the internal and on the EU 

external market.

09/12/2020 spożywcza



BOBG201

91203001

Bułgarskie stowarzyszenie 

przedsiębiorczości kobiet, założone w 

celu wzmocnienia pozycji kobiet i 

zainspirowania ich do bycia 

świadomymi liderami biznesu, kariery i 

życia publicznego, chce rozszerzyć swój 

zasięg na inne kraje UE. Stowarzyszenie 

szuka publicznych lub prywatnych 

podobnych sieci, kobiecych organizacji 

pozarządowych, organizacji 

charytatywnych, MŚP lub start-upów 

na całym świecie do współpracy w 

ramach umów o podwykonawstwo i 

outsourcing.

A Bulgarian women 

entrepreneurship association 

founded to empower and inspire 

women to become intentional and 

conscious leaders in business, career 

and public life is looking to extend 

their reach to other EU countries. 

The association is looking for public 

or private similar networks, women 

NGOs, charities, SMEs or start-ups 

worldwide to collaborate under 

subcontracting and outsourcing 

agreements.

06/12/2020 inne usługi

BOIT2019

1028001

Włoska firma z sektora hotelowego 

oferuje innowacyjne rozwiązania w 

zakresie kontroli dostępu, oszczędzania 

energii, automatyzacji pokoi i 

klimatyzacji. Poszukuje dystrybutorów, 

przedstawicieli handlowych i partnerów 

technicznych do dalszego rozwoju 

swoich produktów i usług w UE i poza 

nią.

An Italian company provides 

innovative solutions of access 

control, energy saving, room 

automation and climate control  for 

the hotel sector. It seeks distributors, 

commercial agents and technical 

partners for further expanding its 

products and services in the EU and 

beyond.

12/12/2020
komputery i 

IT

BOMK201

91203003

Macedońska firma, z 70.letnim 

doświadczeniem w produkcji wysokiej 

jakości materiałów ogniotrwałych, jest 

jednym z wiodących dostawców 

materiałów ogniotrwałych w regionie. 

Dostarcza materiały ogniotrwałe z gliny 

ogniotrwałej i materiały o wysokiej 

zawartości tlenku glinu klientom 

przemysłowym w Macedonii i na 

Bałkanach, a także w Rosji i Ukrainie. 

Aby wejść na nowe rynki zagraniczne, 

firma chciałaby oferować szeroką gamę 

swoich produktów nowym klientom na 

całym świecie w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Macedonian company with 70 

years of experience in manufacturing 

high-quality refractory materials, is 

one of the leading refractory 

materials providers in the region, 

supplying fire-clay and high alumina 

refractory materials to industrial 

clients in Macedonia and the Balkan 

regions, as well as Russia and 

Ukraine. In order to expand into new 

foreign markets, the company would 

like to offer its wide range of  

products to new clients worldwide 

under a distribution services 

agreement. 

10/12/2020
różne inne 

produkty

BOIT2019

1111001

Włoska firma, założona w 1998 r., ma 

siedzibę w Apulii i specjalizuje się w 

produkcji damskiej odzieży gotowej - 

głównie kurtki, płaszcze, koszule i t-

shirty, bluzki oraz sukienki i spódnice.

Firma korzysta z najnowocześniejszych 

urządzeń i poszukuje dystrybutorów, 

posiadających rozległą wiedzę na temat 

sektora odzieży damskiej.

An Italian company founded in 1998 

is based in Apulia and is specialized 

in women's ready-to-wear fashion 

has been producing  mainly blouses, 

dresses and track for women. 

The company uses high-tech 

equipment and is looking for 

distributors with extensive 

knowledge in women ready-to-wear 

sector. 

13/12/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria



BOMK201

91219003

Producent olejów tłoczonych na zimno 

z Macedonii Północnej oferuje duży 

wybór olejów z różnych nasion, 

zarówno do gotowania, jak i picia, a 

także produktów z segmentu 

suplementów diety. Firma poszukuje 

przedstawicieli do reprezentowania jej 

na rynkach zagranicznych, kładąc nacisk 

na ciągły proces rozwoju, a także 

innowacje.

Cold pressed oils producer from 

North Macedonia is offering a large 

choice of oils of different seeds, both 

for cooking and drinking purposes, as 

well as products from the dietary 

supplements segment. The company 

is looking for agents to represent it 

at foreign markets, putting emphasis 

on its continuous development 

processes as well as innovations.

26/12/2020 spożywcza

BOCZ2019

1113001

Czeski start-up opracował niezwykle 

proste aplikatory dla pacjentów 

stosujących leki podawane podskórnie. 

Te aplikatory o wysoce 

zmodularyzowanej konstrukcji zostały 

opracowane, aby zmniejszyć stres 

pacjentów podczas samodzielnego 

stosowania leku. Aby udostępnić 

produkty pacjentom na całym świecie, 

firma szuka silnego międzynarodowego 

partnera w ramach umowy nabycia lub 

licencji.

A Czech start-up has developed 

extremely simple applicators for 

patients using subcutaneously-

delivered medication. These 

applicators were developed to 

reduce patients' stress when self- 

applying the medication and are 

highly modular. In order to make the 

products available to the patients 

worldwide, the company is looking 

for a strong international partner 

under an acquisition or license 

agreement.

09/12/2020 medycyna

BORS201

91120003

Serbska firma jest liderem na rynku w 

Serbii, Rumunii oraz Bośni i 

Hercegowinie w obszarze rozwiązań i 

sprzętu do znakowania, kodowania, 

pakowania, etykietowania i kontroli 

produkcji. Firma oferuje sprzęt, 

opracowuje kompleksowe i 

zindywidualizowane rozwiązania, 

oparte na komponentach wysokiej 

jakości i najnowszych technologii. Firma 

jest zainteresowana współpracą z 

przedstawicielami handlowymi lub 

dystrybutorami swoich produktów i 

usług.

A Serbian company is a market 

leader in Serbia, Romania, and 

Bosnia-Herzegovina, in solutions and 

equipment for marking, encoding, 

packaging, labelling, and inspection 

of production. The company offers 

equipment, develops 

comprehensive, and customized 

solutions based on high-quality and 

latest technology components. The 

company is interested in commercial 

representatives or distributors of its 

products and services.

13/12/2020
narzędzia i 

części

BONL201

91128003

Holenderska firma jest producentem 

zacisków naprawczych i łączników ze 

stali nierdzewnej. Złącze wolne od 

korozji służy do łączenia (głównie)  rur 

stalowych. Połączenia są odpowiednie 

dla różnych strumieni, takich jak: gaz, 

woda, olej, powietrze itp. i są 

stosowane głównie do rur używanych 

nad ziemią.

Firma chce się rozwijać i poszukuje 

nowych agentów lub dystrybutorów.

The Dutch company is manufacturer 

of stainless-steel repair clamps and 

couplings. The corrosion free 

coupling is used to connect 2 

(mainly) steel pipes, in all sectors 

where pipes need to be connected. 

The connections are suitable for 

different streams such as: gas, water, 

oil, air, etc. and mainly used for pipes 

used above ground. 

The company is looking to expand 

and seeks new agents or distributors.

03/12/2020
narzędzia i 

części



BOIT2019

1217002

Włoski producent opracował specjalny 

materiał: gipsowe freski do montażu na 

ścianie. Dekoracje ścienne dają 

maksymalny efekt wizualnego 

oddziaływania nowego wzoru, są 

niezwykle łatwe do nałożenia. Firma 

poszukuje niezawodnych partnerów 

dystrybutorów i przedstawicieli 

handlowych, którzy mogą sprzedawać 

swoje produkty w Iranie, 

Zjednoczonych Emiratach Arabskich i 

Arabii Saudyjskiej.

The Italian producer has invented a 

special material: plaster backing 

frescoes to be installed onto the wall. 

Wall decorations with a strong visual 

impact, extremely easy to apply. 

They are looking for reliable 

distributor partners and commercial 

agents that can market their product 

in Iran, United Arab Emirates and 

Saudi Arabia.

23/12/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

BOUK201

91220001

Brytyjska firma opracowała szereg 

specjalistycznych nakrętek i śrub, które 

są stosowane na różnych podłożach. 

Produkty te są stosowane w przemyśle 

morskim, wydobywczym, kolejowym i 

motoryzacyjnym. Brytyjska firma 

poszukuje dystrybutorów do rozwoju 

na całym świecie i oferuje umowę 

dystrybucyjną. Szukają także 

licencjobiorców na patenty związane z 

ich produktami i oferują umowy 

licencyjne.

UK company has developed a range 

of specialist nuts and bolts that are 

designed to be bonded onto a variety 

of substrates. These products are 

used in marine, mining, rail and 

automotive industries. UK company 

is looking for distributors to grow 

globally and offering distributorship 

agreement. They are also looking for 

licensees for the patents related to 

their products and are offering 

license agreements.  

22/12/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

BORS201

80301001

Rodzinna firma serbska specjalizuje się 

w projektowaniu i produkcji ręcznie 

wykonanych wyrobów z żelaza, takich 

jak bramy, ogrodzenia, balustrady, 

meble, kratki ozdobne, a także okna, 

drzwi, panele drzwiowe, rolety, rolety i 

moskitiery. Firma jest producentem 

najwyższej klasy okien, drzwi i 

ogrodzeń. Firma poszukuje partnerów 

zainteresowanych współfinansowaniem 

laboratorium do testowania i 

certyfikacji jakości gotowych 

produktów w ramach wspólnego 

przedsięwzięcia (joint venture).

A family-owned Serbian company is 

specialised in design and 

manufacture of handmade ironwork 

such as gates, fences, railings, 

furniture, ornamental grilles, as well 

as windows, doors, door panels, 

blinds, roller blinds, and insects 

screens. The company is a producer 

of the top-of-the-range windows, 

doors, and fences. The company is 

looking for partners interested in co-

financing the laboratory for testing 

and certifying the quality of the 

finished products through a joint 

venture.

24/12/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

 

BOFR201

90708002

Francuska firma z Bretanii produkuje 

cydr rzemieślniczy i soki jabłkowe. 

Wszystkie ich rodzaje cydru są 

wytwarzane tradycyjnymi metodami, 

aby uzyskać najlepszy możliwy smak 

cydru rzemieślniczego. Firma poszukuje 

inwestorów na podstawie umowy 

finansowej, aby pomóc w rozszerzeniu 

działalności, ponieważ potrzebuje 

funduszy na rozwój za granicą, a także 

na zwiększenie wielkości produkcji.

A French company from Brittany 

produces craft ciders and apple 

juices. All their ciders are produced 

following traditional methods, in 

order to get the best possible craft 

cider flavour. The company is 

searching for investors under 

financial agreement in order to help 

to extend its business, as it needs 

funds to develop abroad as well as to 

increase its production volumes.

19/12/2020 spożywcza

BOTR201

91108001

Turecki producent mebli, który 

produkuje specjalnie zaprojektowane 

meble i gry dla dzieci, szuka 

dystrybutorów.

Turkish furniture manufacturer who 

is manufacturing special designed 

furniture and games for children is 

looking for distributors. 

07/12/2020

produkty 

drewniane, 

meble



BOTR201

91109001

Turecka firma, specjalizująca się w 

zaworach, takich jak zawory 

motylkowe, zawory kulowe, zawory 

zwrotne, produkty z mosiądzu 

eksportuje do ponad 60 krajów na 

całym świecie.

Aby zwiększyć swój udział w rynku, 

firma chce nawiązać długoterminowe 

relacje biznesowe poprzez umowę o 

świadczeniu usług dystrybucyjnych i 

umowę agencyjną.

A Turkish company specialized in 

valves such as butterfly valves, ball 

valves, check valves, brass products 

has been exporting to more than 

sixty countries worldwide.

In order to increase its market share, 

the company wants to establish long-

term business relationships via 

distribution services agreement  and 

commercial agency agreement.

20/12/2020
różne inne 

produkty

BOES2019

1014002

Rosnące MŚP z Teneryfy (Wyspy 

Kanaryjskie) z doświadczeniem w 

produkcji i sprzedaży wyrobów z aloesu 

stworzyła wysokiej jakości naturalną 

linię kosmetyków dla mężczyzn opartą 

na innowacyjnej formule łączącej 

miejscową odmianę aloesu (Aloe 

Barbadensis) z olejem konopnym. 

Firma poszukuje dystrybutorów.

A growing SME based in Tenerife 

(Canary Islands) with extensive 

experience in the production and 

sale of Aloe Vera products have 

created a high-quality natural 

cosmetic line designed for men 

based on an innovative formula that 

combines Aloe Barbadensis from 

Canary Islands and hemp oil. The 

company is looking for distributors.

16.12.2020

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna

BOES2019

1210001

Hiszpańska firma stosuje technologie 

uczenia maszynowego, sztucznej 

inteligencji (AI) i obliczeń w chmurze do 

zaspokojenia potrzeb klienta. Firma ma 

doświadczenie w udziale w projektach 

międzynarodowych z różnych dziedzin 

(autonomiczne kierowanie, telekom, 

logistyka i farmaceutyka). Firma 

poszukuje firm, uczelni lub centrów 

badawczych, które chciałyby stosować 

nowoczesne technologie, takie jak AI, 

uczenie maszynowe lub przetwarzanie 

danych dla poprawy wydajności. 

Preferowane rodzaje współpracy to 

umowy podzlecenia lub 

podwykonawstwa.

The company from Spain uses 

machine learning, artificial 

intelligence (AI) and cloud computing 

to satisfy client needs. It has a 

proven track of international projects 

on different areas (autonomous 

driving, telecom, logistics or 

pharma).

It seeks for companies, universities 

or research centers that would like to 

use cutting edge technologies such 

as AI, machine learning or data 

science to improve efficiency. 

Preferred way to cooperate would be 

an outsourcing or subcontracting 

agreement.

20.12.2020
komputery i 

IT

BOAM201

91127002

Armeńska firma specjalizuje się w 

produkcji naturalnego miodu 

wielokwiatowego. Jej produkty są 

dobrze znane na rynku lokalnym. Firma 

chce wejść na nowe rynki zagraniczne. 

Oferuje współpracę opartą na umowie 

usług dystrybucyjnych lub agencji 

handlowej.

The company based in Armenian is 

specialized in the production of 

natural multi-floral honey. The 

company's production is already well 

known in the local market and the 

manufacturer wants to enter new 

foreign markets. 

The company offers to cooperate 

under a distribution services 

agreement or commercial agency 

agreement. 

06.12.2020 spożywcza

BOAM201

91127001

Armeńska firma aktywna w sektorze 

przemysłu spożywczego oferuje 

różnego typu żywność w puszkach, 

kompoty i dżemy. Firma poszukuje 

zagranicznych partnerów do 

współpracy na bazie umowy usług 

dystrybucyjnych i/lub agencji 

handlowej.

The Armenian company active in the 

food industry sector, offers various 

types of canned food, compotes, and 

jams. The company is looking for 

cooperation with foreign partners in 

order to conclude a distribution 

services agreement and/or 

commercial agency agreements.

03.12.2020 spożywcza



BOBA201

91217002

Bośniacka firma produkuje preparaty 

farmaceutyczne, takie jak suplementy 

diety, produkty medyczne i 

kosmetyczne, jak również herbaty 

lecznicze pakowane w wysokiej jakości 

torebki-filtry w kształcie piramidek. 

Firma poszukuje partnera do 

dystrybucji swoich wyrobów (herbat, 

kosmetyków i produktów 

prozdrowotnych) na rynku 

europejskim. 

This Bosnian company manufactures 

pharmaceutical preparations, such as 

dietary supplements, medicinal and 

cosmetic products, as well as 

medicinal teas in packed in high 

quality pyramid-shaped filters. The 

company is looking for a partner in 

order to distribute its products on 

the European market. 

The company looks for distributors of 

tea, cosmetic, and health products. 

20.12.2020 spożywcza

BOAM201

91127003

Armeńska firma oferuje rozwiązanie do 

zarządzania przepływem i 

monitorowania personelu pomagające 

firmom w efektywnej kontroli kolejek i 

poprawie wydajności personelu. 

Oferowany typ współpracy to umowa 

podzlecenia.

The Armenian company is offering a 

flow management and employee 

monitoring solution that helps 

businesses to effectively control 

queues and improve staff efficiency. 

The company is offering its solutions 

under an outsourcing agreement.

05.12.2020
doradztwo i 

konsultacje

BORO201

91112001

Rumuńska firma oferuje usługi 

konsultacyjne z zakresu rozwiązań 

obniżających zużycie energii 

elektrycznej i cieplnej. Firma chce 

zostać podwykonawcą partnerów z UE 

z branż budownictwa, architektury lub 

biur projektowych. Typ współpracy to 

umowa podwykonawstwa.

The Romanian company offers 

consulting services for obtaining and 

implementing solutions to reduce 

electricity or thermal energy 

consumption. It offers to become a 

subcontractor for EU partners in the 

field of construction, building 

owners, architects or design offices.  

The collaboration is based on a 

subcontracting agreement.

05.12.2020
doradztwo i 

konsultacje

BOMK201

91205002

Wysoce innowacyjna i nowoczesna 

firma macedońska poszukuje 

możliwości ekspansji swojej obecności i 

produktów kompozytowych na rynku 

UE. MŚP poszukuje partnerów do 

zawarcia umowy usług 

dystrybucyjnych.

A highly innovative and state-of-the-

art Macedonian company is looking 

for opportunities to expand their 

presence and availability of their high-

tech composites products and 

solutions and therefore establish a 

long-term partnership with 

companies from EU. The SME is 

searching for partners in the 

framework of distribution services 

agreement.

13.12.2020
różne inne 

produkty

BOIT2019

1122002

Włoska firma specjalizująca się w 

projektowaniu i produkcji manekinów 

antropometrycznych poszukuje umów 

usług dystrybucyjnych do znalezienia 

możliwości ekspansji na skalę 

międzynarodową.

An Italian company, specialized in 

design and production of 

anthropometric mannequins, is 

looking for distribution services 

agreements to find opportunities to 

expand on an international scale.

19.12.2020
różne inne 

produkty



BORO201

91123001

Rumuńska firma specjalizuje się w 

produkcji okien i drzwi z PCV i 

aluminium. Oferuje szeroki zakres 

produktów, wytwarzanych na wysokim 

poziomie jakości i precyzji. Firma jest 

zainteresowana współpracą z nowymi 

partnerami w oparciu o umowy usług 

dystrybucyjnych i/lub 

podwykonawstwa.

A Romanian company specialises in 

manufacturing windows and doors in 

PVC and Aluminium. 

The company offers a wide variety of 

products, manufactured at high 

quality and precision levels. 

The Romanian firm is interested in 

expanding its market through the 

identification of new business 

partners. Cooperation with the 

partners identified will be based on 

distribution and/or subcontracting 

agreements.

01.12.2020

materiały i 

usługi 

budowlane

BOIE2019

1213002

Irlandzka firma z sektora narzędzi 

dentystycznych specjalizująca się w 

produkcji wierteł poszukuje 

międzynarodowych usług 

dystrybucyjnych. Firma jest 

akredytowana jako europejski 

producent wierteł dentystycznych i ma 

certyfikat Międzynarodowej Organizacji 

Normalizacyjnej (ISO) 13485:2016. 

Wszystkie produkty mają certyfikaty i 

spełniają wymagania odpowiednich 

międzynarodowych organizacji 

normalizacyjnych.

An Irish dental equipment 

manufacture specialising in dental 

handpieces seeking distribution 

services internationally. The 

company is a fully accredited 

European dental handpiece 

manufacturing company, 

International Organisation for 

Standardisation (ISO) 13485:2016 

certified. All products are 

certification marked approved and 

fulfil the requirements of the 

relevant international organization 

for standardisations.

23.12.2020 medycyna

BOUA201

90331001

Ukraińska firma specjalizująca się w 

produkcji i sprzedaży rożnych maszyn 

ogrodniczych rozszerza sieć swoich 

partnerów. Z tego powodu poszukuje 

dystrybutorów traktorów ogrodowych, 

kosiarek i pił łańcuchowych, 

rozdrabniaczy do drewna, którzy 

chcieliby rozszerzyć sprzedaż na rynku 

UE. Firma jest zainteresowana 

sprzedażą produktów i zawrze umowy 

usług dystrybucyjnych, niekoniecznie 

na wyłączność.

The Ukrainian company specialized in 

production and sales of different 

garden machinery is expanding its 

network of partners. For this reason, 

they are searching for distributors of 

garden tractors, garden lawn 

mowers and chain saws, wood 

splitters, who would like to extend 

their sales on the EU market.

The company is interested in selling 

particular products to other 

companies. They are interested in 

signing distribution services 

agreement, not necessarily exclusive.

10.12.2020
różne inne 

produkty

BOBA201

91206001

Firma z Bośni i Hercegowiny aktywna w 

dziedzinie obróbki metali i produkcji 

części z plastiku oferuje swoje usługi w 

wyrobie części, form i narzędzi do 

obróbki plastiku. Firma poszukuje 

umów produkcyjnych, 

podwykonawstwa i joint-venture z 

partnerami w UE, Szwajcarii i Rosji.

Company from Bosnia and 

Herzegovina, active in the field of 

metal processing and plastic parts 

production is offering to 

manufacture plastic parts and/or 

moulds and tools for plastic. 

Company is looking for 

manufacturing, subcontracting or 

joint venture agreement in EU, 

Switzerland and Russia.

16.12.2020
różne inne 

produkty



BOMK201

91210003

Macedońska firma specjalizuje się w 

produkcji różnych wyrobów 

metalowych: maszyn rolniczych, 

pojemników, konstrukcji stalowych, 

płotów, części zamiennych i części na 

zamówienie. Firma aktualnie 

eksportuje do kilku krajów Zachodnich 

Bałkanów i poszukuje nowych 

partnerów (dystrybutorów i agentów 

handlowych) na całym świecie.

The Macedonian company is 

specialized in the manufacturing of a 

variety of metal products: 

agricultural machinery, containers, 

steel structures, other metal 

products, fences, spare parts and 

parts according to the customers’ 

needs.

The company currently exports its 

products to some Western Balkan 

countries and is seeking to expand its 

business through finding distributors 

and commercial agents in a number 

of Network countries from different 

continents.

13.12.2020 metalowa

BOCZ2019

1202001

Czeska firma poszukuje 

międzynarodowych partnerów z 

kanałami sprzedaży w branży ICT do 

pomocy w dystrybucji rozwiązania do 

monitorowania i detekcji zagrożeń w 

sieci. Firma chce rozszerzyć swoją 

światową sieć partnerów i dostawców 

usług (MSP) o nowe kontakty w Europie 

i poza nią w oparciu o umowy agencji 

handlowych lub usług dystrybucyjnych.

A Czech company is looking for 

international sales channel partners 

from information technologies (IT) 

and telecommunications to help 

distribute its network performance 

monitoring and threat-detection 

solution. The company wishes to 

expand its global network of value 

added partners and managed 

services providers (MSPs) with new 

contacts in Europe and overseas 

under commercial agency 

agreements or distribution service 

agreements.

23.12.2020
komputery i 

IT

BOMK201

91204003

Macedoński producent naturalnej 

wody mineralnej, napojów, 

bezalkoholowych soków owocowych, 

napojów energetycznych i piwa 

poszukuje partnerów w UE i innych 

krajach. Firma z prawie 25-letnią 

historią jest zainteresowana wejściem z 

produktami na rynki zagraniczne za 

pośrednictwem partnerów umów usług 

dystrybucyjnych.

A Macedonian producer of natural 

mineral water, soft beverages, non-

alcoholic juice drinks, energy drinks 

and alcoholic beer is looking for 

business partners in the EU and from 

other countries. The company, with a 

history of almost 25 years, is 

interested to expand its wide range 

of products onto foreign markets 

with entities interested in 

distribution services agreements.

11.12.2020 spożywcza

BOBG201

91118003

Bułgarski start-up specjalizujacy się w 

handlu i reklamie opracował pudełko 

na perfumy typu do-it-yourself. Wyrób 

jest opatentowany i oferowany w 

różnych kształtach i paletą kapsuł wg 

preferencji klienta. Firma poszukuje 

odpowiednich partnerów do umów 

joint venture lub finansowej.

A Bulgarian start-up specialised in 

trade and advertising has developed 

a do-it-yourself perfume box. The 

perfume box is offered in various 

shapes and palette of capsules 

according to the clients’ preferences. 

The company offers a patented 

innovative product and is seeking for 

either a joint venture or financial 

agreement with relevant companies.

13.12.2020
różne inne 

produkty



BOFR201

91210001

Francuska firma produkuje ciastka 

zgodnie z tradycyjną receptą na 

mleczną polewę, która nadaje 

specyficzną miękkość. Poszukuje 

nowych partnerów w Europie do 

zawarcia umów usług dystrybucyjnych.

According to a traditional know-how 

recipe, a France based company 

producing some biscuits with milk 

skin (which gives them such specific 

softness) is looking for new partners 

to distribute its products all over 

Europe. Distribution services 

agreement is envisaged.

25.12.2020 spożywcza

BORO201

91031001

Rumuńska firma softwarowa z 20-

letnim doświadczeniem w dziedzinie 

wirtualnej rzeczywistości, e-learningu, 

grafiki 3D, 2D, symulacji mediów 

interaktywnych, usług rozwojowych na 

zamówienie, internetu rzeczy, 

poszukuje dostępu do nowych rynków 

do dystrybucji swoich 

produktów/usług. Typy współpracy to 

umowy podzlecenia lub 

podwykonawstwa.

A Romanian software development 

company with 20 years of high 

expertise in fields like Virtual Reality, 

e-learning, 3D-2D graphics & 

interactive multimedia simulations, 

custom development services, 

internet of Things is looking to access 

new markets and to distribute their 

products/services. Types of 

partnership considered: outsourcing 

agreement, subcontracting.

20.12.2020
komputery i 

IT

BOSK2019

1126001

Słowacka firma jest aktywna w 

dziedzinie inżynierii mechanicznej, 

szczególnie w produkcji łożysk 

rolkowych i łożysk do pojazdów 

kolejowych, ale też dla sektorów 

tekstylnego, samochodowego, 

lotniczego i budownictwa. Firma 

poszukuje nowych partnerów do umów 

produkcyjnych i podwykonawstwa (np. 

w zakresie badań i rozwoju łożysk).

A Slovak company is active in the 

field of mechanical engineering, 

especially roller bearings or railway 

vehicle bearings manufacturing, but 

also products for the textile, 

automotive, aerospace and civil 

engineering sectors. The company is 

looking for new business partners to 

cooperate via manufacturing 

agreement or subcontracting (e.g. 

research and development in the 

field of bearings). 

09.12.2020 metalowa

 

BOMK201

91205003 

Macedońska firma, specjalizująca się w 

produkcji różnych urządzeń 

niskonapięciowych, z ponad 70-letnim 

doświadczeniem, szuka agentów i 

dystrybutorów swoich produktów (w 

tym wykonawców modułowych i 

pomocniczych, półprzewodników, 

wyłączników, przekaźników i innych 

elementów elektrycznych).

Macedonian company, specialized in 

production of various low voltage 

units, with more than 70 years of 

experience, is looking for agents and 

distributors of its products (including 

modular and auxiliary contractors, 

semi conductors, circuit breakers, 

relays and other electrical 

components). 

06.12.2020
różne inne 

produkty

BOIT2019

1202001

Włoska firma specjalizująca się w 

wysokiej jakości ekologicznym serze z 

surowego mleka krowiego, takim jak 

surowe, półgotowane i miękkie pasty, 

jest zainteresowana budowaniem 

szerszej sieci dystrybutorów artykułów 

spożywczych, sklepów spożywczych i 

sieci. Poszukiwany rodzaj współpracy to 

umowa o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

An Italian firm, specialized in high 

quality organic cheese from raw 

cows milk such as  spun pastes, raw 

pastes , semi cooked and soft pastes 

is interested in building up a wider 

network of distributors of foodstuffs, 

food shops and stores. A distribution 

services agreement is sought.

16.12.2020 rolnictwo



 

BOBA201

91216001

Firma z Bośni i Hercegowiny oferuje 

szeroką gamę profili płyt kartonowo-

gipsowych: CD, UD, CW (50 776 100) i 

UW (50 775 100), a także profile 

gipsowe: profil kątowy i profile narożne 

z tworzywa sztucznego. W celu 

wzmocnienia swojej struktury 

handlowej firma jest zainteresowana 

umowami agencyjnymi i / lub usługami 

dystrybucyjnymi.

 

The company from Bosnia  and 

Herzegovina offers a wide range of 

drywall profiles: CD, UD, CW 

(50,765,100) and UW (50,75,100) as 

well as plastering profiles: angle head 

profile and plastic corner profiles. In 

order to strengthen its commercial 

structure, the company is interested 

in a commercial agency and/or 

distribution services agreements .

16.12.2020
różne inne 

produkty

 

BOFR201

91125001

Francuska firma specjalizująca się w 

toczeniu prętów, napędzie escomatic i 

formowaniu na zimno oferuje 

podwykonawstwo lub działanie jako 

producent precyzyjnych części 

metalowych stosowanych w przemyśle 

motoryzacyjnym, sportowym i 

rekreacyjnym, elektrycznym i 

lotniczym.

A French company specialized in bar-

turning, escomatic and cold-forming 

is offering to be a subcontractor or to 

act as a manufacturer for precise 

metal parts used in automotive, 

sports and leisure, electricity and 

aeronautics.

13.12.2020
różne inne 

produkty

BOMK201

91204002

Macedońska firma z prawie 30-letnim 

doświadczeniem w produkcji 

różnorodnych wyrobów ceramicznych 

szuka przejęcia lub joint venture z 

większą firmą z zagranicy, która może 

zwiększyć zakres produkcji i rozszerzyć 

eksport na inne rynki. Duzi inwestorzy 

lub nabywcy kompletnej produkcji są 

dopuszczalni, którzy mogą inwestować i 

zostać partnerem / właścicielem firmy 

na podstawie umowy nabycia lub 

umowy finansowej.

 

A Macedonian company with almost 

30 years of experience in producing a 

variety of ceramic goods is looking 

for acquisition or a joint venture with 

a larger company from abroad that 

can increase the production scope 

and expand the export to other 

markets. Big investors or buyers of 

complete production are acceptable 

who can invest and become 

partner/owner of the company 

under acquisition or financial 

agreement.

19.12.2020
różne inne 

produkty

 

BOUA201

90331006

Ukraiński producent szkła specjalizujący 

się w ręcznie robionych na zamówienie 

dekanterach do wina, butelkach gin / 

whisky i kuflach piwa szuka porozumień 

produkcyjnych. Są bardzo 

zainteresowani produkcją dla firm, 

które przetwarzają napoje lub 

sprzedają figurki na butelki na specjalne 

okazje, takie jak degustacje wina lub 

urodziny.

 The Ukrainian glass producer 

specialized in handcrafted, custom-

made wine-decanters, gin/whisky 

bottles and beer glasses is seeking 

manufacturing agreements. They are 

very interested in manufacturing for 

companies that are processing 

beverages or are selling bottle 

figurines for special occasions, such 

as wine-tastings or birthdays.

16.12.2020
różne inne 

produkty

 

BOBA201

91015001

Firma Bośni i Hercegowiny jest 

producentem wysokiej jakości mioteł i 

szczotek wykonanych z naturalnych 

surowców. Miotły i szczotki służą do 

czyszczenia w pomieszczeniach i na 

zewnątrz. Firma chce eksportować 

swoje produkty na rynki zagraniczne i 

poszukuje dystrybutorów na całym 

świecie w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

Bosnia and Herzegovina’ company is 

a producer of high quality brooms 

and brushes made from natural raw 

materials. The brooms and brushes 

are used for indoor and outdoor 

cleaning. The company wants to 

export its products to foreign 

markets and seeks distributors 

around the world under distribution 

services agreement.

  2020-12-06
różne inne 

produkty



BOMK201

91220003 

Macedońska firma to kompleksowa 

agencja marketingu cyfrowego 

założona w 2012 roku z siedzibą w 

Skopje w Macedonii Północnej i 

Belgradzie w Serbii. Jest wiodącą 

agencją marketingu cyfrowego w kraju 

z zespołem niezwykle entuzjastycznych 

i kreatywnych ludzi i oferuje swoje 

usługi marketingu internetowego na 

warunkach umowy outsourcingowej.

 

A Macedonian company is a full-

service digital marketing agency 

founded in 2012, with offices in 

Skopje, North Macedonia and 

Belgrade, Serbia. It is a leading digital 

marketing agency in the country with 

a team of highly enthusiastic and 

creative people and is offering its 

internet marketing services under 

the terms of an outsourcing 

agreement. 

30.12.2020 inne usługi

 

BODE201

91126002

Niemiecka firma oferuje „Software as a 

Service” (SaaS) dla MŚP w celu 

dostosowania się do nowego ogólnego 

unijnego rozporządzenia o ochronie 

danych (RODO). Produkty i usługi 

obejmują techniczne i organizacyjne 

aspekty RODO, są dostępne w języku 

angielskim, niemieckim i japońskim i są 

uzupełnione usługami wielojęzycznego 

inspektora ochrony danych (DPO). 

Firma poszukuje współpracy z 

międzynarodowymi kancelariami 

prawnymi i jest zainteresowana 

umowami licencyjnymi, umowami 

agencyjnymi i joint venture.

 

A German company offers "Software 

as a Service" (SaaS) for SMEs to 

comply with the new EU General 

Data Protection Regulation (GDPR). 

The products and services cover 

technical and organisational aspects 

of GDPR, are available in English, 

German and Japanese and are 

complemented by multi-lingual data 

protection officer (DPO) services. The 

company is seeking co-operation 

with international law firms and 

interested in license agreements, 

commercial agency agreements and 

joint venture. 

17.12.2020 inne usługi

 

BOBA201

91205001 

Producent i przetwórca roślin 

leczniczych, aromatycznych i ziołowych 

z Republiki Serbskiej, Bośni i 

Hercegowiny specjalizuje się w 

produkcji olejków eterycznych, 

hydrolatów i ekstraktów olejków 

eterycznych. Rodzinna firma działa od 

18 lat w produkcji wysokiej jakości 

produktów i chce rozszerzyć swoją 

działalność na rynki międzynarodowe. 

Poszukują odpowiednich partnerów w 

ramach umowy agencyjnej lub 

dystrybucyjnej.

 

The producer and processor of 

medicinal, aromatic and herbal 

plants from the Republic of Srpska, 

Bosnia and Herzegovina, is 

specialized in the production of 

essential oils, hydrolates and 

essential oils extracts. The family-

owned company has been active in 

producing high quality products for 

18 years and wants to expand its 

business into international markets. 

They are looking for suitable partners 

under a commercial agency or 

distribution services agreement.

19.12.2020 rolnictwo

 

BOTR201

91203001

Znany na całym świecie turecki 

producent narzędzi chirurgicznych i 

pojemników do sterylizacji szuka 

partnerów w Europie, którzy chcieliby 

działać jako dystrybutorzy firmy. Firma 

jest w stanie zapewnić swoim klientom 

pełną linię dla wszystkich dziedzin 

chirurgii.

 

Internationally well known Turkish 

manufacturer of surgical instruments 

and sterilization containers is looking 

for partners in Europe who would 

like to act as the company's 

distributor. The company is able to 

provide its customers with a full line 

for all surgical fields.

13.12.2020
różne inne 

produkty



 

BORO201

91121001

Rumuńska firma z doświadczeniem w 

automatyzacji procesów 

technologicznych oferuje rozwiązania i 

usługi w zakresie automatyzacji 

procesów technologicznych dla różnych 

gałęzi przemysłu, takich jak obróbka 

drewna, uzdatnianie wody, energetyka, 

gospodarstwa zootechniczne, 

mleczarnie itp. Firma jest 

zainteresowana umową 

outsourcingową

 

A Romanian company experienced in 

automation of technological 

processes is offering full scale 

technological process automation 

solutions and services for various 

industries such as wood processing, 

water treatment, energy industry, 

zootechnical farms, dairies, etc. The 

company is interested in an 

outsourcing agreement

12.12.2020
różne inne 

produkty

 

BOTR201

91202004

Turecka firma z 19-letnim 

doświadczeniem w sektorze 

medycznym produkuje filtry stosowane 

w testach funkcji oddechowych (RFT). 

Firma chce działać szybciej i spełniać 

wymagania klientów dzięki systemowi 

dystrybutorów lub produkować filtry w 

imieniu klientów zagranicznych.

 

A Turkish company with 19 years of 

experience in the medical sector, 

manufactures filters that are used in 

respiratory function tests (RFT). The 

company wants to take action faster 

and meet customer demands with a 

distributor system or manufacture 

filters on behalf of foreign clients. 

19.12.2020
różne inne 

produkty

 

BOUK201

91101001  

Brytyjska firma specjalizująca się w 

innowacyjnych rozwiązaniach wodnych 

opracowała całkowicie naturalną, 

niechemiczną technologię wodną, która 

zapewnia korzyści środowiskowe, 

zrównoważone, wodne i 

energooszczędne w wielu sektorach, w 

tym w rolnictwie, produkcji i usługach. 

Firma już sprzedaje produkt na rynku 

międzynarodowym w małych ilościach, 

ale teraz szuka partnerów i oferuje 

umowy dystrybucyjne i / lub agencyjne.

A UK company that specialises in 

innovative water solutions has 

developed a totally natural, non-

chemical water technology which has 

environmental, sustainability, water 

and energy efficiency benefits across 

a range of sectors including 

agriculture, manufacture and 

services.  The company is already 

selling the product internationally in 

small numbers but is now looking for 

partners and is offering either 

distribution and/or agency 

agreements.

09.12.2020

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

 

BORS201

91121002

Serbska firma, lider lokalnego rynku 

technologii pomiaru ciśnienia, 

temperatury i poziomu cieczy, została 

założona w 2002 roku w Belgradzie. 

Firma oferuje urządzenia pomiarowe i 

opracowuje kompleksowe i 

zindywidualizowane rozwiązania oparte 

na wysokiej jakości komponentach 

technologii pomiarowej. Firma jest 

zainteresowana przedstawicielami 

handlowymi lub dystrybutorami swoich 

produktów i usług.

A Serbian company, a local market 

leader in pressure, temperature, and 

liquid level measurement technology 

was established in 2002 in Belgrade. 

The company offers measurement 

devices and develops comprehensive 

and customized solutions based on 

high-quality measurement 

technology components. The 

company is interested in commercial 

representatives or distributors of its 

products and services. 

11.12.2020
różne inne 

produkty



 

BOBA201

91213001

Firma została założona w 1996 roku w 

gminie Bijeljina, Republika Serbska, 

Bośnia i Hercegowina i zajmuje się 

produkcją mebli, paneli z litego 

drewna, brykietu i stolarki. Firma 

poszukuje długoterminowych 

partnerów do współpracy związanych z 

meblami z litego drewna, panelami z 

litego drewna i brykietami.

Współpraca z partnerami 

współpracującymi może być oparta  na 

podstawie umowy agencyjnej, usług 

dystrybucji, a także umowy 

produkcyjnej.

 

The company was founded in 1996, 

in the municipality of Bijeljina, 

Republic of Srpska, Bosnia and 

Herzegovina and is engaged in the 

production of furniture, solid wood 

panels, briquette and joinery. The 

company is looking for long-term 

collaborative partners related to 

solid wood furniture, solid wood 

panels and briquettes. 

Cooperation with collaborative 

partners can be related to 

commercial agency and distribution 

services agreements, as well as 

manufacturing agreements.    

13.12.2020
różne inne 

produkty

 

BORO201

91217002

Rumuńska firma oferuje szeroki zakres 

usług w zakresie opracowywania i 

programowania niestandardowych 

rozwiązań informatycznych dla firm, 

internetowych aplikacji biznesowych, 

stron internetowych, sklepów 

internetowych, aplikacji mobilnych oraz 

usług związanych z IT. Firma jest 

zainteresowana umowami 

outsourcingowymi z partnerami 

zagranicznymi.

The Romanian company offers an 

extensive range of services in the 

development and programming of 

customized software IT solutions for 

businesses, online business 

applications, websites, online stores,   

mobile applications as well as IT 

related services. The company is 

interested in outsourcing 

agreements with foreign partners.

18.12.2020 inne usługi

  

BOUK201

91209002

Brytyjskie MŚP opracowało 

inspirowany naturą, bezpieczny i 

skuteczny środek odstraszający owady, 

wolny od DEET. Poszukują 

dystrybutorów i agentów, którzy mają 

wiedzę i powiązania w zakresie kontroli 

owadów i opieki zdrowotnej. Są 

szczególnie zainteresowani partnerami 

powiązanymi w krajach, w których 

owady są głównym wektorem chorób. 

Przewiduje się, że partnerstwo przyjmie 

formę umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub umowy 

agencyjnej.

A UK-based SME has developed a 

nature-inspired, safe and effective 

insect repellent free from DEET. They 

are looking  for distributors and 

agents who have expertise and 

connections in the insect control and 

healthcare field. They are especially 

interested in partners with 

connections in countries where 

insects are the main vector for 

disease. It is envisaged that the 

partnership will take the form of a 

distribution services agreement or a 

commercial agency agreement.

16.12.2020
różne inne 

produkty



BODE201

91125001

Niemiecka firma specjalizuje się w 

produkcji, butelkowaniu i wysyłce 

specjalnych paliw do kosiarek, pił 

łańcuchowych, wyścigów, łodzi itp. W 

różnych mieszankach i rodzajach 

napełniania. Produkcja firmy przebiega 

według oryginalnych przepisów, ale 

działa również zgodnie z życzeniem 

klienta. Wytworzona benzyna 

alkilowana jest specjalnym paliwem, 

które jest zdrowszą i bardziej przyjazną 

dla środowiska alternatywą dla paliw 

gaźnikowych na bazie benzenu. Firma 

oferuje zainteresowanym partnerom 

umowy dotyczące produkcji i 

dystrybucji.

The German company is specialized 

in producing, bottling and 

dispatching special fuels for lawn 

mowers, chainsaws, racing, boats, 

etc. in various blends and types of 

filling. The company production 

follows original recipes but also 

works according to customer wishes. 

The produced alkylate petrol is a 

special fuel that is a healthier and 

more environmentally friendly 

alternative to benzene-based 

carburetor fuels. The company offers 

manufacturing and distribution 

agreements to interested partners.

12.10.2020
różne inne 

produkty

 

BOMK201

91219002

Macedońskie przedsiębiorstwo 

tekstylne specjalizuje się w produkcji 

odzieży wierzchniej i oferuje usługi 

produkcyjne zainteresowanym 

partnerom zagranicznym pochodzącym 

z krajów europejskich, USA, Indii, Chin 

itp. Firma posiada w pełni wyposażone 

moce produkcyjne, które mogą 

osiągnąć do 80-100 000 sztuk na rok.

A Macedonian textile SME is 

specialized in upper garment 

manufacturing and offers its 

production services to interested 

foreign partners coming from 

European countries, USA, India, 

China, etc. This company has a 

completely equipped production 

capacity which can reach up to 80 - 

100,000 units per year. 

19.12.2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BRDE2019

1202001

Rodzinna niemiecka firma produkująca 

i dystrybuująca specjalistyczne 

przedmioty ogrodowe z litego drewna 

chce rozwijać nowe rynki zbytu za 

granicą i dlatego poszukuje dostawców 

części drewnianych z drewna 

modrzewiowego z Rumunii i Polski do 

umowy podwykonawczej.

Family-owned German company 

which is producing and distributing 

specialized solid wooden garden 

objects would like to develop new 

markets abroad and is therefore 

searching for suppliers of wooden 

parts out of larch wood from 

Romania and Poland for a 

subcontracting agreement.

03.12.2020

produkty 

drewniane, 

meble

BRCZ2019

1210001

Czeska firma specjalizująca się w 

dystrybucji produktów i materiałów 

potrzebnych w przemyśle 

konsumenckim poszukuje producentów 

wyrobów z tworzyw sztucznych. 

Ponieważ czeska firma ma dobre 

powiązania z wieloma czeskimi 

przedsiębiorstwami przemysłowymi, 

może ona je wykorzystać  do sprzedaży 

produktów słoweńskich, słowackich lub 

polskich. Rozważana jest współpraca na 

podstawie umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A Czech company specialised in 

distribution of products and 

materials needed in consumer 

industry is looking for producers  of 

plastic products. As the Czech 

company has good connections to 

many Czech industrial companies 

they could use its connections to sell 

Slovenian, Slovakian or Polish 

products. The cooperation on the 

basis of distribution services 

agreement is considered.

16.12.2020
różne inne 

produkty

BRRU201

91209001

 Rosyjska firma specjalizująca się w 

świadczeniu usług fryzjerskich i 

kosmetologicznych poszukuje 

partnerów wśród firm produkujących 

kosmetyki do współpracy w ramach 

umowy o usługach dystrybucyjnych.

 The Russian company specialized in 

rendering hairstyling and 

cosmetology services is looking for 

partners among cosmetic 

manufacturing companies for 

cooperation in the framework of a 

distribution services agreement.

16.12.2020

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna



BRRO201

91204001

Rumuńska firma jest zainteresowana 

dystrybuowaniem systemów 

fotowoltaicznych, (zestawów 

instalacyjnych do systemów 

fotowoltaicznych), paneli 

fotowoltaicznych, słupów 

oświetleniowych fotowoltaicznych i 

turbin wiatrowych. Obecnie firma 

oferuje doradztwo i projektowanie w 

zakresie odnawialnych źródeł energii i 

innych rodzajów instalacji 

elektrycznych. Potencjalnymi 

partnerami są producenci i hurtownicy 

takich systemów. Współpraca odbywać 

się będzie na podstawie umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Romanian company is interested in 

becoming a distributor for off grid / 

on grid photovoltaic systems 

(installation kits for photovoltaic 

systems), photovoltaic panels, 

photovoltaic lighting poles and wind 

turbines. The company currently 

offers consulting and design in the 

field of renewable energy sources 

and other types of electrical 

installations. Potential partners are 

manufacturers and wholesalers of 

such systems. Cooperation will be 

based on distribution services 

agreements.

12.12.2020

środowisko/

energia/ochr

ona 

środowiska

BRRO201

91125001

Rumuńska firma produkuje w 100% 

naturalne wykonane ręcznie kosmetyki  

dla kobiet i mężczyzn, w tym kremy, 

eliksiry, masło do ciała, peelingi i 

eksfolianty, balsamy do ust itp., 

wszystkie produkty są produkowane w 

oparciu o własne, oryginalne receptury. 

W procesie produkcji firma rumuńska 

używa wyłącznie naturalnych maseł i 

olejków. W związku z tym firma 

poszukuje dostawców naturalnych 

olejów i maseł do zastosowań 

kosmetycznych, na podstawie umów z 

dostawcami.

A Romanian company manufactures 

100% natural handmade cosmetics 

for women and men, including 

creams, elixirs, body butters, scrubs 

and exfoliants, lip balms etc. and all 

products are manufactured based on 

the company’s own, original recipes. 

In the manufacturing process, the 

Romanian firm uses only natural 

butters and oils. Thus, the company 

seeks suppliers of natural oils and 

butters for cosmetic use, under 

supplier agreements.

10.12.2020

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna

BRRU201

91209003

Rosyjska firma zajmująca się 

przetwórstwem drewna poszukuje 

partnerów do transportu swoich 

towarów w ramach umowy serwisowej.

The Russian company that is engaged 

in wood processing is looking for 

partners to transport its goods in the 

framework of the services 

agreement.

16.12.2020
transport/log

istyka

BRCZ2019

1211001

Czeska firma zajmująca się rozwojem, 

produkcją i dostarczaniem technologii 

w zakresie oczyszczania ścieków, wody i 

powietrza poszukuje partnerów do 

współpracy z ciekawymi pomysłami w 

projektach badawczych dotyczących 

oczyszczania wody. Partner powinien 

być dostawcą rozwiązań przesyłowych, 

które mogą być przeniesione do innych 

dziedzin. Rozważana jest współpraca na 

podstawie umowy z dostawcą. Firma 

współpracuje z wieloma instytucjami 

akademickimi.

The Czech company involved in the 

development, manufacturing and 

delivery of technologies for waste 

water treatment, water and air 

purification is looking for 

cooperation partners with 

interesting ideas in research projects 

dealing with water treatment. The 

partner should be a supplier of 

transmission solutions which could 

be transferred to other fields. The 

cooperation on the basis of supplier 

agreement is considered. The 

company is cooperating with many 

academic institutions.

16.12.2020

środowisko/

energia/ochr

ona 

środowiska

BRRU201

71221029

Rosyjska firma specjalizująca się w 

produkcji odzieży, druku i znakowaniu 

pamiątek szuka partnerów zajmujących 

się sprzedażą tkanin do podpisania 

umowy produkcyjnej.

A Russian company specialized in 

clothing production, printing, and 

souvenir branding is searching for 

partners engaged in selling fabrics to 

sign manufacturing agreement.

03.12.2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria



BRRU201

91210003

Rosyjska firma z Obwodu Twerskiego 

zajmuje się produkcją wyrobów 

drukowanych i reklamy zewnętrznej, a 

także działa w sektorze marketingu, 

imprez i mediów. Firma poszukuje 

partnerów produkujących tkaniny 

banerowe i papier na podstawie 

umowy produkcyjnej.

A Russian company from Tver Region 

is engaged in manufacturing of 

printed products and outdoor 

advertisements, and also working in 

marketing, event and media spheres. 

The company seeks partners 

producing banner fabric and paper 

under a manufacturing agreement.

17.12.2020
reklamowa, 

filmowa

BRFR2019

1125001

Dostarczając rozwiązania izolacyjne od 

ponad 20 lat, francuska firma 

wykorzystuje swoje ogromne 

doświadczenie, aby znaleźć optymalne 

opcje termiczne dla projektu 

budowlanego lub remontowego. MŚP 

pracuje głównie nad izolacją akustyczną 

i termiczną strychów, ścian i garaży.  W 

celu dostarczenia swoich rozwiązań na 

rynek, firma kupuje szkło i wełnę 

mineralną. Ponieważ produkty te nie 

zawsze są dostępne, MŚP poszukuje 

certyfikowanego dostawcy z UE  na 

podstawie umowy z dostawcą.

Providing insulation solutions since 

more than 20 years, the French 

company deploys its great expertise 

to find optimised thermical options 

for a construction or a renovation 

project. The SME mainly works on 

noise and thermical insulation in 

attics, walls and garages.  In order to 

provide its solutions to the market, 

the company purchases glass and 

rock wool. Since these products are 

not always available, the SME is 

looking for a EU certified provider to 

work under supplier agreement.

05.12.2020

materiały i 

usługi 

budowlane

BRFR2019

1031001

Francuski edytor oprogramowania 

działający w dziedzinie bezpieczeństwa 

cybernetycznego (bezpieczeństwo 

aplikacji) poszukuje partnerów z 

sektora technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych (ICT). Partnerzy ci 

będą pomagać swoim klientom, którzy 

potrzebują wsparcia w opanowaniu 

ryzyka cybernetycznego związanego z 

tworzonymi przez nich lub zlecanymi na 

zewnątrz aplikacjami. Partnerstwo 

będzie miało formę umowy o 

świadczenie usług.

A French software editor operating in 

the field of cybersecurity (application 

security) is looking for partners in 

Information and Communication 

Technologies (ICT) sector. The 

partners will help their clients who 

need support in mastering the cyber 

risk of the software applications they 

develop or outsource. The 

partnership will be a services 

agreement.

14.12.2020
komputery i 

IT

BRRU201

91211003

Rosyjska firma zajmująca się 

projektowaniem minicamperów szuka 

producentów pojazdów rekreacyjnych 

w krajach UE, aby podpisać umowę 

joint-venture dotyczącą opracowania i 

produkcji mini-kamperów na rynek 

rosyjski.

A Russian mini-camper design 

company is looking for 

manufacturers of recreational 

vehicles in EU countries to sign a 

joint-venture agreement for 

developing and manufacturing mini 

campers for the Russian market.

16.12.2020

pojazdy i 

maszyny/ma

szynowa

BRMK201

91204001

Macedoński producent wysokiej jakości 

części do maszyn, narzędzi i usług 

poszukuje zagranicznych dostawców 

surowców do produkcji metali, prętów i 

profili. Firma szuka partnerów na 

podstawie umowy produkcyjnej.

A Macedonia based producer of high 

quality machine parts, tools and 

services is looking for foreign 

suppliers of raw materials for 

production of metals, rods and 

profiles. The company is looking for 

partners under manufacturing 

agreement. 

11.12.2020
narzędzia i 

części



BRIT2019

1206001

Włoski start-up zajmujący się promocją 

metod i narzędzi Montessori szuka 

producentów artykułów tekstylnych dla 

niemowląt, które będą sprzedawane na 

ich platformie e-commerce. Celem jest 

podpisanie długoterminowej umowy 

produkcyjnej.

Italian start-up dedicated to the 

promotion of Montessori methods 

and tools looks for producers of 

fabric items for babies to be sold on 

their e-commerce platform. The 

purpose is to sign a long-term 

manufacturing agreement. 

09.12.2020
nauka/eduka

cja

BRMK201

91203001

Macedońska firma, importer i 

dystrybutor różnego rodzaju 

produktów spożywczych, takich jak 

mrożone mięso i produkty mięsne 

(kurczak, indyk, wołowina i cielęcina, 

wieprzowina i ryby morskie), poszukuje 

nowych partnerów europejskich 

(producentów i hurtowników z 

przemysłu spożywczego ) w ramach 

umów agencyjnych i umów 

dystrybucyjnych.

A Macedonian company, importer 

and distributor of various types of 

food products such as frozen meat 

and meat products (chicken, turkey, 

beef and veal meat, pork and sea 

fish), is looking for new European 

partners (producers and wholesalers 

from the food industry) in the 

framework of commercial agency 

and distribution agreements.

10.12.2020 spożywcza

BRES2019

1209001

Rosnące MŚP z Wysp Kanaryjskich z 

dużym doświadczeniem w dystrybucji 

wysokiej jakości organicznych 

produktów kosmetycznych poszukuje 

certyfikowanych producentów 

organicznych farb do włosów, olejków 

eterycznych, surowców, kosmetyków 

DIY, organicznych kremów do opalania, 

olejków do masażu i kadzideł w UE na 

podstawie umowy dystrybucyjnej.

A growing SME based in Canary 

Islands with extensive experience in 

the distribution of high-quality 

organic cosmetic products is looking 

for certified producers of organic hair 

dyes, essential oils, raw materials, 

DIY cosmetics, organic sun creams, 

massage oils and incenses in the EU 

under a distribution agreement.

27.12.2020

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna

BRTR2019

1223001

Turecka firma działająca w sektorze 

opieki zdrowotnej szuka dostawców 

siatek. Firma opracowuje rozwiązania 

dla wysiłkowego nietrzymania moczu, 

dlatego potrzebuje siatki odpowiedniej 

dla swoich produktów, aby zakończyć 

proces rozwoju. Preferowana jest 

umowa produkcyjna. Firma potrzebuje 

polipropylenu typu 1 i hipoelastycznej 

siatki do leczenia nietrzymania moczu.

A Turkish company working in 

healthcare sector is looking for mesh 

suppliers. The company is developing 

solutions for stress urinary 

incontinence, therefore it needs 

mesh suitable for their products in 

order to finish their development 

process. Manufacturing agreement is 

preferred. Company needs type 1 

polypropylene and hypo elastic  

mesh for treatment of urinary 

incontinence.

27.12.2020 medycyna

BRSK2019

1203001

Słowacka firma projektuje i buduje 

domy pasywne z zielonym dachem, 

osłonięte ziemią (zarówno na zboczach, 

jak i na płaskich terenach). Firma 

poszukuje zagranicznych firm 

budowlanych do budowy domów w 

ramach podwykonawstwa. Ponadto 

firma oferuje kompleksową usługę od 

wstępnych konsultacji i projektowania 

graficznego dla zagranicznych 

partnerów biznesowych.

A Slovak company is designing and 

building passive houses with green 

roof, sheltered with earth in slopes 

and on flat sites as well. The 

company is looking for construction 

companies abroad to build the mole 

houses under subcontracting. 

Moreover, the company is offering a 

comprehensive service from initial 

consultation and graphic design for 

foreign business partners.

12.12.2020

materiały i 

usługi 

budowlane



BRUA201

91210001

Ukraińska firma produkuje suknie 

ślubne i ceremonialne. Firma rozwija 

się niezwykle szybko dzięki połączeniu 

unikalnych wzorów i konkurencyjnych 

cen. Firma jest zainteresowana 

długoterminową współpracą z 

dostawcami koronek i tkanin, którzy 

mogą zapewnić krótkie terminy 

produkcji, wysoką jakość produktów, 

nowoczesne i fantazyjne wzory. Firma 

chce współpracować na podstawie 

umowy z dostawcą.

The Ukrainian company produces 

wedding and ceremony dresses. The 

company is developing and growing 

extremely rapidly thanks to the 

combination of unique designs and 

competitive affordable prices. The 

company is interested in the long-

term cooperation with suppliers of 

lace and fabrics who can provide 

short terms of production, high 

quality of the products, modern and 

fancy designs. The company wants to 

cooperate under supplier agreement.

21.12.2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BRRU201

91210001

Rosyjska firma specjalizująca się w 

przemyśle drzewnym (palety 

drewniane, pojemniki i opakowania 

wykonane z drewna iglastego i 

liściastego) poszukuje producenta lub 

dostawcy drewna do zawarcia umowy z 

dostawcą.

A Russian company specialized in 

woodworking industry (wooden 

pallets, containers and packages that 

are made of softwood and 

hardwood) is looking for a producer 

or supplier of timber to conclude a 

supplier agreement.

16.12.2020

produkty 

drewniane, 

meble

BOSK2019

0927001

Słowacka firma zajmująca się produkcją 

domowych napojów bezalkoholowych z 

naturalnych składników szuka 

lokalnych dystrybutorów średniej 

wielkości, którzy znają swoje rynki, aby 

sprzedawać produkty firmy z krajów 

wyszehradzkich, tj. Czech, Węgier, 

Polski i Austrii. Wszystkie napoje są 

wytwarzane z wybranych herbat, ziół, 

przypraw i stanowią alternatywny 

napój na rynku bez dodatku 

barwników, aromatów i konserwantów.

A Slovak company dealing with 

manufacture of homemade soft 

drinks from natural ingredients is 

looking for local middle size 

distributors which have awareness of 

their markets in order to sell the 

company´s products from the 

countries of the Visegrad, namely the 

Czech Republic, Hungary, Poland and 

Austria. All the drinks are made 

especially from the selected loose 

teas, herbs, spices and represent 

alternative beverage for the market 

without the use of dyes, aromas or 

preservatives.

27.12.2020 spożywcza

BOMK201

91204006

Macedońska firma zajmuje się 

produkcją i dostawą szerokiej gamy 

produktów, w tym warzyw (biała 

kapusta, młoda kapusta, młoda 

kapusta, młoda aldoba, cebula, cukinia, 

pomidory, ogórek itp.) oraz owoców 

(zielone, czarne, niebieskie winogrona, 

nektaryny, morele, pomarańcze, arbuz 

itp.). Firma poszukuje dystrybutorów w 

środkowej Słowacji, Polsce, Czechach i 

na Węgrzech.

A Macedonian company cultivates 

and provides delivery of a wide range 

of products including vegetables 

(white cabbage, new crop spring 

young cabbage, young spring onion 

aldoba sort, zucchini, tomatoes, 

cucumber, etc.) and fruits (green, 

black, blue sorts of grapes, 

nectarines, apricot, oranges, 

watermelon, etc.). The company is 

looking for distributors in Central 

Slovakia, Poland, Czechia, and 

Hungary.

18.12.2020 spożywcza



BOHR201

91205001 

Chorwacka firma specjalizująca się w 

opracowywaniu ziołowych produktów 

medycznych i kosmetyków poszukuje 

dystrybutorów i / lub nabywców 

licencji na czopki dopochwowe. Czopki 

dopochwowe są produktami 

medycznymi mającymi na celu 

złagodzenie objawów zaburzeń sromu i 

pochwy spowodowanych wzrostem pH 

pochwy, charakteryzujących się 

wydzielaniem z pochwy, suchością 

pochwy, dyspareunią, nienormalnym 

zapachem pochwy, podrażnieniem, 

pieczeniem, swędzeniem i obrzękiem 

pochwy.

A Croatian company specialized in 

the development of herbal based 

medical products and cosmetic 

products is looking for distributors 

and/or license buyers for vaginal 

suppositories. Vaginal suppositories 

are medical products intended to 

relieve the symptoms of vulvovaginal 

disorders caused by an increase in 

the vaginal pH, characterized by 

vaginal discharge, vaginal dryness, 

dyspareunia, abnormal vaginal odor, 

irritation, burning, itching, and 

vaginal oedema.

09/12/2020

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna

BOMK201

91204005

Posiadająca bogatą wiedzę 

specjalistyczną w zakresie 

przetwórstwa i produkcji żywności od 

1956 r. Macedońska firma szuka 

nowych możliwości biznesowych i 

partnerów na całym świecie, takich jak 

sieci supermarketów, importerzy 

żywności, dystrybutorzy i 

przedstawiciele handlowi w celu 

nawiązania długoterminowych relacji 

biznesowych. Firma oferuje prawie 400 

rodzajów markowych i szytych na miarę 

towarów.

With extensive expertise in food 

processing and production since 

1956, the Macedonian company is 

looking for new business 

opportunities and partners around 

the world such as supermarket 

chains, food importers, distributors 

and commercial agents in order to 

establish a long term business 

relationships, where almost 400 

types of own branded and tailor 

made goods can be offered. 

11/12/2020 
spożywcza

BOPT201

91127001 

Portugalska firma specjalizująca się w 

inżynierii i produkcji elektroniki oraz 

produktów elektronicznych, na etapach 

od prototypowania do produkcji, szuka 

umów na podwykonawstwo.

A company from Portugal specialized 

in engineering and manufacturing of 

electronics and electronic products, 

from product design and prototyping 

to manufacturing is looking for 

subcontracting agreements.

02/12/2020 

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

  

BOPT201

91129001 

Portugalska firma, założona w 1989 

roku, dostarcza rozwiązania meblowe 

do dekoracji handlowych i wyświetlaczy 

POP - Point of Purchase. Produkuje 

także różne elementy ze stali i 

produktów drewnianych dla różnych 

gałęzi przemysłu. Firma szuka umowy 

agencyjnej.

Portuguese company, founded in in 

1989, provides solutions for 

commercial decoration furniture, 

POP - Point of Purchase displays. 

They also manufacture various 

components in steel and wood 

products for various industries.

They seek for a commercial agency 

agreement.

  16/12/2020 

produkty 

drewniane, 

meble



BOMK201

91125002 

Macedońska firma konsultingowa IT 

oferuje współpracę zagranicznym 

partnerom w ramach umów 

outsourcingu, podwykonawstwa i 

usług. Firma oferuje pełen zakres usług 

informatycznych: zwiększanie 

personelu IT, outsourcing oparty na 

projektach, usługi outsourcingu na 

morzu i na lądzie, integracja systemu, 

rozwój niestandardowy, zapewnienie 

jakości, systemy finansowe i 

rozliczeniowe, zarządzanie procesami 

biznesowymi, zarządzanie relacjami z 

klientem, dane analityczne i 

integracyjne.

A Macedonian IT consulting company 

is offering cooperation to foreign 

partners with outsourcing, 

subcontracting and service 

agreements. The company offers full 

range of IT services: IT staff 

augmentation, project based 

outsourcing, off-shore and near-

shore resourcing services, system 

integration, custom development, 

quality assurance, financial and 

billing systems, business process 

management, customer relation 

management, data analytic and 

integration.

05/12/2020 

komputery i 

IT

BOQA201

91209001 

Ten startup w Katarze zapewnia 

kompleksowe rozwiązanie aplikacyjne, 

które zaspokaja potrzeby transferu 

danych szkolnych i przekształca ręczne 

operacje w cyfrowe. Firma szuka 

partnera w ramach umowy agencyjnej.

This Qatar startup is providing an 

end to end application solution that 

caters to the school transport needs 

and transforms the manual 

operations into digital and efficient 

operations. The company is looking 

for partner in the frame of a 

commercial agency agreement. 

  

16/12/2020 

komputery i 

IT

BOUA201

91206001 

Ukraińska firma lotnicza z siedzibą w 

Charkowie wdraża pełny cykl 

nowoczesnych systemów lotniczych - 

od wstępnych badań po montaż, testy, 

certyfikację, masową produkcję ponad 

1300 rodzajów urządzeń do 

hydraulicznych, paliwowych i 

elektrycznych systemów lotniczych i 

kosmicznych . Firma poszukuje 

partnerów handlowych do współpracy 

na podstawie umów o usługi 

dystrybucyjne.

The Ukrainian aircraft company 

which is located in Kharkov 

implements a full cycle of modern 

aviation systems - from preliminary 

research to the assembly, testing, 

certification, mass production of 

more than 1300 types of equipment 

for hydraulic, fuel and electrical 

systems of aviation and space 

products. The company seeks trade 

partners to collaborate with on the 

basis of distribution services 

agreements.

24/12/2020 
inne usługi

BORO201

91016002 

Poszukuje rumuńska firma 

specjalizująca się w produkcji ubrań 

ochronnych, takich jak kombinezon, 

fartuchy, fartuchy, botki, spodnie 

robocze, kamizelki, kurtki i różnego 

rodzaju kombinezony wykonane z 

bawełny lub mieszanki włókien 

naturalnych i syntetycznych. 

Dystrybutorzy i partnerzy, którzy 

wymagają produkcji niestandardowych 

jednorazowych ubrań ochronnych i 

odzieży ochronnej są poszukiwani.

Romanian company specialized in 

manufacture of disposable 

protection garments and protective 

work wears like coverall, smocks, 

aprons, armrests, booties, work-

trousers, padded vests, jackets and 

various types of overalls made of 

cotton or mixture of natural and 

synthetic fibres is looking for 

distributors and partners who 

require manufacturing of custom 

disposable protection garments and 

protective work wears.

16/12/2020 
inne usługi

  

BOTR201

91202001 

Turecka firma z siedzibą w Erzurum 

(Turcja) produkuje pudełka plastikowe i 

blaszane. Poszukuje partnerów, z 

którymi można zawrzeć umowę 

produkcyjną lub usługi podwykonawcze 

w celu wejścia na nowe rynki.

 A Turkish company, located in 

Erzurum/Turkey, produces plastic 

and tin boxes. It is looking for 

partners with whom a manufacturing 

agreement or subcontracting 

services can be settled in order to 

enter into new markets.

13/12/2020 
inne usługi



  

BORS201

91121004 

Serbska firma specjalizująca się w 

produkcji narzędzi do cięcia twardych 

metali, specjalnych narzędzi dla 

przemysłu drogowego, wydobywczego i 

naftowego szuka dystrybutora swoich 

produktów lub umowy agencyjnej. 

Firma zapewnia rozwiązania dla 

wszystkich rodzajów obróbki: 

frezowania, wiercenia, wykonywania 

gwintów, przecinania i rowkowania. 

Wraz z płytkami wymiennymi firma 

produkuje uchwyty do toczenia, frezy, 

narzędzia do wtrysku plastiku / 

aluminium oraz ciągnienie i kucie na 

zimno.

Serbian company specialised in the 

manufacture of hard metal cutting 

tools, special tools for the road, 

mining and oil industries is looking 

for a distributor of its products or 

commercial agency agreement.  The 

company provides solutions for all 

types of machining: milling, drilling, 

making threads, parting and 

grooving. Along with indexable 

inserts, the company produces 

turning holders, cutters, tools for 

plastic/aluminium injection, and cold 

drawing and forging.

20/12/2020 
inne usługi

BOIT2019

1213002 

Ten młody włoski projektant zajmuje 

się modnymi akcesoriami z materiałów 

ekologicznych, takich jak drewno i 

ekoskóra lub bawełna.

Pięć lat temu stworzył markę, która 

zajmuje się torebkami i akcesoriami, 

które łączą różne rodzaje materiałów 

ekologicznych. W uprzywilejowany 

sposób używa drewna, jakby to była 

skóra. Kreacje charakteryzują się 

bardzo architektonicznymi formami. 

Poszukuje dystrybutorów, agentów lub 

salonów, którzy są zainteresowani jej 

marką akcesoriów modowych.

  This young Italian designer deals of 

fashion accessories in eco-

sustainable materials as wood and 

eco-leather or cotton.

She created a brand five years ago 

that deals with bags and accessories 

that mix different types of ecological 

materials. In a privileged way she 

uses wood as if it were leather. 

The creations are characterized by 

very architectural forms.

She is looking for distributors or 

agents or showrooms that are 

interested in her fashion accessories 

brand.

27/12/2020 
inne usługi

BOUA201

90329004 

Ukraiński producent elektronarzędzi 

szuka długoterminowego partnerstwa 

w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. Przyszły partner 

będzie dystrybuował swoje produkty na 

rynkach międzynarodowych.

The Ukrainian manufacturer of 

power tools is looking for a long-

term partnership under a 

distribution services agreement. The 

future partner will distribute its 

products in international markets. 

06/12/2020 
inne usługi

  

BOBA201

91129001 

Firma znajduje się w północno-

zachodniej Bośni i Hercegowinie. 

Działalność firmy obejmuje produkcję 

form (narzędzi) do wtryskiwania części 

wykonanych z tworzywa sztucznego, 

narzędzi do tłoczenia, gięcia i 

głębokiego tłoczenia oraz produkcję 

części metalowych specjalnego 

przeznaczenia. Firma zajmuje się 

również rekonstrukcją i naprawą 

uszkodzonych narzędzi. Najcenniejszym 

zasobem firmy jest wysokiej jakości 

personel. Firma poszukuje partnerów 

do pracy na podstawie umów 

dotyczących produkcji, outsourcingu 

lub joint venture.

The company is located in northwest 

Bosnia and Herzegovina. The 

company’s activity includes 

production of molds (tools) for 

injection of plastic material-made 

parts, tools for stamping, bending 

and deep drawing and production of 

special purpose metal-made parts.  

The company also deals with 

reconstruction and repair of 

damaged tools. The most valuable 

asset of the company is in its quality 

staff. The company seeks partners to 

work under manufacturing, 

outsourcing or joint venture 

agreements.

09/12/2020 

narzędzia i 

części



BOBA201

91204001 

Firma z Bośni i Hercegowiny, która 

produkuje krzesła, poszukuje 

partnerów do współpracy dwustronnej 

w ramach umowy o usługi produkcyjne 

lub dystrybucyjne. Największą 

przewagą firmy nad konkurencją jest 

dobra jakość produktów w rozsądnych 

cenach (dobra równowaga między 

kosztem a jakością).

The company from Bosnia and 

Herzegovina which produces chairs is 

looking for partners for bilateral 

cooperation under a manufacturing 

or distribution services agreement. 

The company's biggest advantage 

over the competition is good quality 

of products at reasonable prices 

(good balance between cost and 

quality).

  

11/12/2020 
inne usługi

  

BOIT2019

1119004 

Ta włoska wiodąca firma z siedzibą w 

regionie Apulia specjalizuje się w 

ściankach działowych. Grupa ta składa 

się z niewielu producentów na świecie, 

którzy projektują, produkują każdy 

element i instalują zaawansowane 

technologicznie ścianki działowe z 

odporne na sejsmikę, ognioodporne, 

akustyczne i z certyfikacją 

środowiskową.

Firma jest zainteresowana umowami o 

usługi dystrybucyjne na rynkach 

zagranicznych.

This Italian leader company, based in 

Apulia region, is specialized in mobile 

partitions. The group is amoung few 

manufacturers in the world that 

designs, produces each component 

and installs high-tech mobile 

partitions with seismic-proof, fire-

proof, acoustic and environmental 

certification. 

The company is interested in 

distribution services agreements in 

foreign markets. 

05/12/2020 
inne usługi

BODE201

91121002 

Niemiecki specjalista od produkcji 

elementów metalowych oferuje szybkie 

i niezawodne usługi produkcyjne na 

podstawie umowy produkcyjnej lub 

podwykonawczej z firmami z UE. Mała 

firma koncentruje się na produkcji 

małych części wykonanych ze stali 

nierdzewnej (316L), brązu (CuSn10) lub 

miedzi za pomocą stapiania 

proszkowego (selektywne topienie 

laserowe).

German specialist for contract 

manufacturing of additively 

produced metal parts is offering fast 

and reliable production services 

based on a manufacturing or a 

subcontracting agreement with 

companies located in the EU. The 

small company focusses on the 

production of small parts made of 

stainless steel (316L), bronze 

(CuSn10) or copper via powder bed 

fusion (selective laser melting). 

06/12/2020 
inne usługi

  

BOTR201

91205008 

Turecki producent maszyn rolniczych, 

który również świadczy usługi od 

podstaw dla zakładów budowlanych o 

dużej wydajności, poszukuje partnerów 

do współpracy w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych lub 

umowy agencyjnej.

A Turkish agro-processing machinery 

manufacturer, which also provides 

the service of building plants with 

high capacities from scratch, seeks 

partners to cooperate under 

distribution services agreement or 

commercial agency agreement.

12/12/2020 
rolnictwo

  

BOTR201

91216003

Turecki producent narzędzi 

chirurgicznych poszukuje partnerów w 

Europie, którzy chcieliby działać jako 

dystrybutor firmy.

 Turkish manufacturer of surgical 

instruments is looking for partners in 

Europe who would like to act as the 

company's distributor. 

24/12/2020 
inne usługi



  

BORS201

91204001 

Serbska firma opracowuje i produkuje 

palniki, trzonki i inny sprzęt gazowy do 

cięcia i spawania metali oraz 

specjalnych noży do pracy w 

stalowniach. Ich klienci to od dużych 

firm produkujących stal do małych 

rodzinnych warsztatów w Serbii, 

Słowenii, Chorwacji, Łotwie, Czechach, 

Turcji, N. Macedonii, Bośni i 

Hercegowinie, Danii i Czarnogórze. 

Firma szuka partnerów do dystrybucji 

swoich urządzeń na lokalnych rynkach.

A Serbian company develops and 

produces torches, shanks, and other 

gas equipment for cutting and 

welding of metal and special cutters 

for work in the steel mils. Their 

clients are ranging from the large 

steel-producing companies to small 

family-run workshops in Serbia, 

Slovenia, Croatia, Latvia, Czech 

Republic, Turkey, N. Macedonia, 

Bosnia-Herzegovina, Denmark, and 

Montenegro. The company is looking 

for partners to distribute their 

equipment on their local markets. 

19/12/2020 
inne usługi

BOMK201

91203001 

Macedońska firma bardzo 

zaangażowana w produkcję zdrowej i 

pożywnej żywności z owoców i warzyw 

klasy premium szuka partnerów w 

krajach europejskich w ramach umowy 

o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

Asortyment produktów waha się od 

przysmaków warzywnych, konfitury, po 

produkty suszone i oleje z dodatkiem 

Hypericum.

Macedonian company highly 

committed to producing healthy and 

nutritious food made of premium 

class fruits and vegetables is looking 

for partners in European countries 

under a distribution services 

agreement. The product range varies 

from vegetable delicacies, confiture, 

to dried products and hypericum 

infused oils.

 

 06/12/2020 
inne usługi

BOPT201

91206001 

Portugalska firma z ponad 100-letnią 

działalnością, która produkuje 

regionalne piwo i napoje gazowane, 

szuka partnera biznesowego 

(dystrybutora i / lub przedstawiciela 

handlowego), który pomógłby 

wprowadzić ich produkty na rynki w 

UE.

A Portuguese company with more 

than 100 years of activity that 

manufactures regional beer and soda 

is looking for a business partner 

(distributor and/or commercial 

agent) to help introduce their 

products both in the EU domestic 

market and in the foreign market.

09/12/2020 
inne usługi

BOBG201

91206001 

Bułgarska firma specjalizująca się w 

produkcji sprzętu do 

spadochroniarstwa i paralotniarstwa i 

dąży do zawarcia umowy produkcyjnej, 

a także umowy usług dystrybucyjnych 

dotyczących sprzedaży swoich 

produktów. Firmy, które byłyby 

zainteresowane umową produkcyjną, 

muszą mieć doświadczenie w 

wytwarzaniu podobnych towarów i 

możliwość ich późniejszej dystrybucji za 

pośrednictwem swoich kanałów. 

A Bulgarian company, specialized in 

manufacturing of skydiving and 

paragliding equipment, seeks 

manufacturing agreement as well as 

distribution services agreement for 

selling their products.

The companies that would be 

interested in a manufacturing 

agreement, are required to have 

experience in the manufacturing of 

similar type of goods and the 

possibility of their subsequent 

distribution through their channels.

14/12/2020 
inne usługi



BOES2019

0628001

Hiszpańska firma biotechnologiczna ma 

jedną z największych morskich kolekcji 

drobnoustrojów na świecie, a dzięki 

różnorodności swoich bibliotek może 

projektować i realizować różnorodne 

projekty multidyscyplinarne. Firma ma 

ponad 20-letnie doświadczenie w 

opracowywaniu produktów i procesów 

na bazie drobnoustrojów i oferuje 

zarówno umowy licencyjne, jak i 

podwykonawstwo zagranicznym 

partnerom.

A Spanish biotechnological company 

has one of the largest marine 

microbial collections worldwide, and 

with the diversity of their libraries, 

can design and perform a variety of 

multidisciplinary projects. The 

company has more than 20 years of 

experience developing microbial-

based products and processes and 

offers both license agreements or 

subcontracting to foreign partners.

04/12/2020 
inne usługi

BOUA201

90628001

Firma z branży drzewnej z Ukrainy, 

wyspecjalizowana w wytwarzaniu 

produktów z drewna w pełnym cyklu 

produkcyjnym, poszukuje partnera do 

wdrożenia wspólnych projektów i 

zamówień oraz dystrybucji produktów. 

Firma poszukuje producentów mebli, 

dystrybutorów, grup producenckich z 

branży drzewnej lub meblarskiej w celu 

zawarcia umowy dystrybucji lub 

koncesji.

A woodworking company from 

Ukraine, specializing in 

manufactured wood products with a 

full cycle of production looking for a 

partner to implement joint projects 

and orders and for distributions of 

the products. The company seeks 

furniture manufacturers, 

distributors, woodworking 

association, and furniture makers 

association for distribution services 

or franchise agreements.

24/12/2020

produkty 

drewniane, 

meble

BORS201

91120001

Serbska firma specjalizująca się w 

rozwiązaniach dotyczących 

automatyzacji procesów 

produkcyjnych, jak również diagnostyce 

oraz kontroli  niezbędnych usprawnień 

użytkowanego sprzętu. Firma jest 

partnerem wiodących producentów 

części w zakresie pneumatyki i robotyki 

oraz posiada zgrany,  

interdyscyplinarny zespół inżynierów. 

Firma jest zainteresowana zawarciem 

umowy przedstawicielstwa 

handlowego czy dystrybucji z 

partnerami dobrze usytuowanymi na 

rynku lub zajmującymi się 

uzupełniającym sprzętem.

A Serbian company is specialised in 

automatisation of the production 

process solutions, as well as, 

diagnostics and auditing of necessary 

improvements of the already existing 

equipment. The company is a 

partner to major pneumatic and 

robotics part manufacturers and has 

an integrated and multi-disciplinary 

team of engineers. The company is 

looking for a commercial 

representative or distribution 

agreement with partners well 

established on the market or dealing 

with complementary equipment.

27/12/2020 inne usługi

BOIT2019

1115001

Farma zlokalizowana w południowych 

Włoszech, dokładnie w Monopoli-

Apulia, jest wyspecjalizowana w 

uprawie pomidorów i ogórków w 

ramach innowacyjnego systemu 

uprawy, który gwarantuje, w zgodzie z 

środowiskowymi wymogami, wysokie 

standardy jakości i produkcji. Firma jest 

zainteresowana zawarciem umowy 

dystrybucji.

The farm located in the south of 

Italy, exactly in Monopoli (BA) - 

Apulia, is specialized in the 

cultivation of tomato and cucumber 

through an innovative cultivation 

system, which ensures, in 

accordance with a careful 

environmental policy, high standards 

of quality and production.

The company is looking to establish 

new distribution services 

agreements.

06/12/2020 rolnictwo



BOMK201

91128002

Firma z Macedonii specjalizująca się w 

dostarczaniu na odległość usług w 

zakresie zaplecza organizacyjnego, 

oferuje współpracę dla SME 

zainteresowanych zleceniem 

wykonania usługi na zewnątrz operacji 

rachunkowych i księgowych. Firma 

oferuje elastyczne i wyskalowane usługi 

na wysokim poziomie operacyjnym i 

wydajnym kosztowo w tym 

:rachunkowość, księgowość, obsługa 

klienta, obsługa administracyjna w 

ramach umowy zlecenia wykonania 

usługi na zewnątrz.

A Macedonian company specialised 

in remote provisioning of back-office 

services offers cooperation to SMEs 

interested in outsourcing their 

accounting and bookkeeping 

operation. The company offers 

flexible and scalable services with 

high levels of operational and cost 

efficiency, including accounting, 

bookkeeping, customer service and 

administrative services under the 

terms of outsourcing agreement. 

05/12/2020 inne usługi

BOPL2019

1208002

Polski wytwórca artykułów dla dzieci 

poszukuje zagranicznych firm do 

współpracy w celu zawarcia umowy 

dystrybucji lub przedstawicielstwa 

handlowego w celu zwiększenia 

sprzedaży na nowe rynki. Kluczowy 

produkt, który firma chce sprzedawać, 

to innowacyjny, lekki wagowo 

uniwersalny adapter z kółkami 

pozwalający na użycie samochodowego 

fotelika dziecięcego  jako wózka 

dziecięcego.

A Polish manufacturer of children's 

articles is looking for foreign 

companies to make cooperation with 

interested EU partners establish 

Distribution Services Agreement and 

Commercial agency agreement to 

expand their sales into new market.

Their flagship product which 

company is interested in distributing 

and selling is an innovative, 

lightweight, universal adapter with 

wheels, allowing the use of a child 

car seat as a baby pram.

20/12/2020
różne inne 

produkty

BOPL2019

1208004

Polska, innowacyjna firma wytworzyła 

własny system biologicznej oczyszczalni 

zanieczyszczonego powietrza dla 

zastosowania przemysłowego. System, 

bazujący na florze bakteryjnej, jest 

tańszy oraz bezpieczniejszy w 

funkcjonowaniu niż tradycyjne metody 

oczyszczania powietrza. Firma 

chciałaby współpracować z 

zainteresowanymi partnerami z 

obszaru UE w ramach umowy 

dystrybucji lub przedstawicielstwa 

handlowego w celu zwiększenia 

sprzedaży na nowych rynkach.

Polish, very innovative company has 

created its own system of biological 

purification of polluted air for an 

industry applications. The system is 

based on bacterial flora, it is cheaper 

and safer in operation than 

traditional air purification methods. 

The company is willing to make 

cooperation with interested EU 

partners to establish Distribution 

Services Agreement and Commercial 

agency agreement to expand their 

sales into new markets. 

20/12/2020

środowisko/

energia/ochr

ona 

środowiska

BOPL2019

1219002

Polska firma  z branży drukarek 3D z 6 

letnim doświadczeniem, która 

opracowała  nowy wzór produktów i 

usług na drukarce 3D, poszukuje 

nowych możliwości. Firma poszukuje 

długoterminowej współpracy w ramach 

umowy dystrybucji. Polski, innowacyjny 

zespół chce nawiązać współprace w 

celu rozwoju kreatywności opartej na 

zamiłowaniu do pracy.

A Polish 3D printing company with 6 

years of experience has developed a 

new design different products and 

services of 3D printing is looking for 

new opportunities. The Polish 

innovative company of 3D printing is 

looking for long term cooperation 

under the distribution services 

agreement. The Polish innovative 

team is looking for a new way of 

creativity to work with passion.

23/12/2020 inne usługi



BOIT2019

0828002

Włoska grupa, funkcjonująca jako 

operator terminala w jednym z 

ważniejszych włoskich portów 

zajmująca się obsługiwaniem i 

magazynowaniem szerokiego zakresu 

produktów, poszukuje parterów do 

zbudowania długoletniej współpracy 

biznesowej w ramach umowy zlecenia 

wykonania usługi na zewnątrz takich 

jak: agencja nieruchomości 

zainteresowana rozwojem terenów 

leżących w rejonie terminala, agencji 

przesyłowych i żeglugowych, 

operatorów transportu 

multimodalnego, producentów z 

branży przemysłowej zainteresowanych 

działalnością w terminalu- miejscu 

operowania naszej grupy. 

An italian group, working as a 

terminal operator in one of the most 

important italian port, handling and 

storing a wide range of goods, is 

looking for partners to build a long-

lasting business cooperation under 

outsourcing agreement such as: real 

estate companies interested in 

developing an area within the 

group’s terminal; forwarding and 

shipping agencies or multimodal 

transport operators; manufacturing 

industries interested in settling and 

working in the terminal in which the 

group operates

12/12/2020
transport/log

istyka

BOIT2019

1115002

Włoski artysta, z unikalnymi dziełami w 

obróbce kamienia poszukuje  agencji 

handlowej z biegłością w sztuce i 

estetyce. Z kamiennych bloków artysta 

wytwarza wspaniałe dzieła sztuki. W 

branży meblarskiej z kolei tworzy 

oryginalne przedmioty oraz meble 

kształtem nawiązujące do kamienia,  w 

tym tego z Lecce, który może być 

wykonany z pomocą murarza. Także 

wapień jest używany do wykonania 

wytrzymałych przedmiotów z uwagi na 

swoją twardość.

An Italian artist with unique artworks 

of stone is looking for a commercial 

agent with an expertise in arts and 

aesthetics.

From the blocks of stone he 

produces beautiful works of art. In 

the field of furniture he tries to 

create original objects and furniture, 

for the shape and use of stone, such 

as the one from Lecce that you can 

easily work with a simple 

stonemason. But even limestone is 

used for the most resistant objects 

because it is harder. 

09/12/2020 inne usługi

BOAM201

91218001

Armeński producent różnorodnych 

produktów ze skóry naturalnej i eko-

skóry, takich jak akcesoria i torebki dla 

kobiet i mężczyzn, jak również dla 

dzieci, chciałby rozszerzyć zakres 

produkcji i wejść na nowe rynki. 

Producent jest zainteresowany 

podpisaniem umowy produkcji.

The Armenian producer of different 

goods from leather and eco-leather 

such as accessories and bags for 

women and men, as well as for 

children wants to expand its 

production activities and to enter 

new markets. The producer is looking 

for a manufacturing agreement. 

22/12/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOBG201

91211001

Bułgarska firma, zlokalizowana w 

regionie Smolyan, producent drzwi z 

litego drewna i  płyt MDF z użyciem 

własnej technologii, poszukuje 

partnerów w ramach umowy 

produkcyjnej lub dystrybucji. Firma 

produkuje różne rodzaje przedmiotów 

z drewna iglastego i liściastego, czym 

poszerza swoje portfolio. Używany 

materiał to jakościowe drewno iglaste o 

wilgotności 10%-12%. Produkty mogą 

być wykonane na indywidualne 

zamówienie. 

The BG company, located in the 

region of Smolyan, is a manufacturer 

of solid wood and medium-density 

wood (MDF) interior doors, using its 

own technology, and is looking for 

partners under manufacturing and 

distribution services agreement. The 

factory also produces various types 

of coniferous & deciduous wood 

items, which broadens its product 

portfolio. The materials used are 

quality coniferous wood with 

humidity 10% ÷ 12%. All products 

can be customized as per each order.

16/12/2020

produkty 

drewniane, 

meble



BOPT201

91128001

Portugalski SME specjalizujący się w 

produkcji i sprzedaży produktów z 

organicznych owoców, takich jak: 

dżemy, galaretki, miody, likiery, 

marynaty, przyprawy kulinarne 

poszukuje dystrybutora w celu 

sprzedaży swoich produktów na terenie 

państw EU i poza EU. Firma obecnie 

posiada doświadczenie w eksporcie na 

całym świecie.

Portuguese SME specialized in 

manufacturing and marketing 

organic fruit products like jams and 

jellies, honey, liqueurs, pickles, hot 

condiments and hot seasonings is 

looking for distributors in order to 

sell its products in EU and non-EU 

countries. The company has already 

experience exporting worldwide.

11/12/2020 spożywcza

BOPL2019

1115001

Polska firma, produkująca maszyny dla 

rolnictwa i przemysłu spożywczego, 

oferuje specjalistyczne urządzenie do 

palenia/prażenia ziaren roślin oleistych. 

Firma wprowadziła  innowacyjny 

system prażenia, suszenia i żelowania 

różnych ziaren zbóż, kasz i płatków. 

Firma poszukuje dystrybutora  lub  

przedstawiciela handlowego.

A Polish company that produces 

machines for agriculture and food 

sector offers specialized equipment 

for roasting oilseed grain.The 

company has launched an innovative 

system for roasting, drying and 

gelatinisation of  various grains, 

groats and cereals. The company is 

looking for distributors and 

commercial agents.

11/12/2020

pojazdy i 

maszyny/ma

szynowa

BOTR201

91205007

Turecka firma  specjalizuje się w 

produkcji środków czystości i higieny 

osobistej od 2008 roku. Firma posiada 

zdolności do wyrobu opakowań 

powyższych produktów zgodnie z 

wymogami klienta, dlatego bardziej 

przystępne ceny mogą być oferowane. 

Firma poszukuje  dobrze usytuowanych  

i doświadczonych partnerów do handlu 

produktami w ramach umowy 

dystrybucji czy przedstawicielstwa 

handlowego.

A Turkish company has specialized in 

manufacturing of personal/home 

care and cleaning products since 

2008. The company has full capacity 

to manufacture the packaging of its 

product range accordingly with 

customers' demands, thus more 

reasonable prices are offered. The 

company seeks well-established and 

experienced partners to market its 

products under distribution services 

agreement or commercial agency 

agreement.

13/12/2020

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna

BORO201

91129001

Rumuńska firma posiada doświadczenie 

w zaopatrzeniu w artykuły biurowe, 

szkolne i rzemieślnicze pod swoja 

marką. Rumuński SME poszukuje 

nowych partnerów w ramach umowy 

dystrybucji  w celu zwiększenia swojego 

portfolio współpracy z 

międzynarodowymi firmami o każdym 

potencjale.

The Romanian enterprise has a 

relevant experience in supplying 

stationery and office products, 

educational and craft item sunder its 

own brand. The Romanian SME is 

seeking to establish new 

partnerships under the form of 

distribution services agreements and 

to increase its portfolio with 

international enterprises of any size. 

01/12/2020
różne inne 

produkty



BOFR201

91205001

Francuska firma, zlokalizowana w 

Bretanii, jest wyspecjalizowana w 

zrównoważonych, morskich 

biotechnologiach. SME opracował, 

wyprodukował oraz oferuje do 

sprzedaży biostymulanty i nawozy dla 

rynku rolnego. Te nawozy są 

skomponowane w oparciu o aktywne 

składniki pozyskane z 

wyselekcjonowanych morskich 

wodorostów. Firma oferuje szeroki 

zakres biostymulantów opartych o 

morskie wodorosty (organiczne i 

zrównoważone) i poszukuje partnerów 

handlowych w celu rozpowszechnienia 

swoich innowacyjnych produktów w 

ramach umowy dystrybucji. 

French company, located in Brittany, 

is specialized in sustainable marine 

biotechnologies. The SME develops, 

produces and distributes 

biostimulants and fertilizers for the 

agriculture markets. These fertilizers 

are made up active ingredients 

extracted from rigorously selected 

Seaweeds. The SME offers a range of 

seaweed-based biostimulant 

products (organic  and sustainable) 

and is looking for commercial 

partners to disseminate its 

innovative products under a 

distribution services agreement.

06/12/2020 rolnictwo

BOIT2019

1204001

Ta włoska firma, jako pierwsza w 

regionie Apulii produkuje przekąski z 

ziemniaków rosnących i 

przetwarzanych tylko w Solento. 

Głównym celem firmy  jest stworzenie 

jednego łańcucha dostaw - od uprawy 

po pakowanie- na swoim obszarze, tym 

samym stworzyć kompletny produkt 

"made in Puglia". Firma chce ekspansji 

na europejski rynek w ramach umowy 

dystrybucji.

This Italian company is the first in the 

Apulia region that produces snacks 

with potatoes entirely grown and 

processed in Salento. 

One of the main aims of the 

company is to be able to realize the 

entire supply chain - from cultivation 

to packaging - in its own territory, 

thus creating a completely "made in 

Puglia" product. The company wants 

to expand into the European market 

via a distribution services agreement.

16/12/2020 spożywcza

BOMK201

91220001

Macedoński SME, z doświadczeniem w 

proponowaniu rozwiązań w 

automatyce i zasilaniu elektronicznym 

oferuje swoje usługi i technologie 

procesowe w wytwarzaniu 

przemysłowych prototypów. Firma jest 

zainteresowana w znalezieniu 

potencjalnych partnerów 

przemysłowych. Firma dostarcza 

metody rekonstrukcji i rewitalizacji 

starych i budowę nowych prototypów 

w następujących sektorach: metalowy, 

metalurgiczny, elektryczny, chemiczny, 

wydobywczy i spożywczy/produkcja 

napojów. Umowa joint-venture  jest 

preferowana.

A Macedonian SME, experienced in 

providing automation and power 

electronic solutions, offers its 

services and process technology for 

manufacturing of industrial 

prototypes. The company is 

interested to find potential industrial 

partners. It provides reconstruction 

and revitalization of old and 

construction of new prototypes in 

the following industries: 

metalworking, metallurgy, electrical, 

chemical, mining, and 

food/beverage. Joint venture 

agreements are sought.

30/12/2020 inne usługi



BOPT201

91118001

Portugalska firma projektuje, 

produkuje i sprzedaje odzież i akcesoria 

modowe. Nakierowana na rozwój 

produktów z historią, firma pragnie dać 

nowe życie dla sfery powiązanej z 

dziedzictwem narodowym: począwszy 

od faktów historycznych, sztuki, 

krajobrazu, budynków, a kończąc na 

opowieściach  i bajkach, przemieniając 

je w nadające się do noszenia produkty 

tworzące ekskluzywność, szuka 

partnerstwa z agencją pośrednictwa 

handlowego lub dystrybutorem.

The Portuguese fashion brand 

designs, produces and sells clothing 

and accessories. Focused on the 

development of products with a 

story behind it, it is able to give a 

new life to everything that may be 

considered national heritage: from 

historical facts, art, landscapes, 

buildings, to tales and stories, 

turning it into wearable products, 

generating exclusive and wants to 

establish partnerships with 

commercial agents and/or 

distributors.

18/12/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BORS201

91125003

Serbski SME oferuje swoje usługi w 

zakresie chemicznych i 

biotechnologicznych pomiarów, w 

szczególności, analiza próbek i testy w 

ramach zleconej umowy 

podwykonawstwa. Firmowa wiedza  

może być pomocna dla zespołu 

inżynierów przy monitorowaniu 

procesów oraz wsparcia projektu w 

trakcie fazy planowania. Przykładami 

oferowanych usług są np. pomiar 

zawartości cukru, charakterystyka 

rozkładu zanieczyszczenia prze mikro 

organizmy oraz  rozwój metod 

wykrywania zanieczyszczeń.

A Serbian SME offers its services on 

chemical and biotechnological 

measurements, in particular, sample 

analysis and tests under 

subcontracting agreements. The 

SME's know-how and expertise can 

be used to help engineering teams to 

monitor processes and support 

projects in the planning phase.  Some 

examples of offered services are 

sugar content measurement, 

characterisation of pollutant 

breakdown by a micro-organism, and 

development of pollutant detection 

methods.

12/12/2020

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna

BODE201

90814002

Niemiecka firma z branży edukacyjnej 

stworzyła oprogramowanie dla dużej 

skali, komunikację w czasie 

rzeczywistym. Ich nowoczesna wideo 

technologia wprowadza stabilną 

komunikację na żywo pomiędzy 100 

użytkowników jednocześnie. Taka 

technologia jest dedykowana dla 

dużych spotkań biznesowych, jak 

również wirtualnych seminariów. Firma 

poszukuje partnerów zainteresowanych 

podpisaniem umowy dystrybucji. 

Instytucje edukacyjne, uniwersytety i 

instytucje publiczne powinny się 

znajdować wśród klientów 

potencjalnego partnera.

A German education company 

developed software for large-scale, 

real-time communication. Its modern 

video-technology provides stable live 

communication between up to 100 

users simultaneously. As such it is 

applicable for large-scale business 

meetings as well as virtual seminars. 

The company is looking for 

companies interested in distribution 

service agreements. Education 

institutions, universities and public 

institutions should be amongst the 

partner's client base.

16/12/2020
nauka/eduka

cja



BOCZ2019

1127001

Czeski producent form plastycznych 

oferuje wolne moce produkcyjne na 

maszynach z formo- wtryskarkami z siłą 

wtrysku 120-180 ton. Firma posiada 

ponad 2000 m2 hal produkcyjnych oraz 

6000 m2 magazynów. Firma może 

zaoferować także usługi montażu i 

demontażu. Czeska firma poszukuje 

możliwości podpisania umowy 

produkcyjnej lub podwykonawstwa 

jako formy współpracy.

A Czech manufacturer of plastic 

moldings offers spare production 

capacity on injection molding 

machines with an injection force of 

120 - 800 tons. The company has 

over 2,000 m2 for production 

premises and a storage area of 6,000 

m2. They can also offer eventual 

assembly and disassembly services 

the factory itself. The Czech partner 

is looking for manufacturing 

agreements or subcontracting as a 

form of cooperation.

16/12/2020

pojazdy i 

maszyny/ma

szynowa

BONL201

91126001

Młoda niderlandzka firma opracowała 

łatwy do użycia, przeciwsłoneczny 

aplikator w pędzlu, który jest 

wypełniony mineralnym pudrem,  

chroniącym przed szkodliwym 

promieniowaniem ultrafioletowym A i 

B. Puder składa się z 100% naturalnych 

minerałów bez chemicznych dodatków, 

które nie są  wchłaniane przez skórę i 

jest przeznaczony w szczególności do 

skóry wrażliwej. W ramach wejścia na 

nowe rynki, firma  jest zainteresowana 

znalezieniem partnera 

zainteresowanego sprzedażą tego 

produktu w formie umowy dystrybucji.

The young Dutch company 

developed an easy to use sun 

protecting brush applicator that is 

filled with an effective mineral 

powder, which provides protection 

against everyday harmful ultraviolet 

A and B. The powder consists of 

100% natural minerals without 

chemical additives that do not 

absorb into the skin and is also 

suitable for problematic and 

sensitive skins. To enter new markets 

the company is looking for partners 

interested in selling the product 

under a distribution services 

agreement.

30/05/2020

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna

BOHU201

91209001

Firma z Węgier, producent medycznych 

implantów ( trauma, ortopedia, 

kręgosłup, stomatologia z powiązanymi 

instrumentami). Firma poszukuje 

przedstawiciela handlowego lub 

dystrybutora  wyspecjalizowanego w 

medycznych urządzeniach z 

ugruntowaną siecią klientów.

The Hungary-based company 

manufactures medical implants 

(trauma, orthopaedic, spine and 

dental implants with the associated 

instruments). The company is looking 

for commercial agents and/or 

distributors worldwide specialised in 

medical devices, with a consolidated 

network of clients. 

16/12/2020 medycyna

BOUK201

91216002

Firma brytyjska poszukuje 

dystrybutorów do sprzedaży 

naturalnych, przyjaznych środowisku, 

środków odstraszania komarów. 

Produkt pomaga odstraszyć owady 

poprzez emisję delikatnych aromatów 

maskujących woń. Aktywna substacja 

jest zarejestrowanym roślinnym 

odstraszaczem  posiadającym 

skuteczność zbliżoną do pochodnej 

benzamidu, która jest roślinnego 

pochodzenia i zatwierdzona przez Soil 

Assocoation. Firma wypracowała  

unikalną metodę do zwiększenia siły 

oddziaływania i skuteczności środka 

odstraszającego owady.

UK company is looking for 

distributors for its range of natural, 

environmentally friendly mosquito 

repellents. The products help to 

repel insects, by emitting soft aromas 

that mask your scent. The active 

ingredient is a registered botanical 

mosquito repellent with deet-like 

efficacy, which is vegan and Soil 

Association approved. The company 

has developed a unique process to 

intensify the strength of the insect 

repellents and its efficacy. 

19/12/2020

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna



 

BOEE2019

1030001

Estońska firma specjalizuje się w 

produkcji w 100% biodegradowalnych i 

wielokrotnego użytku słomek do picia z 

trzciny (powszechnie dostępna roślina 

podmokła). Dzięki wydrążonemu 

kształtowi trzciny i zdolności do 

przytrzymywania wody doskonale 

nadaje się do produkcji słomek do picia, 

które zastępują wszechobecny plastik, 

który jest zabójczy dla zwierząt. Firma 

szuka partnerów dystrybucyjnych w 

nowych krajach.

 

The Estonian company is specialized 

in producing 100% biodegradable 

and reusable drinking straws from 

reed (an abundantly available 

wetland plant). Thanks to reed’s 

straw-like hollow shape and its 

ability to withstand water, it is 

perfectly suitable for the production 

of drinking straws to replace the 

ubiquitous plastic that is deadly for 

animals. The company is looking for 

distribution partners in new 

countries.

 13/12/2020
różne inne 

produkty

BOUA201

91104002

Ukraińska firma produkująca szeroki 

asortyment ciastek i krakersów 

poszukuje dystrybutorów w celu 

zawarcia umów o usługi dystrybucyjne.

The Ukrainian company producing a 

wide assortment of biscuits and 

crackers is searching for distributors 

in order to conclude distribution 

services agreements.

27/12/2020 spożywcza

 

BOBG201

91213002

Bułgarska firma specjalizująca się w 

budowie budynków i obiektów 

użyteczności publicznej szuka 

partnerów do podwykonawstwa. Firma 

realizuje działania budowlane i 

projektowe dla organów publicznych i 

przedsiębiorstw. Firma oferuje 

zespołowi budowlanemu projekty i 

prace podwykonawcze w Europie.

A Bulgarian company specialized in 

the construction of buildings and 

public utilities is looking for partners 

for subcontracting. The company 

implements construction and design 

activities for public bodies and 

businesses. The company offers its 

construction team for projects and 

subcontracting works in Europe.

 15/12/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

 

BORS201

80305001

Serbska firma oferuje 

podwykonawstwo w zakresie rozwoju 

przedklinicznego (zestaw badań 

toksykologicznych, farmakokinetyki i 

niektórych badań 

farmakodynamicznych) leków dla ludzi i 

weterynarii oraz nowo 

zsyntetyzowanych substancji zgodnie 

ze standardami farmakopealnymi, 

OECD i GLP. Firma oferuje również testy 

biozgodności wyrobów medycznych 

oraz biologiczne testy kontroli jakości 

produktów. Firma szuka współpracy z 

firmami farmaceutycznymi lub 

laboratoriami.

A Serbian company offers 

subcontracting for the preclinical 

development (set of toxicology 

testing, pharmacokinetics, and some 

of the pharmacodynamics 

investigations) for human and 

veterinary medicines and newly 

synthesised substances according to 

pharmacopoeial, OECD and GLP 

standards. The company also offers 

biocompatibility testing for medical 

devices, and biological quality 

control testing of products. The 

company is looking for collaboration 

with pharmaceutical companies or 

laboratories.

 30/12/2020 medycyna

 

BOMK201

91112001

Północno-macedońska firma z 

powodzeniem importuje, eksportuje i 

dystrybuuje świeże owoce i warzywa na 

rynek krajowy i kraje sąsiadujące. Firma 

poszukuje nowych partnerów 

biznesowych na podstawie umów 

dystrybucyjnych w celu skutecznego 

rozpowszechniania swoich produktów 

w Europie.

A North Macedonian company 

successfully imports, exports and 

distributes fresh fruits and 

vegetables to the domestic market 

and neighbouring countries. The 

company is looking for new business 

partners based on distribution 

agreements for successful 

dissemination of their products in 

Europe. 

 19/12/2020 spożywcza



 

BORO201

91213001

Rumuńska firma z ponad 20-letnim 

doświadczeniem w druku 

serigraficznym, sublimacyjnym na 

materiałach tekstylnych i usługach 

hafciarskich szuka partnerów z branży 

tekstylnej i odzieżowej w celu zawarcia 

umów outsourcingowych.

 

Romanian company with over 20 

years’ experience in serigraph 

printing, sublimation printing on 

textile materials and embroidery 

services is looking for partners from 

the textile and clothing sector in 

order to conclude outsourcing 

agreements.

16/12/2020 inne usługi

BOIT2019

1112001

Ta mała włoska firma z siedzibą w 

Ceglie Messapica (BR) - Apulia, 

produkuje makaron ze spalonej 

pszenicy. Ten rodzaj pszenicy był kiedyś 

po prostu resztką zbiorów, a teraz ma 

nową funkcję, również dzięki swoim 

właściwościom odżywczym.

Firma eksportuje znaczną część swojej 

produkcji i poszukuje dystrybutorów, 

aby dalej rozwijać swoją 

międzynarodową sieć dystrybucji.

 

This little Italian company, based in 

Ceglie Messapica (BR) - Apulia, 

produces pasta from burnt wheat. 

This kind of wheat was once simply 

the leftover of the harvest and now 

has a new function, also thanks to its 

nutritional properties. 

The company exports a good part of 

its production and it is looking for 

distributors, in order to further 

expand its international distribution 

network.

09/12/2020 spożywcza

 

BOBG201

91204001

Jest wiodącą firmą w produkcji i 

dystrybucji wszelkiego rodzaju lin 

plecionych w Bułgarii. Produkują 

pojedyncze i podwójnie plecione liny 

wykonane z materiałów syntetycznych 

(poliamid 6, jedwab poliestrowy i 

tekstylny poliester) oraz z materiałów 

naturalnych (juta). Firma poszukuje 

dystrybutorów lub przedstawicieli 

handlowych w celu wejścia na nowe 

rynki.

This is a leading company in the 

manufacture and distribution of all 

kinds of braided ropes in Bulgaria. 

They produce single and double 

braided ropes made from synthetic 

materials (polyamide 6, polyester silk 

and textile polyester) and from 

natural materials (jute). The 

company is looking for distributors or 

commercial agents in order to reach 

new markets.

13/12/2020
różne inne 

produkty

BORO201

91120001

Rumuńska firma z siedzibą w 

Transylwanii produkuje unikalne meble 

wykonane z odzyskanego drewna. 

Ponieważ już sprzedaje na rynku 

rumuńskim, firma jest gotowa do 

przedstawienia swoich produktów na 

arenie międzynarodowej; dlatego 

rumuńska firma poszukuje agentów 

reprezentujących swoje ekskluzywne 

drewniane stoły za granicą. Współpraca 

będzie oparta na umowie handlowej.

 

Established in Transylvania, a 

Romanian company is manufacturing 

unique furniture made of reclaimed 

wood. As it is already selling on the 

Romanian market, the company is 

willing to make its products known 

internationally; thus, the Romanian 

company is looking for agents to 

represent its exclusive wooden tables 

abroad. Cooperation will be based on 

commercial agency agreement.

 01/12/2020

produkty 

drewniane, 

meble



 

BOIT2019

0729002

Włoska firma specjalizuje się w 

artystycznej produkcji marmuru, takiej 

jak kominki, podłogi, fontanny, rzeźby i 

inne ręcznie wykonane wyroby z 

marmuru do wyposażenia wnętrz i na 

zewnątrz budynków prywatnych i 

publicznych. Firma szuka pracowni 

architektonicznych i projektowych oraz 

firm działających w branży budowlanej, 

umów produkcyjnych i dystrybutorów.

 

The Italian company is specialized in 

artistic marble production, such as 

fireplaces, floors, fountains, 

sculptures and others handcrafted 

marble products for interior and 

exterior furnishing for private and 

public buildings. The company is 

searching for architecture and design 

studios and companies operating in 

the construction sector, for 

manufacturing agreements and for 

distributors. 

15/12/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

BORO201

91029002

Rumuńska firma specjalizująca się w 

produkcji artykułów tekstylnych dla 

kobiet i mężczyzn, takich jak pobieranie 

próbek prototypów, próbki 

sprzedażowe, próbki 

przedprodukcyjne, szuka partnerów w 

ramach umowy dotyczącej produkcji 

lub podwykonawstwa, aby wejść na 

nowe rynki i zwiększyć swój udział w 

rynku .

 

A Romanian company specialized in 

the production of textile articles for 

women and men, such as prototypes 

sampling, sales samples, pre-

production samples is looking for 

partners under the manufacturing or 

subcontracting agreement, in order 

to enter new markets and to increase 

its market share. 

20/12/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOUK201

91216003

Szkockie MŚP to szybko rozwijający się 

producent szybkich zestawów 

testowych do wykrywania Legionelli, 

który chce poszerzyć swój globalny 

zasięg.

Aby zdobyć udział w rynku i dostarczać 

swoje produkty za granicę, MŚP chcą 

współpracować z uznanymi 

dystrybutorami z bogatą wiedzą lokalną 

i silną siecią klientów w zakresie 

zarządzania obiektami gospodarki 

wodnej na podstawie umowy o usługi 

dystrybucji.

The Scottish (UK) SME are a rapidly 

growing rapid Legionella test kit 

manufacturer looking to expand 

their global reach.

In order to capture market share and 

supply their product across borders, 

the SME are looking to work with 

established distributors with a 

wealth of local knowledge and a 

strong client network in facilities 

management and water 

management under a distribution 

services agreement.

17/12/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

 

BOKR201

91202001

Koreańskie MŚP założone w 2005 roku 

produkuje cylindry hydrauliczne do 

różnych zastosowań przemysłowych, w 

tym do rolnictwa, ogólnych maszyn 

przemysłowych i pojazdów specjalnych. 

Firma zdobyła rynki w Japonii, Australii 

i Stanach Zjednoczonych, a teraz mają 

nadzieję rozszerzyć swój rynek w 

Europie. W związku z tym szukają 

partnerów, którzy chcieliby zawrzeć 

umowę dystrybucyjną lub umowę 

handlową.

 

A Korean SME established in 2005 is 

producing hydraulic cylinders for 

various industrial applications, 

including agriculture, general 

industrial machinery and special 

vehicles. They have explored the 

markets in Japan, Australia and the 

US, and is now hoping to expand 

their market in Europe. As such, they 

are looking for partners who would 

like to enter a distribution 

agreement or a commercial agency 

agreement.

 13/12/2020

pojazdy i 

maszyny/ma

szynowa



BOBA201

91210001

Firma z Bośni i Hercegowiny 

specjalizująca się w produkcji drzwi, 

okien, żaluzji zewnętrznych, rolet 

zewnętrznych i żaluzji z PVC i Al, która 

zajmuje się sprzedażą hurtową 

komponentów do żaluzji, szuka 

partnerów biznesowych w Chorwacji, 

Albanii, Czarnogórze, Austrii, 

Niemczech, Szwecji, Norwegii, Irlandii, 

Włoch, Francji, Holandii, Szwajcarii, 

Luksemburga i Belgii. Firma z Bośni i 

Hercegowiny jest zainteresowana 

umową handlową i umową o usługi 

dystrybucyjne.

 

The Bosnian and Herzegovina 

company specialized in the 

production of PVC and Al doors, 

windows, external jalousie, roller 

shutters and external blinds, who is 

dealing with wholesale of 

components for blinds, is looking for 

business partners in Croatia, Albania, 

Montenegro, Austria, Germany, 

Sweden, Norwegian, Ireland, Italy , 

France, Netherlands, Switzerland, 

Luxembourg and Belgium. The 

Bosnian and Herzegovina company is 

interested in the commercial 

agreement and distribution services 

agreement.

15/12/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

 

BOUA201

90530001

Ukraińska firma specjalizująca się w 

produkcji ciekłej ceramicznej powłoki 

termoizolacyjnej oferuje ciekłą 

ceramikę dla zasobów mieszkaniowych 

w przygotowaniu budynków i 

konstrukcji do sezonu grzewczego, na 

rury lub linie parowe, rolnictwo lub 

przemysł motoryzacyjny. Firma 

poszukuje międzynarodowych 

dystrybutorów i przedstawicieli 

handlowych w całej Europie.

 

A Ukrainian company specialising in 

manufacture of liquid ceramic 

thermal insulation coating offers 

liquid ceramic for housing stock in 

the preparation of buildings and 

constructions to heating season, for 

pipes or steam lines, agriculture or 

automotive industry. The company 

seeks international distributors and 

commercial agents throughout 

Europe.

 12/12/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

 

BOSK2019

1107001

Słowacki producent mrożonych 

owoców (liofilizowanych) chciałby 

nawiązać długoterminową współpracę 

biznesową z dystrybutorami, 

hurtownikami, producentami żywności 

i innymi potencjalnymi klientami oraz 

zapewnić im najwyższą jakość 

liofilizowanych owoców (opakowania 

hurtowe i detaliczne). Jego celem jest 

zawarcie umowy handlowej, umowy 

dystrybucyjnej lub umowy 

produkcyjnej.

A Slovak producer of freeze-dried 

(lyophilised) fruit would like to start a 

long-term business cooperation with 

distributors, wholesale sellers, food 

producers and other potential 

customers and to supply them with 

premium quality of freeze-dried fruit 

(bulk packages and retail packages). 

Its aim is to make a commercial 

agency agreement, distribution 

services agreement or manufacturing 

agreement.  

 07/12/2020 spożywcza

 

BOSK2019

1210001

Słowacka firma, która produkuje 

rampy, które pomagają osobom z 

poważnym upośledzeniem fizycznym 

uprawiać boccia sport, szuka nowych 

partnerów (podmiot gospodarczy, sklep 

internetowy, sieć sklepów, organizacja 

non-profit, klub sportowy i tym 

podobne) w celu zawarcia umów o 

usługi dystrybucyjne.

 

The Slovak company that produces 

ramps that help people with severe 

physical handicap to play boccia 

sport is looking for new partners (a 

business entity, an e-shop, a network 

of „stone“ shops, a non-profit 

organization, a sports club, and the 

like) to establish distribution services 

agreements.

19/12/2020 medycyna



BORO201

80312001

Rumuńska firma, twórca 

bezprzewodowych produktów i 

technologii do zastosowań 

przemysłowych, oferuje swoje 

produkty zagranicznym firmom na 

podstawie umowy outsourcingowej. 

Firma jest otwarta na współpracę z 

firmami w takich obszarach, jak 

lotnictwo, ropa i gaz oraz 

monitorowanie środowiska.

 

A Romanian company, developer of 

wireless products and technologies 

for industrial applications, offers its 

products to foreign companies under 

an outsourcing agreement. The 

company is open for collaboration 

with companies in areas such as 

aerospace, oil & gas and 

environmental monitoring. 

 19/12/2020

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

 

BOIT2019

1127002

Firma z północnych Włoch 

specjalizująca się w produkcji 

ekologicznych, drukowanych i 

konfigurowalnych domów z drewna 

szuka nowych umów handlowych. 

Preferowane są długoterminowe 

partnerstwa z firmami z obszaru UE 

poprzez umowę przejęcia, umowę 

handlową, umowę usług 

dystrybucyjnych, umowę joint venture, 

umowę licencyjną, umowę 

produkcyjną, umowę outsourcingową.

 

A Northern-Italy-based  company 

specialized in the production of 

ecological, printed and customizable 

wooden houses is looking for new 

commercial agreements. Favoured 

are long-term partnerships with 

companies based in the EU area 

through acquisition agreement, 

commercial agency agreement, 

distribution services agreement, joint 

venture agreement, license 

agreement, manufacturing 

agreement, outsourcing agreement. 

 13/12/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

 

BOUA201

91011001

Ukraińska firma specjalizująca się w 

wynajmie samochodów, ciężarówek, 

elektrowni fotowoltaicznych, maszyn 

rolniczych, samolotów, maszyn 

kolejowych poszukuje partnerów na 

całym świecie, którzy są gotowi 

zapewnić wsparcie finansowe dla 

dalszego rozwoju firmy. Firma szuka 

partnerstwa do zawarcia umowy 

inwestycyjnej (umowa finansowa).

 

Ukrainian company specialized in the 

leasing of cars, trucks, PV power 

plants, agricultural machinery, 

aircraft, railway machinery is looking 

for partners around the world who 

are ready to provide financial 

support for the company's further  

development.The company is looking 

for partnership to conclude an 

investment agreement (financial 

agreement).  

 04/12/2020

pojazdy i 

maszyny/ma

szynowa

 

BORS201

91125001

Serbska firma opracowała urządzenie 

do nalewania, konserwowania i 

dystrybucji napojów butelkowanych, 

przede wszystkim wina na kieliszek. 

Urządzenie ma małe wymiary, składa 

się z korka i urządzenia podstawowego, 

kompatybilnego z istniejącymi 

lodówkami do wina i może utrzymywać 

wino świeże przez okres do dwóch 

miesięcy w atmosferze gazu 

obojętnego. Urządzenie może również 

obsługiwać nieograniczoną liczbę 

otwartych butelek. Firma szuka umowy 

licencyjnej z producentem lub 

dystrybutorem dla winnic i obiektów 

HoReCa.

Serbian company developed a device 

for pouring, preservation and 

distribution of bottled beverages, 

primarily wine per glass. The device 

has small dimensions, consisting of 

cork and base device, compatible 

with existing wine refrigerators, and 

can keep the wine fresh for up to 

two months in an inert gas 

atmosphere. The device can also 

handle an unlimited number of 

opened bottles. The company is 

looking for a license agreement with 

a manufacturer or distributor for 

wineries and HoReCa facilities.

07/12/2020 spożywcza



 

BOHR201

91127001

Firma ma siedzibę w Chorwacji i 

specjalizuje się w produkcji specjalnych 

produktów do kawy rozpuszczalnej, w 

których kawa organiczna jest nasycana 

grzybami spożywczymi. Ta kombinacja 

ma wiele zalet - wyższy poziom energii i 

silniejszy układ odpornościowy. 

Tymczasem skutki uboczne kawy są 

zminimalizowane. Firma poszukuje 

długoterminowego partnerstwa w 

formie partnera dystrybucyjnego dla 

swoich innowacyjnych produktów 

kawowych.

The company is based in Croatia and 

specialized in production of special 

instant coffee products in which 

organic coffee is infused with 

superfood mushrooms. This 

combination has multiple benefits - 

higher level of energy and stronger 

immune system. Meanwhile, coffee 

side effects are minimized.  The 

company is looking for long-term 

partnership in form of distribution 

partner for their innovative coffee 

products.

 12/12/2020 spożywcza

 

BODE201

91001001

Niemiecka firma z południowych 

Niemiec oferuje zaawansowane 

rozwiązania elektrotechniczne. W kilku 

oddziałach produkuje niestandardowe 

elementy elektroniczne, takie jak 

transformatory, zasilacze, dławiki, filtry, 

technologie bezpieczeństwa i 

urządzenia oszczędzające energię. 

Klienci to od prywatnych gospodarstw 

domowych i przedsiębiorstw 

handlowych po fabryki przemysłowe. 

Ta średnia firma szuka partnerstw w 

całej Europie w celu zawarcia umowy 

handlowej i umowy usług 

dystrybucyjnych.

The German company from southern 

Germany offers high-tech electrical 

engineering solutions. In its several 

divisions it produces customized 

electronic components such as 

transformers, power supplies, 

chokes, filters, safety technology and 

energy saving devices. Customers 

range from private households and 

commercial businesses to industrial 

factories. This medium-sized 

company is looking for partnerships 

across Europe to reach a commercial 

agency agreement and a distribution 

services agreement. 

17/12/2020

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

BOIT2019

1106003

Włoska firma, która powstała z myślą o 

tradycyjnym mieleniu zbóż, opracowała 

szeroką gamę produktów 

bezglutenowych, bez jaj i produktów 

mlecznych, przeznaczonych dla osób 

cierpiących na celiakię. Produkcja 

obejmuje mieszankę mąki, suchy 

makaron, słodkie i słone gotowe 

produkty, produkty mrożone. Firma, już 

zaangażowana we współpracę 

międzynarodową, szuka nowych 

partnerów handlowych: agentów, 

importerów, dystrybutorów w ramach 

umów agencyjnych i umów o usługi 

dystrybucyjne.

An Italian company, that was born 

for traditional cereal grinding, has 

developed a wide range of gluten 

free, egg free and dairy free 

products, devoted to people affected 

by celiac disease. The production 

includes flours mix, dry pasta, sweet 

and salty ready-to-taste products, 

frozen products. The company, 

already involved in trans-national 

cooperation, is looking for new 

commercial partners: agents, 

importers, distributors within 

commercial agency and distribution 

services agreements.

12/12/2020 spożywcza



BORS201

81024001

Serbska firma oferuje swoje usługi jako 

podwykonawca automatyzacji procesu 

produkcyjnego, diagnostyki i audytu 

czyli niezbędnych ulepszeń już 

istniejącego sprzętu. Firma może 

również produkować komponenty, 

narzędzia, maszyny i całe linie 

produkcyjne w ramach 

podwykonawstwa. Firma jest 

partnerem głównych 

międzynarodowych producentów 

części pneumatycznych i robotyki i 

posiada zintegrowany i 

interdyscyplinarny zespół inżynierów.

A Serbian company is offering its 

services as subcontractor related to 

automatisation of the production 

process, diagnostics, and auditing of 

necessary improvements of the 

already existing equipment. The 

company can also produce 

components, tools, machines and 

whole production lines in the 

framework of subcontracting. The 

company is a partner to major 

international pneumatic and robotics 

part manufacturers and has an 

integrated and multi-disciplinary 

team of engineers. 

03/12/2020 inne usługi

BOTR201

90906001

Turecka firma specjalizująca się w 

obróbce metali, takiej jak bębnowanie, 

polerowanie, szlifowanie i barwienie 

(szczotkowanie z satynowym 

wykończeniem) poszukuje 

przedstawicieli handlowych i oferuje 

umowy podwykonawstwa.

A Turkish company specialized in 

metal processing such as tumbling, 

polishing, grinding and staining (satin 

finish brushing) is looking for 

commercial agents and offering 

subcontracting agreements.

02/12/2020 metalowa

BORO201

90410001

Rumuńska firma, producent różnych 

urządzeń morskich, takich jak wciągarki 

i urządzenia pokładowe, w dowolnej 

konfiguracji, szuka partnerów w 

ramach umów o pośrednictwo 

handlowe lub dystrybucyjnych oraz 

umów podwykonawczych.

A Romanian company, manufacturer 

of various marine equipment such as 

winches and deck machinery, in any 

desired configuration, is looking for 

partners under commercial agency 

or distribution services agreements 

and subcontracting agreements.

26/12/2020

sektor 

morski, 

lotniczy

BOMK201

91206002

Macedońska firma, producent ryżu i 

innych zbóż, szuka dystrybutorów we 

wszystkich krajach europejskich, 

zwłaszcza w krajach sąsiednich, takich 

jak Albania, Bułgaria i Serbia, ale jest 

otwarta dla wszystkich. Oferta 

obejmuje różnorodne produkty z 

surowego i przetworzonego ryżu, w 

tym szereg produktów marki własnej 

integralnego ryżu pierwszej klasy oraz 

ryżu łamanego.

A Macedonian company, producer of 

rice and other cereals, is looking for 

distributors in all European 

countries, especially in neighboring 

countries such as Albania, Bulgaria, 

and Serbia but is open to all. The 

offer includes a variety of raw and 

processed rice products, including a 

range of private label products of 

first class integral rice as well as 

broken rice.

16/12/2020 spożywcza



BOUK201

91128001

Brytyjska firma, która od ponad 30 lat 

produkuje różnorodne markowe 

nakrycia głowy, sprzedaje na całym 

świecie detalicznym, reklamowym i 

korporacyjnym. Wykorzystuje 

innowacyjne techniki laserowe i 

haftowane w swoich produktach w 

całkowicie zautomatyzowanej fabryce 

zbudowanej we wschodniej Anglii. 

Obecnie poszukuje nowych 

dystrybutorów do dystrybucji własnej 

marki na podstawie umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych lub 

przedstawicieli handlowych, aby pomóc 

jej uzyskać dostęp do nowych rynków 

na podstawie umowy agencyjnej.

The UK company that has been 

producing a variety of branded 

headwear for over 30 years selling 

into retail, advertising and corporate 

businesses globally. It incorporates 

innovative laser and embroidered 

techniques into it’s products in it’s 

wholly automated purpose built 

factory in the East of England. It 

currently seeks new distributors to 

distribute it's own brand under a 

distribution services agreements  or 

commercial agents to help it access 

new markets under a commercial 

agency agreement.

02/12/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOUA201

91206002

Ukraińskie przedsiębiorstwo 

produkcyjne zlokalizowane w 

centralnej części Ukrainy zajmuje się 

produkcją sprzętu do zbierania i 

sortowania odpadów z gospodarstw 

domowych do standardowych 

podziemnych pojemników na śmieci. Za 

pomocą sprzętu pojemniki schodzą pod 

ziemię i idą w górę w kierunku 

dewastacji, a także opracowują 

oprogramowanie do kontroli usuwania 

odpadów. MSP szuka partnerów w 

ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucji.

An Ukrainian production SME 

located in the central part of Ukraine 

is engaged in the production of 

equipment for collect and sort 

household waste into standard 

underground trash bins. With the 

help of the equipment, the bins go 

underground and go up for 

devastation, and also develops 

software for control removal waste. 

The SME is looking for partners 

under distribution service 

agreement.

16/12/2020 inne usługi

BOPT201

91213001

Ta portugalska firma zajmująca się 

obróbką metali została założona w 

1969 roku. Sprzedają ogólne usługi 

obróbki metali i pracują w bardzo 

różnych obszarach, takich jak 

marynarka wojenna, przemysł naftowy 

i gazowy, budownictwo, górnictwo, 

odlewnie, żywność, energia, 

uzdatnianie wody, uzdatnianie 

powietrza. Firma szuka partnerów, 

którzy są zainteresowani tym, aby byli 

ich dostawcami dla swoich projektów, 

podpisując umowę podwykonawczą.

This metalworking Portuguese 

company was established in 1969. 

They sell general metalworking 

services and work for very diverse 

areas, such as naval, oil & gas, 

construction, mining, foundries, 

food, energy, water treatment, air 

treatment, among others. The 

company is looking for partners who 

are interested in having them as 

suppliers for their projects, by 

signing a subcontracting agreement.

16/12/2020 metalowa

BODE201

81211002

Ta niemiecka firma opracowała 

urządzenie wykorzystujące hipertermię 

(zamiast chemikaliów) w celu zabicia 

istniejącego roztocza warrozy w ulu. 

Pszczoły pozostają nietknięte podczas i 

po procesie. Za pomocą tego 

urządzenia można również leczyć 

rodziny pszczele przeciwko chorobom 

lęgowym. Firma chce wejść na nowe 

rynki poprzez partnerstwo w ramach 

umów dystrybucyjnych.

This German company has developed 

a device that uses hyperthermia 

(instead of chemicals) in order to kill 

existing varroa mite inside a beehive. 

The bees remain unharmed during 

and after the process. It is also 

possible to treat bee colonies against 

breeding diseases with this device. 

The company is looking to enter new 

markets through partnerships under 

distribution agreements.

20/12/2020 rolnictwo



BOBE201

90814001

Średniej wielkości rodzinna firma z 

Belgii specjalizuje się w opracowywaniu 

i produkcji jednorazowych plastikowych 

opakowań do żywności. Oferuje 

szeroką gamę produktów, od filiżanek i 

tac, po pojemniki na lody lub warzywa i 

gotowe posiłki. Firma poszukuje 

partnerów biznesowych do współpracy 

w ramach umowy produkcyjnej. 

Partnerzy ci są producentami w 

przemyśle spożywczym i / lub 

detalistami pakującymi producentów 

żywności, np. główne sieci 

supermarketów i hurtownie 

gastronomiczne.

The medium sized family business 

from Belgium is specialized in the 

development and production of 

single-use plastic food packaging. It 

offers a wide range of products, from 

cups and trays, to containers for ice 

cream or vegetables and ready 

meals. The company is looking for 

business partners to cooperate with 

under a manufacturing agreement. 

These partners are producers in the 

food industry and / or retailers 

packaging to food producers, e.g. 

major supermarket chains and 

catering wholesalers.

09/12/2020
opakowania, 

papier

BOBG201

91207001

Bułgarska firma zajmująca się 

badaniami i rozwojem dla branży IT 

oferuje innowacyjną podłogę 

interaktywną, przeznaczoną do zabaw 

edukacyjnych dla dzieci. Korzystając z 

tej platformy, gracze mogą dosłownie 

skakać stopami na rzutach 

podłogowych obiektów do gry zamiast 

korzystać z mobilnych urządzeń 

dotykowych. Firma szuka umowy na 

usługi dystrybucyjne.

Bulgarian company involved in 

research and development for the IT 

industry offers  innovative interactive 

floor, designed for children 

educational play. Using this platform, 

players can literally jump with their 

feet on the floor projection of game-

play objects, instead of using mobile 

touch devices. The company is 

looking for distribution services 

agreement. 

31/12/2020

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

BOIT2019

1209001

Włoska firma, która powstała z myślą o 

tradycyjnym mieleniu zbóż, zbudowała 

nowoczesną elastyczną i wszechstronną 

strukturę produkcyjną do produkcji 

szerokiej gamy produktów 

bezglutenowych, bez jaj i produktów 

mlecznych. Produkcja obejmuje 

mieszankę mąki, suchy makaron, 

słodkie i słone gotowe produkty, 

produkty mrożone. Firma jest 

zainteresowana wykorzystaniem mocy 

produkcyjnych swoich zakładów 

zaawansowanych technologii, oferując 

usługi produkcyjne jako producent 

marek własnych w ramach umowy 

produkcyjnej.

An Italian company, that was born 

for traditional cereal grinding, has 

built a modern flexible and versatile 

production structure to manufacture 

a wide range of gluten free, egg free 

and dairy free products. The 

production includes flours mix, dry 

pasta, sweet and salty ready-to-taste 

products, frozen products. The 

company is interested in exploiting 

the production capacity of its high-

tech plants, offering production 

services as private label producer, 

within manufacturing agreement.

13/12/2020 spożywcza

BOMK201

91128003

Macedoński producent różnych 

rodzajów win stołowych, w tym 

czerwonych i białych, win musujących 

oraz narodowego bimbru, szuka 

partnerów we wszystkich krajach UE i 

Rosji. Firma jest zainteresowana 

nawiązaniem współpracy na podstawie 

umowy o usługi dystrybucyjne.

A Macedonian producer of different 

types of table wines including red 

and white, sparking wines and a 

national moonshine is looking for 

partners in all EU countries and 

Russia. The company is interested in 

establishing cooperation on the basis 

of distribution services agreement.

30/12/2020 spożywcza



BOUA201

90731001

Ta ukraińska fabryka cukiernicza 

została założona w 1999 roku w mieście 

Dnipro. Firma poszukuje wiarygodnych 

partnerów międzynarodowych do 

wzajemnie korzystnej współpracy w 

ramach umowy z agencją handlową. W 

asortymencie znajdują się pianki, 

drażetki, cukierki, toffi, gofry, 

orientalne słodycze przy użyciu 

naturalnych składników, zgodnie z 

indywidualnymi wymaganiami klienta 

(pod marką lub nie).

This Ukrainian confectionery factory 

was established in 1999 in the city of 

Dnipro. The company is looking for 

reliable international partners for 

mutually beneficial cooperation in 

the frame of the commercial agency 

agreement. In the range, there are 

marshmallows, dragee, candy, 

toffee, waffles, oriental sweets using 

natural ingredients, in accordance 

with the individual requirements of 

the customer (under the brand name 

or not).

17/12/2020 spożywcza

BOIT2019

1106001

Włoska firma z siedzibą w Apulii na 

terytorium Doliny Cerignola Ofanto 

szuka partnerów do umów o usługi 

dystrybucyjne. Firma jest 

zaangażowana w produkcję oliwek 

stołowych najwyższej jakości, w tym 

odmian „Bella di Cerignola”, 

„Peranzana”, „Leccino” i „Nocellara”, 

aby zaspokoić różne potrzeby rynku, 

mając na uwadze poszanowanie 

tradycji, jakości i autentyczności, aby 

mieć dostęp do rynków krajowych i 

zagranicznych.

The Italian company, based in Puglia, 

in the territory of Cerignola   Ofanto 

Valley is looking for partners for 

distribution services agreements. The 

company is committed to the 

production of table olives of superior 

quality, including the varieties "Bella 

di Cerignola", "Peranzana", "Leccino" 

and "Nocellara" to meet the different 

needs of the market, respecting the 

objectives of maintaining tradition, 

quality and authenticity to be able to 

access domestic and foreign markets.

04/12/2020 spożywcza

BOBG201

91025001

Bułgarski producent destylowanych 

olejków eterycznych z lawendy, melisy 

lekarskiej i białego krwawnika z 

własnych plantacji poszukuje 

dystrybutorów i podwykonawców na 

całym świecie.

A Bulgarian manufacturer of distilled 

essential oils of lavender, melissa 

officinalis and white yarrow from its 

own plantations is looking for 

distributors and subcontractors 

worldwide. 

19/12/2020

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna

BORO201

91202001

Rumuńska firma z siedzibą w regionie 

Południowej Muntenii, specjalizująca 

się w doradztwie i projektowaniu 

instalacji elektrycznych, poszukuje 

współpracowników w ramach umowy 

podwykonawstwa lub outsourcingu. 

Firma chce wejść na rynek Europy i 

Ameryki.

A Romanian company, located in the 

South Muntenia region, specialized 

in consulting and design of electrical 

installations, is looking for 

collaborators through subcontracting 

or outsourcing agreement. The 

company wants to enter the market 

of Europe and America.

07/12/2020

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny



BOTR201

91205005

Wielokrotnie nagradzana turecka firma 

specjalizuje się w produkcji maszyn 

włókienniczych. Produkowane przez 

firmę maszyny do przędzy CF 

(Continuous Filament) / BCF (Bulk 

Continuous Filament) są szczególnie 

stosowane w przemyśle dywanów, a 

linia do produkcji włókien ciętych 

przekształca zarówno surowce, jak i 

materiały recyklingowe w włókno 

poliestrowe stosowane w sektorze 

tekstylnym. Firma poszukuje 

doświadczonych partnerów, którzy 

mogą działać jako dystrybutorzy na 

podstawie umowy o usługi 

dystrybucyjne.

The award-winning Turkish company 

is specialized in manufacturing of 

textile machinery. The CF 

(Continuous Filament) / BCF (Bulk 

Continuous Filament) yarn machines 

manufactured by the company are 

especially used in the carpet industry 

and staple fiber production line 

transforms both raw materials and 

recycling materials into polyester 

fiber which is used in the textile 

sector. The company is looking for 

experienced partners that can act as 

distributors under a distribution 

services agreement.

19/12/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOIT2019

1218002

Włoska firma znajduje się w starym 

apulijskim mieście Ceglie del Campo, w 

centrum obszaru tradycyjnie 

poświęconego produkcji i handlu 

migdałami. Firma obecna na rynku 

krajowym i międzynarodowym od 

czterech generacji specjalizuje się w 

przetwarzaniu migdałów i pestek 

moreli w szerokiej gamie półproduktów 

przeznaczonych dla włoskich i 

europejskich firm cukierniczych, 

hurtowni, piekarni i laboratoriów. 

Firma szuka dystrybutorów.

The Italian company is located in the 

old Apulian town of Ceglie del 

Campo, in the centre of an area 

traditionally devoted to the 

manufacture and trade almond. 

Present on the national and 

international market for four 

generation, the company is 

specialized in the processing of 

almonds and apricot kernels in a 

wide range of semifinished products 

destinated for Italian and European 

confectionery companies, 

wholesalers , bakeries and 

laboratories. The company is looking 

for distributors. 

19/12/2020 spożywcza

BOTR201

91202003

Turecki producent sprężarek powietrza, 

który wytwarza sprężarki z 

bezpośrednim sprzężeniem, sprężarki o 

kontrolowanej częstotliwości i stałym 

zasilaniu, szuka dystrybutorów do 

zawarcia umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A Turkish air compressor 

manufacturer who is manufacturing 

direct-coupled compressors,  

frequency-controlled and consistent 

powered compressors is looking for 

distributors to conclude distribution 

services agreements. 

02/12/2020
różne inne 

produkty

BORS201

81024003

Serbska firma produkuje zbiorniki i 

pojemniki metalowe. Firma specjalizuje 

się również w produkcji i montażu 

różnego sprzętu wykorzystywanego w 

zakładach przetwórczych, urządzeniach 

gazowych i stacjach benzynowych. 

Firma oferuje usługi podwykonawstwa 

związane z projektowaniem i produkcją 

zbiorników ciśnieniowych i sprzętu do 

rurociągów, instalacji biogazu, 

przemysłu chemicznego, spożywczego 

lub innego przemysłu przetwórczego 

oraz poszukuje przedstawicieli 

handlowych dla swoich produktów.

A Serbian company is producing 

tanks, reservoirs and metal 

containers. The company is also 

specialized in the production and 

assembly of plants and various 

equipment used in processing plants, 

gas equipment, and gas stations. The 

company is offering subcontracting 

services related to the design, and 

production of pressure vessels and 

equipment for piping, bio-gas plant, 

chemical, food, or other process 

industry and looking for commercial 

representatives for their products.

03/12/2020 metalowa



BONL201

91128002

Holenderska firma oferuje usługi 

bezpieczeństwa cybernetycznego na 

całym świecie, na przykład zarządzanie 

urządzeniami mobilnymi, certyfikaty 

VPN i smartfony z wysokim system 

zabezpieczeń. Usługi są specjalnie 

dostosowane do potrzeb 

użytkowników. Firma poszukuje 

partnerów za granicą do umów 

agencyjnych.

Dutch company offers cyber security 

services worldwide, for example 

mobile device management, VPN-

certificates and high-level security 

smartphones. The services are 

specifically tailored to the users' 

needs. The company seeks partners 

abroad for commercial agency 

agreements.

10/12/2020
komputery i 

IT

BOMK201

91203002

Macedońska firma specjalizuje się w 

projektowaniu i produkcji elementów 

metalowych i ze stali nierdzewnej dla 

różnych gałęzi przemysłu (zakłady 

przemysłowe, przetwórstwo, 

pakowanie itp.). Firma oferuje 

produkcję niestandardowych i 

standardowych wyrobów metalowych 

do użytku komercyjnego na podstawie 

umów produkcyjnych lub 

podwykonawczych.

A Macedonian company is 

specialized in designing and 

producing metal and stainless steel 

items for various industries 

(industrial plants, processing, 

packaging, etc.). The company offers 

production of non-standard and 

standard metal products for 

commercial use under manufacturing 

or subcontracting agreements.

09/12/2020 metalowa



































nauka/edukacja

doradztwo i konsultacje

komputery i IT

medycyna



narzędzia i części

nauka/edukacja

opakowania, papier

produkty drewniane, meble



spożywcza

reklamowa, filmowa

rolnictwo

sektor morski, lotniczy



tekstylia, ubrania, biżuteria

transport/logistyka



turystyka

metalowa

różne inne produkty

inne usługi



































































































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


