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BRRO20190

404002

Rumuńska firma zajmująca się 

handlem roślinami  aromatycznymi i 

leczniczymi oraz ich nasionami 

poszukuje nowych dostawców 

organicznie hodowanych kolendry i 

gorczycy.

A Romanian company, active in the 

field of trading various types of 

aromatic and phyto-pharmaceutical 

plants and seeds is looking for new 

suppliers of organically grown 

coriander and mustard seeds.

15/04/2020 spożywcza

BRSI201904

01001

Słoweński hurtownik, specjalizujący 

się w produkcji i sprzedaży 

produktów mięsnych jest na etapie 

rozszerzania sieci dostawców. Firma 

poszukuje dostawców sezonowanej 

wołowiny z krajów UE, 

zainteresowanych współpracą na 

podstawie umowy o agencji 

handlowej.

A Slovenian wholesaler, specialist in 

production and sales of meat 

products is upgrading its network of 

suppliers. Therefore, they are looking 

for suppliers of aged beef meat in the 

EU who have a business interest to 

supply such products to this Slovenian 

company and this way expand their 

sales also on the Slovenian market. 

They are interested in signing the 

commercial agency agreement. 

12/04/2020 spożywcza

BRCZ20190

416001

Czeska firma z sektora MSP 

działająca na rynku detalicznej 

sprzedaży ubrań i dodatków  

poszukuje producentów i 

dostawców organicznych tekstyliów 

i gotowej odzieży.

Czech SME Company operating in the 

clothing and fashion accessories retail 

is looking for manufacturers and 

suppliers of sustainable textile 

materials or finished fashion 

products. 

25/04/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BRFR20190

327001

Francuska firma, zajmująca się 

projektowaniem bielizny erotycznej 

oraz ubrań dla kobiet i mężczyzn 

poszukuje podwykonawcy do 

produkcji ubrań na podstawie 

dostarczonych projektów. Firma 

poszukuje podwykonawców z 

terenu UE, najlepiej z Portugalii, 

Włoch lub Bułgarii. Firma chce 

zamawiać między 50, a 60 tys. sztuk 

ubrań rocznie.

The French company active in the 

design of erotic lingerie and clothes 

for men and women, is looking for 

partners who could manufacture 

clothes following given designs. The 

partners are sought in the EU with a 

preference for but not restricted to 

Portugal, Italy or Bulgaria. The 

company needs 50 000 and 60 000 

pieces a year under manufacturing 

agreements.

23/04/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria



BRUK20190

329001

Brytyjska firma ze Szkocji jest 

dostawcą masła Shea. Firma zaczęła 

swoją działalność jako producent 

naturalnych kosmetyków, a obecnie 

jej działalność opiera się na byciu 

dostawcą B2B masła Shea i innych 

produktów rolnych dla 

producentów z całego świata. W 

celu rozszerzenia produkcji, firma 

pragnie zmechanizować proces 

otrzymywania masła Shea, a tym 

samym poszukuje partnera 

posiadającego takie możliwości.

The UK (Scottish) based agricultural 

export SME specialises in the supply 

of Shea butter. The company began as 

a natural skincare brand and has now 

expanded their activities to become a 

B2B supplier/distributor of Shea 

butter and other agricultural products 

to brands around the world. In order 

to increase production, the SME need 

to mechanise its Shea butter 

extraction, therefore they seek a 

partner with these capabilities to 

cooperate with under an outsourcing 

agreement.

05/04/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BODE20181

213001

Międzynarodowa firma inżynierska i 

maszynowa z Niemiec, aktywna w 

sektorze pras hydraulicznych i 

mechanicznych, poszukuje 

dystrybutora/agenta na terenie 

Polski. 

An internationally acting German 

engineering and machine building 

company, that is active within the 

hydraulic and mechanical presses 

sector is searching  for a commercial 

agency agreement or a distribution 

services agreement with a company 

from Poland.

24/04/2020

pojazdy i 

maszyny/masz

ynowa

BOIT201903

26001

Mała, rodzinna włoska firma 

zajmująca się produkcją 

tradycyjnych serów, w szczególności 

cactiotty, posiadającej 40-dniowy 

okres przydatności do spożycia. 

Firma posiada elastyczne możliwości 

produkcyjne i jest obecna głównie 

na rynku regionalnym, jednak 

eksportuje swoje wyroby do 

Niemiec i Wielkiej Brytanii. Firma 

poszukuje europejskich 

dystrybutorów z sektora HoReCa. 

A small Italian family artisan company 

that produces fresh cheeses, in 

particular caciotta, with a maximum 

shelf life of 40 days. The company has 

a good production flexibility and its 

market is regional, but exports to 

Germany and U.K. markets. The 

company is looking for partnerships 

for distribution services agreements 

in European countries in the Horeca 

sector. 

16/04/2020 spożywcza



BOTR20190

313001

Turecka firma zajmuje się od 2001 

roku produkcją kabin 

prysznicowych, akcesoriów 

łazienkowych, wanien, systemów 

hydromasażu, kratek prysznicowych 

i łazienkowych systemów 

kompaktowych. Jest znana z 

przemyślanych projektów oraz 

szerokiej gamy produkowanych 

wyrobów. Firma poszukuje 

dystrybutorów.

A Turkish company deals in a shower 

cabin, bathroom accessory, bathtub, 

hydro massage system, shower tray, 

compact system production since 

2001. The company is known for 

important designs and various 

products by focusing on solutions 

with no problem. The company looks 

for well-established and experienced 

partners to market its products under 

a distribution services agreement.

23/04/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

BORO20190

329001

Rumuńska firma specjalizująca się w 

produkcji plastikowych elementów 

metoda formowania wtryskowego 

poszukuje odbiorców takich 

produktów. Firma jest 

zainteresowana współpracą na 

podstawie umowy produkcyjnej lub 

podwykonawstwa. 

A Romanian company specialized in 

plastic injection molding is searching 

for companies which are looking for 

new suppliers of plastic injection 

molding parts. The company is willing 

to cooperate in manufacturing or by 

subcontracting with partners form all 

over Europe providing them with 

specific plastic solutions

15/04/2020
różne inne 

produkty

BOJP20190

409001

Japońska firma zajmująca się 

obróbka plastyczną metali od 

obróbki skrawaniem po 

wykończenie, i wielkością produkcji 

od próbnej do niskoseryjnej, oferuje 

czterokrotnie niższe koszty 

produkcji i czterokrotnie krótsze 

terminy niż konkurencja. Firma chce 

wejść na rynek unijny na podstawie 

umowy produkcyjnej, 

podwykonawstwa lub agencyjnej. 

The Japanese company's metal 

forming based services span from 

machining to finishing process, and 

from trial production to the 

production of small batches with 

manufacturing costs and time that 

could be reduced 4 times compared 

to similar services providers. Sales 

representative are also sought to 

develop the company's presence in 

the EU. A manufacturing agreement, 

subcontracting agreement or 

commercial agency agreement will be 

achieved with relevant partners.  

17/04/2020 metalowa



BOFR20190

415002

Francuska firma zajmuje się 

projektowaniem i produkcją 

urządzeń dźwiękowych do 

odstraszania ptaków, chroniących 

uprawy, magazyny oraz kurze fermy 

przed atakiem ptaków. Firma 

poszukuje dystrybutorów w innych 

krajach.

A French company designs and 

manufactures acoustic bird repellers 

in order to protect crops, storage 

building and poultry farms against 

bird damage. It aims to develop its 

sales and provide bespoke products 

to partners abroad.

The SME is looking for some 

distributors/resellers in order to 

commercialize and promote its 

products under distribution services 

agreement.

23/04/2020
różne inne 

produkty

BODK20190

321001

Duńska firma oferuje unikalne klapy 

odpływowe, które wspomagają 

odpływ wody pojawiającej się w 

wyniku silnych opadów lub 

oberwania chmury, a jednocześnie 

zapobiegają cofce z morza lub 

zatoki, co pozwala na uniknięcie 

wzrostu poziomu wody i w efekcie 

zalania systemu kanalizacyjnego. 

Klapy te są lekki i wytrzymałe, co 

pozwala im na wytrzymanie 

ekstremalnych warunków 

pogodowych. Firma poszukuje 

agentów i dystrybutorów w krajach 

UE.

A Danish company offers unique flap 

gates that improve the draining of 

water from heavy rain or cloudburst, 

while preventing the return of sea- or 

bay water, which normally would 

cause the water level to rise into the 

pipe system and cause flooding. The 

flap gates are lightweight, yet strong 

and flexible enabling them to 

withstand extreme weather 

conditions. They seek distributors or 

agents in several EU countries.

24/04/2020

środowisko/en

ergia/ochrona 

środowiska

BOJP20190

322001

Japońska firma produkująca 

zminiaturyzowane elementy 

elektroniczne na zamówienie, takie 

jak potencjometry, joysticki oraz 

pierścienie ślizgowe, dzięki swojemu 

doświadczeniu oraz posiadanym 

patentom, produkuje najmniejsze 

na świecie joysticki i na tym polu nie 

posiada konkurencji. Firma 

poszukuje agentów handlowych na 

terenie UE.

The Japanese company manufactures 

on demand miniaturised electronic 

components, such as potentiometers, 

joysticks and slip rings. Thanks to its 

expertise and the various patents it 

holds and has purchased, the 

company manufactures the world’s 

smallest joysticks and is unrivalled in 

its field. To develop its activities in the 

EU, the company is looking for 

commercial agents. 

03/04/2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny



BOUK20190

312001

Brytyjska firma z branży edukacyjnej 

zajmuje się produkcją pomocy 

matematycznych dla dzieci, 

opartych na wspieraniu ich 

aktywności. Produkty te 

uruchamiają aktywność dzieci w 

wieku przedszkolnym, a celem ich 

stosowania jest podniesienie 

umiejętności matematycznych 

dzieci poprzez interaktywne, 

zajmujące działania posiadające 

mierniki efektywności nauczania, 

pozwalające sprawdzić ich postępy. 

Firma poszukuje zagranicznych 

dystrybutorów z branży 

edukacyjnej. 

The UK-based educational support 

company produces a range of 

mathematical products that are 

activity-based for young children. 

These products are physically 

engaging for children between 

preschool and primary school age. 

The goal is to raise children's 

numeracy skills through interactive 

and fun initiatives with measurable 

metrics for progress. The company is 

seeking distributors in Europe and 

beyond that are specialising in 

educational products.  

08/04/2020
nauka/edukacj

a

BODE20190

327001

Niemiecka firma, specjalizująca się 

w diagnostyce 

immunoonkologicznej, oferuje 

innowacyjne i opatentowane 

rozwiązanie, umożliwiające badanie 

krwi pod kątem raka nabytego z 

powodu zakażenia wirusem HPV, 

pozwalające na diagnostykę całego 

organizmu w ciągu kilku minut. To 

narzędzie diagnostyki in vitro jest 

pierwszą, dostępną na rynku 

specyficzną metodą badania 

przesiewowego pod kątem 

występowania w organizmie raka 

spowodowanego HPV. Firma 

poszukuje dystrybutorów w 

Europie. 

A German SME specialized in immune 

oncology diagnostics offers an 

innovative and patented solution of 

blood based HPV cancer screening 

that allows an entire body screen 

within minutes. This in vitro 

diagnostic tool is the world's first 

commercially available method for 

specific screening of HPV-associated 

carcinomas. Partners are sought for a 

distribution services agreement to 

commercialise this product in Europe.

08/04/2020 medycyna



BOJP20190

301001

Japoński producent urządzeń do 

przeprowadzania reakcji 

subkrytycznych w wodzie poszukuje 

dystrybutorów i agentów 

handlowych z UE, w celu wejścia na 

rynek ze swoimi urządzeniami do 

utylizacji materii organicznej. Jest to 

jedyne urządzenie, będące w stanie 

utylizować odpady plastikowe i 

organiczne, będąc przy tym tańszą 

alternatywą od spalania i 

składowania na wysypiskach. 

A Japanese manufacturer of sub-

critical water reaction equipment is 

looking for EU distributors and sales 

agents in order to access the 

European market (with its in-house 

organic matter disposal device). It is 

the only multi-functional processing 

device in the world capable of 

processing both plastics and organic 

waste and is a cheaper alternative to 

incinerators and landfill. A distribution 

agreement or a commercial agency 

agreement is expected with the 

relevant partners. 

08/01/2020

pojazdy i 

maszyny/masz

ynowa

BODE20190

329001

Niemiecka firma specjalizująca się w 

produkcji wysokiej jakości brykietu 

węgla drzewnego do grillowania 

poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów. Ten wysokiej jakości 

brykiet jest produkowany wyłącznie 

z suszonych wiórów i pyłu 

drewnianego z takich gatunków 

drewna jak brzoza i dąb, bez 

dodatku żadnego spoiwa. 

A German company specialising in 

high-quality barbecue charcoal 

briquettes sustainably produced is 

offering commercial agency 

agreements and distribution services 

agreements to trade intermediaries. 

The premium quality barbecue 

charcoal briquettes are produced 

exclusively from dried chips and 

sawdust from hardwoods as beech 

and oak without addition of binders. 

They are 2,5 times more effective 

than classic charcoal.

08/01/2020
różne inne 

produkty

BOUA20181

129007

Ukraińska firma z Kijowa, 

specjalizująca się w produkcji piwa 

rzemieślniczego, poszukuje agentów 

handlowych i dystrybutorów.

The Ukrainian company is based in 

Kiev and is specialized in the 

production of craft beer. The 

company is looking for agents and 

distributors mainly in European 

countries.

29/04/2020 spożywcza



 

BOUA20181

101009

Ukraińska firma z regionu 

zaporoskiego, specjalizująca się w 

produkcji aluminiowych naczyń oraz 

naczyń z powłoką nieprzywierająca, 

poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów z krajów UE, 

zainteresowanych tego typu 

produktami. 

The Ukrainian company, located in 

Zaporizhya region and specialized in 

manufacturing of aluminum cookware 

and cookware with non-stick coating, 

is looking for trade intermediary 

services (representatives and 

distributors). 

SME is looking for EU importers, 

intermediaries or wholesalers 

specialized in utensils to conclude 

distribution services and commercial 

agency agreements.

25/04/2020 metalowa

BOSE20190

130001

Szwedzka firma produkuje 

metalowy kubek, posiadający 

podwójne, stalowe ścianki 

izolowane próżnią, z dwoma 

inteligentnymi komorami oraz 

wbudowanym, lodowym krążkiem. 

Produkt ten jest przeznaczony dla 

osób aktywnych.  Firma poszukuje 

dystrybutorów w krajach Europy.

Swedish Company is manufacturing 

dual wall, vacuum insulated stainless 

steel shakers with two smart 

compartments and built in cooler ice 

puck for target group of people who 

work out and are active.

The company is looking for 

distributors in Europe. The 

distribution agreement can be with or 

without exclusivity. 

12/04/2020 metalowa

BOUK20190

426001

Brytyjska firma opracowała i 

produkuje szeroką gamę produktów 

do specjalnego makijażu na imprezy 

oraz produkcję kontraktową dla 

marek własnych. Firma, aktywnie 

eksportująca swoje produkty, chce 

dalej rozszerzać sprzedaż na 

zagranicznych rynkach poprzez 

agentów handlowych.

The UK company has developed and 

supplies a range of special effects 

make-up and cosmetics to the fancy 

dress / party and cosmetics 

industries.  It also carries out contract 

manufacture for other companies, 

under their own brand.

Already very active in overseas 

markets, the company is now wishing 

to grow this side of the business 

further through the appointment of 

agents in specific markets, to 

represent the brand and facilitate 

sales.  

29/04/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna



BOUK20190

410001

Brytyjska firma, zamująca się 

produkcją urządzeń i wyposażenia 

medycznego, posiada ekspercką 

wiedzę z zakresu rejestracji 

urządzeń medycznych u 

odpowiednich organów 

rejestrowych. Na jej podstawie 

oferują zagranicznym firmom 

możliwość współpracy ze swoimi 

pracownikami, którzy będą ich 

reprezentować przed odpowiednimi 

urzędami w Wielkiej Brytanii w celu 

dostosowania ich urządzeń do 

brytyjskich przepisów w świetle 

nadchodzącego Brexitu.

The UK company, a manufacturer of 

medical devices and equipment, has 

developed considerable expertise in 

the registration of medical devices 

with the relevant competent 

authorities. Based on this expertise, it 

is now offering to conclude services 

agreements with overseas medical 

device and equipment suppliers who 

are looking to appoint a “responsible 

person” to act on their behalf in the 

UK for the registration and regulatory 

compliance of their exports, at such 

time as the UK leaves the EU.

25/04/2020 medycyna

 

BOUA20190

411001

Ukraińska firma produkuje szeroką 

gamę innowacyjnych maszyn do 

nawożenia oraz przetwarzania zboża 

po zbiorze. Firma poszukuje 

partnerów w celu zwiększenia 

sprzedaży eksportowej  poprzez 

umowy produkcyjne i 

dystrybucyjne. 

A Ukrainian company produces a wide 

range of innovative machines for 

fertiliser application and post-harvest 

grain processing. The company seeks 

to expand the geography of its sales, 

as well as to realize the export 

potential of the company. The 

company seeks partners to establish 

long-term partnerships under 

manufacturing agreements, as well as 

distribution services agreements. 

17/04/2020 rolnictwo

BOAL20190

328001

Albańska firma specjalizuje się w 

produkcji stolarki aluminiowej 

poszukuje dystrybutorów. Gama jej 

produktów obejmuje szklane kabiny 

prysznicowe, drzwi, okna, fasady 

okienne i inne wyroby ze szkła. 

Firma importuje materiały z Włoch i 

dzięki temu oferuje wysokiej jakości 

produkty.

Based in Tirana, it is an Albanian 

company specialized in producing 

aluminium and glass doors and 

windows. It is looking for industry 

SMEs to be engaged in a distribution 

services agreement. The company's 

range of products are glass shower 

enclosures, doors and windows, glass 

facades and other glass products. 

Materials are imported from Italy and 

treated in its main premises. In this 

manner, the company is offering high 

quality products. 

18/04/2020

materiały i 

usługi 

budowlane



BOAL20170

915001

Albańska firma, zajmująca się 

produkcją i handlem hurtowym 

warzywami, poszukuje 

dystrybutorów. 

This is an Albanian private company 

which develops its activity in the field 

of agriculture (production of fresh 

vegetables in protected areas and 

open field and, wholesale of fresh 

vegetables in Albania and abroad). 

It aims to become one of the leading 

producers and exporters of fresh and 

healthy vegetables. That's why 

nowadays is looking for partners to 

negotiate under distribution services 

agreement.

23/04/2020 spożywcza

BOSI201903

21001

Słoweńska firma, zajmująca się 

produkcją mebli, specjalizuje się w 

wyrobie drewniano-epoksydowych 

stołów. Firma poszukuje 

dystrybutorów takich stołów, 

produkowanych z różnych odmian 

drewna połączonych z żywicą 

epoksydową. 

Slovenian producer of furniture is 

producing wooden epoxy tables and 

is looking for a distributor to sell its 

product. Tables are made of different 

types of wood in combination with 

epoxy resin. The company would like 

to cooperate with distributors of 

higher price range furniture. 

03/04/2020

produkty 

drewniane, 

meble

BOUA20190

318004

Ukraińska firma zajmuje się uprawą 

i przetwarzaniem ziemniaków 

niebędących GMO. Została założona 

w 1998 roku w regionie 

czernichowskim, a od 2014 

produkuje mrożone frytki. Firma 

poszukuje dystrybutorów.

Ukrainian private company specializes 

in the cultivation and processing of 

potatoes without Genetically 

modified organism (GMO). It was 

founded in 1998 and based in 

Chernigiv region.

Since 2014, the company has been 

producing frozen French fries. 

The company looking for partners 

under a distribution agreement.   

09/04/2020 spożywcza



BOSG20190

114003

Singapurska firma promuje 

przyjazne dla środowiska produkty, 

służące do usuwania problemów 

spowodowanych przez tłuszcze, 

oleje i smary zatykające rury i 

powodujące brzydkie zapachy. 

Firma poszukuje dystrybutorów ich 

produktów do odtłuszczania wśród 

firm czyszczących, zarządzających 

nieruchomościami, szpitali, 

restauracji i hoteli.

The Singapore company promotes 

eco-friendly products which can be 

used to solve various problems due to 

fat, oil and grease deposits that 

create odors and clogged pipes. They 

are looking for partners to distribute 

their de-greaser products to cleaning 

companies, facilities management 

companies, hospitals, food and 

beverages establishments and hotels 

which have experienced clogged pipes 

or grease trap problems, via 

distribution services agreement(s).

15/04/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BORU20190

319001

Rosyjska firma, produkująca 

elementy metalowe, poszukuje 

agentów handlowych oraz oferuje 

swoje usługi i poszukuje możliwości 

zawiązania spółki joint venture. 

A Russian producer of metal 

workpieces is looking for partners to 

sign commercial agency agreements 

with technical assistance, services 

agreements as well as joint venture 

agreements.

23/04/2020 metalowa

  

BORU20190

318007 

Rosyjski producent elektrycznych 

skuterów śnieżnych do transportu 

osobowego w trudnym terenie  oraz 

platform gąsienicowych szuka 

międzynarodowych partnerów do 

umowy dystrybucyjnej.

  

A Russian manufacturer of electric 

snow scooters for personal 

transportation through difficult 

terrain and embeddable caterpillar 

crawler platforms is looking for 

international partners under a 

distribution services agreement.

09/04/2020
różne inne 

produkty



BOES20190

321002 

Instytut edukacyjny organizuje 

podyplomowe kursy treningowe z 

zakresu implantologii jamy ustnej 

oraz protetyki stomatologicznej 

adresowane do dentystów, 

chirurgów oraz chirurgów 

szczękowo-twarzowych. Firma 

oferuje różne programy i kursy, 

niektóre z nich zostały zatwierdzone 

przez Uniwersytet w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki. Firma 

szuka agentów do zorganizowania 

grupy studentów z Europy do 

uczestnictwa w ich kursach w ich 

ośrodku treningowym w Hiszpanii 

na zasadzie umowy komercyjnej.

  

This educational institute organizes 

specialized post-graduate training 

courses in oral implantology and 

prosthodontics addressed to dentists, 

oral surgeons and maxillofacial 

surgeons. They offer different 

programmes and courses, some of 

them are approved by an official 

Higher Education University in United 

States of America. 

They seek agents to organize groups 

of students from Europe to attend 

their courses in their training center 

in Spain, through commercial agency 

agreements. 

12/04/2020
nauka/edukacj

a

  

BORU20190

307001

Rosyjska firma z regionu 

świerdłowskiego specjalizuje się w 

sprzedaży hurtowej i detalicznej 

żywności organicznej (miód, 

produkty na bazie miodu, zdrowe 

słodycze). Firma jest gotowa 

zawrzeć umowę dystrybucyjną.

  

The Russian company from the 

Sverdlovsk region specializes in the 

wholesale and retail sale of organic 

food (honey, honey-based products, 

wholesome sweets). The company is 

ready to conclude a distribution 

services agreement.

04/04/2020 spożywcza

  

BORU20190

316007  

Rosyjska firma z Krasnojarska 

produkuje energooszczędne, 

grzewcze i tłumiące materiały 

izolujące wykonane z masy 

celulozowej uzdatnionej minerałem 

boru, które mogą być 

wykorzystywane na różnych 

etapach budowy. Rosyjska firma 

szuka zagranicznych partnerów do 

zawarcia umowy komercyjnej, 

dystrybucyjnej i licencyjnej.

  

A Russian company from Krasnoyarsk 

produces energy-saving, heat and 

sound insulating material made of 

cellulose fiber and treated with boric 

minerals, which can be used in 

different spheres of construction. The 

Russian company is looking for 

foreign partners to conclude 

commercial agency, distribution and 

licence agreements.

18/04/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

    

BOUA20181

230013

Ukraińska firma z Połtawy z 

doświadczeniem w produkcji 

kosmetyków naturalnych, takich jak 

magnezowe oleje i żele szuka 

partnerów w Europie na zasadzie 

umowy dystrybucyjnej i 

komercyjnej.

An Ukrainian company from Poltava 

with experience in the production of 

natural cosmetics, such as magnesium 

oils and gels, is looking for partners in 

Europe under distribution services 

and commercial agency agreements. 

18/04/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna



  

BODE20190

307001 

Niemiecka agencja komunikacji, PR, 

content marketingu i zarządzania 

konferencjami specjalizuje się w 

marketingu i prezentacji technicznej 

zawartości w wielu wariantach 

aplikacji. Firma oferuje swoją 

wiedzę ekspercką wszystkim 

organizacjom poszukującym 

profesjonalnych usług z zakresu PR i 

content marketingu. Co więcej, 

firma szuka konsorcjów projektów 

UE, które poszukują profesjonalnej 

promocji partnerów w ramach 

projektu. Firma chce 

współpracować w oparciu o 

podwykonawstwo, outsourcing lub 

umowę usługową.

  

A German agency for 

communications, PR, content 

marketing and conference 

management is specialized in 

marketing and presentation of 

technical content in various 

application fields. They offer their 

expertise to all organizations looking 

for professional PR services and 

content marketing. Moreover, they 

seek EU project consortia that are 

looking for a professional 

dissemination partner for the work 

package dissemination. 

Subcontracting, outsourcing or 

services agreements can be 

concluded. 

16/04/2020
reklamowa, 

filmowa

BOIT201903

18002 

Włoska firma rolnicza produkuje, 

przetwarza i sprzedaje żywność 

funkcjonalną i nutraceutyczne 

zamienniki sera i mleka zrobione 

jedynie z orzechów. Firma szuka 

dystrybutorów z doświadczeniem, 

na rynku i specjalizujących się w 

organicznych i wegańskich 

produktach w Europie, głównie w 

Niemczech, Austrii, Francji i 

północnej Europie.

  

Italian agricultural company produces, 

transforms and commercializes 

functional foods and nutraceutical 

substitutes of cheese and milk made 

exclusively of almonds. The company 

is looking for distributors already 

introduced in the market and 

specialized in organic and vegan 

products in Europe, mainly in 

Germany, Austria, France and 

Northern Europe.

02/04/2020 spożywcza

  

BORU20190

317014 

Rosyjska firma z Kazania specjalizuje 

się w grawitacyjnych dynamicznych 

separatorach do separowania 

emulsji. Firma poszukuje firmy do 

podpisania umowy dystrybucyjnej, 

licencyjnej i joint-venture.

  

The Russian company from Kazan 

specialized in gravity dynamic 

separators for the emulsions 

separation. The company is looking to 

sign distribution services, license and 

joint venture agreements.

09/04/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna



  

BORU20190

318008 

Rosyjska firma specjalizująca się 

produkcji wieloskładnikowych żeli, 

które blokują procesy krystalizacji 

cieczy w niskich temperaturach 

szuka partnerów do podpisania 

umowy joint-venture i 

dystrybucyjnej  usługowej.

  

Russian company specialized in 

production of multicomponent gel 

that blocks the process of 

crystallization of liquid at low 

temperatures is looking for partners 

to sign joint venture and distribution 

services agreements.

12/04/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

  

BOAM2019

0404001 

Firma z Armenii produkuje warzywa 

i owoce w puszce. Firma produkuje 

ponad 70 rodzajów kandyzowanej 

żywności takiej jak dżemy, warzywa 

konserwowe, marynaty itp. Firma 

planuje rozszerzyć swoją produkcję i 

szuka nowych rynków zbytu do 

współpracy handlowej - umowy 

dystrybucyjnej i komercyjnej.

  

This Armenian company produces 

canned vegetables and fruits. The 

company is producing more than 70 

types of canned food such as jams, 

pickled vegetables, marinades, etc. 

The company is planning to expand its 

production and is looking for new 

sales markets to cooperate under 

trade intermediary services -  

distribution services or commercial 

agency agreements. 

25/04/2020 spożywcza

  

BORO20181

026001 

Rumuńska firma zlokalizowana w 

Transylwanii specjalizuje się w 

formowaniu elementów drucianych 

i sprężyn naciągowych i szuka 

międzynarodowych partnerów 

biznesowych to współpracy na 

zasadzie umowy produkcyjnej.

  

A Romanian company located in 

Transylvania specialised in bending 

wire elements and agricultural 

springs, is looking for international 

business partners to establish 

cooperation under manufacturing 

agreements.

04/04/2020 rolnictwo

  

BOIT201902

06001 

Włoska firma specjalizująca się w 

intermodalnym transporcie posiada 

i zarządza jedną z największych flot 

ciężarówek w Europie do transportu 

żywności w postaci płynnej i szuka 

operatorów zainteresowanych 

kolejowym i łączonym transportem 

oraz firm, które zainteresowane są 

łączeniem większych ładunków w 

celu zwiększenia swojej bazy 

klientów na zasadzie umowy 

usługowej.

  

An Italian company specialised in 

inter-modal transport that owns and 

manages one of the largest fleets of 

wagons in Europe for the transport of 

liquid foodstuffs, is seeking transport 

operators potentially interested in rail 

and combined transport and 

companies that act as aggregators of 

large flows of transport demand, to 

expand their customer base under a 

service agreement.

03/04/2020
transport/logis

tyka



  

BOFR20190

301001 

Francuski producent urządzeń 

ochronnych elektrycznych, 

fizycznych i  klimatycznych dla 

pomieszczeń IT szuka 

dystrybutorów dla swoich nowych 

mikro baz danych.

  

A French manufacturer of electrical, 

physical and climatic protection 

devices for IT facilities is looking for 

distributors of its new micro data-

center racks. 

24/04/2020 komputery i IT

  

BORU20190

316016 

Rosyjska firma rozwija i produkuje 

wysokiej jakości  zespoły do 

testowania kardiologicznego osób. 

Firma szuka partnerów do zawarcia 

umowy dystrybucyjnej.

  

The Russian company develops and 

produces high-tech cardio complexes 

for testing cardiological conditions of 

the person. The company is looking 

for partners to conclude a distribution 

services agreement.

02/04/2020 medycyna

  

BOES20190

402001

Założona w 2010 hiszpańska firma 

biotechnologiczna jest światowym 

liderem w diagnostyce telomerów 

do użytku klinicznego w onkologii 

oraz profilaktyce oraz medycynie 

spersonalizowanej. Ze swoją 

siedzibą w Madrycie (Hiszpania) jest 

liderem w branży firm 

biotechnologicznych pracujących na 

rzecz poprawy warunków ludzkiego 

życia i zdrowia. Rozważana jest 

współpraca w ramach umowy 

finansowej, joint-venture oraz 

usługowej.

  

Founded in 2010, the Spanish biotech 

company is a world leader in 

telomere diagnostics for clinical use in 

oncology and preventive and 

personalized medicine. With 

headquarters in Madrid, (Spain) they 

are an industry-leading biotechnology 

company working to improve 

people’s health and lifestyle. The 

types of partnerships considered by 

the company include financial 

agreements, joint venture 

agreements and services agreements 

worldwide.

16/04/2020 medycyna

  

BOKR20190

212001 

Koreańska firma założona w 1998 

roku produkuje pompy 

przemysłowe, które są w stanie 

przeprowadzać testy nawet kiedy 

woda nie płynie i są wyposażone w 

węglową wkładkę pierścieniową dla 

lepszej wydajności i trwałości. Firma 

chce podzielić się swoją technologią 

na rynku międzynarodowym i szuka 

partnerów do umowy 

dystrybucyjnej i licencyjnej.

  

A Korean company, established in 

1998, is manufacturing an industrial 

pump which is capable of running 

tests even when water does not flow 

in the pump and which is equipped 

with a carbon composite liner ring for 

high efficiency and durability. The 

company would like to share their 

technology on the international 

market and is thus looking for 

partners for distribution service 

agreement and license agreement.

29/04/2020

środowisko/en

ergia/ochrona 

środowiska



  

BORU20190

318002 

Rosyjski producent laserów do 

medycyny, nauki i technologii 

poszukuje międzynarodowych 

partnerów do umowy 

dystrybucyjnej lub usługowej ale 

również joint venture.

  

Russian manufacturer of lasers for 

medicine, science and technology is 

looking for international partners to 

conclude distribution or services as 

well as a joint venture agreement.

12/04/2020 medycyna

BOBG20190

313001

Bułgarska firma oferuje szyte na 

miarę usługi kurierskie i logistyczne 

dla firm oraz rzemieślników 

sprzedających on-line. Firma 

dostarcza na całym świecie szeroką 

gamę produktów i posiada 

kompleksowy system śledzenia 

przesyłek dla swoich klientów. 

Oferowana jest umowa usługowa 

dla potencjalnych partnerów. 

  

A Bulgarian company offers 

customisable courier and logistic 

services to SMEs and artisans that sell 

online. The company makes global 

deliveries of a wide range of items 

and provides a complete tracking 

system to its clients. Services 

agreements are offered to potential 

partners. 

18/04/2020
transport/logis

tyka

  

BORU20190

319004 

Rosyjska firma specjalizuje się w 

produkcji inkubatorów do jaj łososia 

i szuka partnerów do podpisania 

umowy produkcyjnej, 

dystrybucyjnej i usługowej.

  

Russian company specialized in the 

production of the incubators for 

growing salmon´s eggs is looking for 

partners to sign manufacturing and 

distribution services agreements.

25/04/2020
sektor morski, 

lotniczy

  

BOES20190

312001

Hiszpańska firma z doświadczeniem 

w projektowaniu i wdrażaniu 

projektów dotyczących 

Inteligentnych Miast oferuje swoje 

usługi na zasadzie podwykonawstwa 

i umowy usługowej. Są to 

innowacyjne projekty odnośnie 

technologii cyfrowych oraz IoT 

odnośnie zrównoważonego i 

inteligentnego rozwoju terytoriów 

wiejskich, tworzących innowacyjny 

ekosystem stawiający na lokalne 

zasoby i możliwości w celu 

zapobiegania wyludnieniu i 

zwiększaniu atrakcyjności terenów 

wiejskich.

  

A Spanish company, with experience 

in the design and implementation of 

Smart Village projects offers its 

services under subcontracting and 

services agreements. These are 

innovative projects that apply digital 

technologies and the Internet of 

things to the sustainable and 

intelligent development of the 

territory in rural areas, creating 

innovative ecosystems that highlight 

local strengths and opportunities with 

the aim of combating depopulation 

and improving the attractiveness of 

rural areas.

03/04/2020
doradztwo i 

konsultacje



BOGR20190

415001

Spółdzielnia spożywcza z północnej 

Grecji specjalizuje się w produkcji i 

przetwórstwie owoców oraz 

produktów spożywczych takich jak: 

szparagi, kiwi, oliwa z oliwek, oliwki, 

śródziemnomorskie rośliny 

strączkowe. Mając dobrą pozycję na 

rodzimym rynku, firma poszukuje 

dystrybutorów do 

długoterminowych umów  

dystrybucji, w celu pozyskania 

nowych, zagranicznych rynków dla 

swoich produktów. 

Greek cooperative company, located 

in Northern Greece, producing and 

processing fruits and food products 

such as asparagus, kiwis, olive oil, 

olives and Mediterranean 

legumes,well established in the Greek 

market, is looking for distributors in 

order to sign a long term distribution 

services agreement with goal to 

expand in new markets in Europe.

17/04/2020 spożywcza

BOUK20190

411001

Brytyjska firma z siedzibą w regionie 

East Midlands jest hurtowym 

dostawcą unikalnych 

stojaków/uchwytów na okulary. 

Produkt dostępny jest w różnych 

kształtach (np. figurki zwierząt, 

akcesoria sportowe,  ozdobne  

przedmioty), co sprawia, że może 

być używany przez kobiety, 

mężczyzn i dzieci. Okulary odłożone 

na stojak o  twardej powierzchni są 

zabezpieczone przed zarysowaniem, 

czy uszkodzeniem. Ponadto, 

użytkownicy produktu rzadziej gubią 

okulary. Chcąc pozyskać nowe rynki, 

firma planuje nawiązać współpracę 

z partnerami europejskimi w 

ramach umów dystrybucji. 

This company is based in the East 

Midlands region of the UK and is a 

wholesale supplier of a range of 

unique eye glass (spectacles) holders 

with designs appealing to men, 

women and children. The holders 

help to reduce the risk of spectacles 

being lost and lenses being scratched 

or damaged if they are just placed on 

a hard surface. In order to increase 

market penetration the company is 

looking to establish distribution 

agreements with European partners.

15/04/2020
różne inne 

produkty

BORO20190

318002

Młoda rumuńska firma z 

Transylwanii specjalizuje się w 

produkcji stolarki z laminowanego 

drewna, drewnianych schodów i 

mebli do wnętrz. Oferowane 

produkty  charakteryzują się 

doskonałą jakością drewna, okuć, 

wykończenia i szkła. Rumuńska 

firma jest zainteresowana 

współpracą jako podwykonawca dla 

zagranicznych producentów 

ekskluzywnych mebli. 

A young Romanian company from 

Transylvania is specialized in 

manufacturing laminated wood 

carpentry, wooden stairs and interior 

furniture characterized by an 

excellent quality of wood, hardware, 

finishing and glass. The Romanian 

company is offering to become a 

subcontractor for foreign high-end 

furniture manufacturers.

25/04/2020

produkty 

drewniane, 

meble



BOES20190

409001

Hiszpańska firma z Castilla la 

Mancha specjalizuje się w produkcji 

toreb i pokrowców izotermicznych 

wykorzystywanych np. w sektorze 

medyczno - farmaceutycznym, w 

ratownictwie technicznym, do 

przenoszenia próbek biologicznych, 

w branży promocyjno-reklamowej. 

Firma jest zainteresowana 

zawarciem umów produkcyjnych z 

innymi europejskimi markami w 

ramach usługi white-label. 

A Spanish company from Castilla la 

Mancha, specialized in the 

manufacture of bags and isothermal 

covers for medical – pharmaceutical 

sector, technical rescue and 

emergency bags, promotional and 

advertising, thermal packaging, cold 

cases, etc. offers its services under 

manufacturing agreements to third 

parties brands in Europe under white-

label service.

10/04/2020
różne inne 

produkty

 

BORU20190

317001

Rosyjska firma specjalizująca się w 

produkcji metalowych kulek 

szlifierskich do zastosowań 

przemysłowych,  poszukuje 

partnerów do współpracy 

technologicznej w ramach umowy 

produkcyjnej lub joint venture.

The Russian company specialized in 

production of grinding metal balls for 

industrial use is looking for partners 

for technological cooperation to 

conclude manufacturing or joint 

venture agreement.

11/04/2020 metalowa

BORO20190

305001

Rumuńska firma z branży 

oświetleniowej, od ponad dziesięciu 

lat oferuje licencjonowane 

rozwiązania oświetleniowe LED. 

Firma ma własne portfolio 

produktów, ale jest także gotowa 

podjąć się produkcji na zamówienie 

lub sprzedaży produktów innych 

firm pod własną marką (jako OEM). 

Chcąc rozszerzyć swoją obecność na 

międzynarodowym rynku 

oświetleniowym,  firma poszukuje 

partnerów do współpracy w ramach 

umów dystrybucji, 

podwykonawstwa lub produkcji. 

The company, acting on the lighting 

market in Romania for over a decade, 

is offering CREE (LED Solution 

Provider program) licensed lighting 

solutions. The company has its own 

product portfolio, but it is also ready 

to manufacture bespoke products or 

to offer OEM (original equipment 

manufacturer) products. In order to 

expand its presence on international 

lighting market, the company is 

looking for distributing, 

subcontracting or manufacturing 

agreements.

11/04/2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny



BOAL20190

416001

Albański producent szerokiej gamy 

produktów mleczarskich, takich jak 

naturalne i aromatyzowane mleko 

UHT, sok owocowy z mlekiem UHT,  

pasteryzowane produkty mleczne 

oraz duży wybór produktów 

serowych i masła, poszukuje 

partnerów (w szczególności  

importerów / hurtowników), 

zaopatrujących sieci supermarketów 

i mniejsze sklepy spożywcze, w celu 

dodania oferowanych produktów do 

ich asortymentu. Firma jest 

zainteresowana współpracą w 

ramach umowy  dystrybucji. 

It is an Albanian producer of a large 

range of dairy products such as 

natural and flavored ultra high-

temperature processing (UHT) milk, 

fruit juice with UHT milk and 

pasteurized dairy products, as well as 

a large range of cheese products & 

butter. The company is looking for 

partners, especially for 

importers/wholesalers, which supply 

supermarket chains, smaller food 

shops in order to add new products to 

their product range under the 

distribution services agreement.

18/04/2020 spożywcza

BORU20190

410001

Rosyjska firma z regionu 

Swierdłowska specjalizuje się w 

produkcji, przyjaznych dla 

środowiska, nawozów humusowych 

opartych na koncentracie torfowo-

sapropelowym, uzyskiwanych z 

torfu nizinnego przy użyciu sprzętu 

do natrysków wodnych. Firma 

poszukuje partnerów do współpracy 

w ramach umowy produkcyjnej.

The Russian company from the 

Sverdlovsk region specializes in the 

production of environmentally 

friendly fertilizers (humic fertilizers) 

based on peat-sapropel concentrate, 

obtained from lowland peat using 

hydropercussion equipment. The 

company is looking for the partners 

under the manufacturing agreement.

25/04/2020 rolnictwo

BOUK20190

115001

Brytyjska firma opracowała 

platformę, która ma możliwość 

administrowania wieloma opcjami 

płatności w elastycznych ramach. 

Na platformie przetwarzane są nie 

tylko opcje płatności w danym 

momencie, oferuje ona także 

odroczone opcje płatności, płatności 

ratalne,  subskrypcję. Firma 

poszukuje partnerów do współpracy 

w ramach umów licencyjnych lub 

usługowych. 

A UK company has developed a 

platform that has the capability to 

administer a multitude of payment 

options within a dynamic framework. 

They are able to process not only pay 

now options, but also deferred 

payment options, instalment payment 

options and subscription payment 

options. They are seeking license or 

services agreements with potential 

partners.

02/04/2020 komputery i IT



BORU20190

318011

Rosyjski producent urządzeń 

oświetleniowych poszukuje 

partnerów w celu podpisania umów 

dystrybucji, joint venture, a także 

umów licencyjnych na swoją gamę 

produktów oświetleniowych dla 

samolotów, samochodów, 

przemysłu i sektora medycznego.

A Russian developer of lighting 

devices is looking for partners to sign 

distribution services, a joint venture 

as well as license agreements for its 

range of lighting for aircraft, cars, 

industry and medical sector. 

23/04/2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOUA20190

115001

Ukraińskie przedsiębiorstwo 

zajmuje się produkcją części 

zamiennych i komponentów do 

sprzętów / urządzeń mobilnych i 

stacjonarnych stosowanych w 

rolnictwie i różnych gałęziach 

przemysłu. Firma oferuje zamknięty 

cykl produkcji - od półwyrobów do 

gotowych części. Oferuje swoje 

zdolności produkcyjne i 

doświadczenie w ramach umów 

produkcyjnych, gwarantując  

długoterminową i niezawodną 

współpracę.

The Ukrainian enterprise is engaged in 

the manufacture of spare parts and 

components for mobile machinery 

and stationary equipment used in 

agriculture and various industries. The 

company offers a closed cycle of 

manufacturing, from blank to finished 

parts. It offers its production capacity 

and experience under manufacturing 

agreements for a long-term and a 

reliable collaboration. 

04/04/2020
narzędzia i 

części

BOPT20190

321001

Portugalska firma, zlokalizowana w 

regionie Lizbony, zajmuje się 

produkcją i wprowadzaniem na 

rynek miodu, pyłku, propolisu, 

mleczka pszczelego, rojów. Oferują 

także zapylanie usługowe dla  

różnych obszarów wykonywane w 

sposób bardzo tradycyjny i prawie 

wyłącznie ręcznie. Szukają 

dystrybutorów działających w 

ramach umów dystrybucji.

A Portuguese company is located in 

Lisbon region. They produce and 

commercialize honey, pollen, 

propolis, royal jelly, swarms. They do 

pollination in various cultures in a 

very traditional and almost only hand-

made way. They are looking for 

distributors under a distribution 

services agreement.

17/04/2020 rolnictwo



BOES20190

319001

Hiszpańska firma specjalizuje się w 

produkcji i pakowaniu specjalnych 

nawozów organicznych, a jej celem 

jest poszerzenie rynków sprzedaży i 

pełne wykorzystanie swojego 

potencjału eksportowego. Firma 

poszukuje partnerów do nawiązania 

długoterminowych relacji 

partnerskich w ramach usług 

dystrybucji lub umowy agencyjnej.

Spanish company specializes in the 

manufacture and prepacking of 

special organic fertilizers has the 

objective of expanding the geography 

of its sales and implement its export 

potential. The company is looking for 

partners to establish long term 

partnership relations under a 

distribution services or commercial 

agency agreement

01/04/2020 rolnictwo

BOFR20181

207001

Francuska firma działająca w branży 

trendów kreatywnych, założona 

przez eksperta ds. projektowania 

sensorycznego i inżynierii, 

opracowała narzędzie do 

testowania, obrazowania, 

optymalizowania i projektowania 

produktów. Zestaw próbek 

materiałowych zapewnia 

realistyczne doznania, co pomaga 

opisać i scharakteryzować 

doświadczenia zmysłowe, w celu 

przewidywania ostatecznego 

postrzegania konsumentów. 

Oczekiwana forma współpracy to 

umowy usług dystrybucji, w 

obszarach projektowania lub 

rozwoju produktów. Firma też 

bierze pod uwagę współpracę z 

agencjami poszukującymi różnych 

materiałów sensorycznych, w celu 

przewidywania przyszłych trendów.

A French creative trend company 

founded by an expert on sensory 

design and engineering has developed 

a tool to test, imagine, optimize and 

design products. The set of material 

samples provides a realistic insight to 

help describing and characterize the 

sensory experience, to predict the 

final perception of consumers. 

Distribution service agreements are 

requested within professional in 

design or product development, or 

agencies looking for tangible items to 

anticipate the future sensorial trends.

01/04/2020 inne usługi

BORU20190

408001

Rosyjska firma z Moskwy rozwija i 

produkuje różne artykuły 

pielęgnacyjne dla zwierząt, takie jak 

szampony, odżywki w sprayu, 

balsamy medyczne dla psów, kotów, 

koni, gryzoni, ptaków. Firma 

poszukuje partnerów do zawarcia 

umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The Russian company from Moscow 

develops and manufactures various 

grooming supplies such as shampoo, 

spray conditioner, medical balsams 

for dogs, cats, horses, rodents, birds. 

The company is looking for partners 

to conclude a distribution services 

agreement.

10/04/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna



BOIT201902

12002

Włoska firma specjalizująca się w 

produkcji wina, w szczególności 

wysokiej jakości Prosecco, 

poszukuje zagranicznych 

dystrybutorów i agentów 

handlowych do świadczenia usług 

dystrybucyjnych i handlowych. 

Partnerzy mogą pochodzić z krajów 

europejskich.

The Italian company is specialized in 

wine production, in particular of high 

quality Prosecco. The company is 

searching for foreign distributors and 

commercial agents for distribution 

services and commercial agency 

agreements. Partners can be from 

European countries.

17/04/2020 spożywcza

BOUK20190

327001

MŚP z Wielkiej Brytanii, które 

świadczy usługi kojarzenia 

internetowych sklepów modowych 

z klientami na terenie m.in. Europy 

Wschodniej, chce rozszerzyć swoją 

ofertę o osobistą usługę 

shopperową dostępną w 

komplementarnych sklepach, takich 

jak sklepy z modą, salony 

kosmetyczne, fryzjerskie czy 

kawiarnie. Aby zapewnić tę ofertę, 

firma poszukuje chętne do takiej 

współpracy punkty sprzedaży. 

Proponowane formy współpracy to 

joint venture lub - tam gdzie będzie 

to właściwe - umowa o świadczenie 

usług. Brane są też pod uwagę 

umowy franczyzowe.

A UK-based SME that provides 

services linking online fashion 

retailers with customers in areas such 

as Eastern Europe wants to extend its 

offer into a personal shopper service 

located in complementary outlets 

such as fashion stores, beauty salons, 

hairdressers and coffee shops. The 

SME is looking to partner with such 

outlets in order to provide this offer. 

The partnership is envisaged as a joint 

venture or a services agreement 

where appropriate. Franchise 

agreements would also be 

considered. 

11/04/2020 inne usługi

BORU20190

316015

Rosyjska firma prowadząca badania 

genetyczne i mikrobiologiczne z 

zakresu identyfikacji nietolerancji 

pokarmowych, predyspozycji 

genetycznych i chorób 

dziedzicznych, poszukuje 

zagranicznych laboratoriów, szpitali 

i specjalistów ds. żywności w celu 

zawarcia umów o świadczenie 

usług.

A Russian company providing genetic 

and microbiological research to 

identify food intolerance, genetic 

dispositions and hereditary diseases is 

looking for foreign laboratories, 

hospitals and food specialists to 

conclude services agreements.

10/04/2020 medycyna



BOCY20190

304001

Cypryjska firma, będąca wyłącznym 

przedstawicielem singapurskiego 

producenta elastomerowych pomp 

infuzyjnych, poszukuje partnerów w 

ramach umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. Potencjalni 

dystrybutorzy z zagranicy powinni 

rozpowszechniać oferowane 

produkty w swoich krajach.

A Cypriot company, which is the 

exclusive representative of a 

Singaporean manufacturing company 

of elastomeric infusion pumps, is 

looking for partners under 

distribution services agreements. 

Potential distributors from abroad 

should distribute the offered products 

in their countries.

04/04/2020 medycyna

BOES20190

329002

Hiszpański producent wina 

premium, pochodzący z południa 

Katalonii-Reus (Hiszpania), mogący 

się pochwalić  ponad 300-letnią 

rodzinną tradycją winiarską, oferuje 

swoje tradycyjne wino 

dystrybutorom i przedstawicielom 

handlowym w celu eksportu na 

nowe rynki. Jego wina są 

zarejestrowane pod chronioną 

nazwą pochodzenia Conca de 

Barbera.

A Spanish premium wine producer 

located in the South of Catalonia- 

Reus (Spain) with more than 300 

years of family winemaking tradition 

is offering its traditional wine to 

distributors and commercial agents in 

order to export to new markets. Its 

wines are registered under protected 

designation of origin Conca de 

Barbera.

09/04/2020 spożywcza

BOES20190

402002

Hiszpański producent ekologicznej 

oliwy z oliwek z pierwszego 

tłoczenia (EVOO) oferuje swoje 

produkty z półki dla smakoszy. 

Firma produkuje olej organiczny o 

wysokich standardach jakościowych, 

który zdobył kilka nagród. 

Poszukiwani są dystrybutorzy lub 

agenci zainteresowani 

wprowadzeniem ekologicznej oliwy 

z oliwek, odmiany manzanilla, na 

rynki spożywcze.

Spanish producer of organic extra 

virgin olive oil (EVOO) offers its 

products in gourmet form. The 

company produces organic oil with 

high quality standards. This oil has 

won several awards. They look for 

distributors or agents interested in 

introducing organic olive oil, 

manzanilla variety, in food markets. 

15/04/2020 spożywcza



 

BOUK20190

415001

Ta brytyjska firma oferuje szeroką 

gamę wysokiej jakości powłok 

podłogowych na bazie żywic 

epoksydowych, które chciałaby 

sprzedawać w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

Powłoki są przeznaczone do 

budynków przemysłowych i 

handlowych, a w procesie ich 

produkcji wykorzystywane są 

materiały nowej generacji. Firma 

planuje sprzedaż różnym 

operatorom i  użytkownikom 

końcowym, jednak w pierwszej 

kolejności  poszukiwany jest 

dystrybutor, sprzedający produkt 

bezpośrednio w kraju partnera.

This UK company has a range of high-

performance epoxy based floor 

coatings it wishes to sell via a 

distribution services agreement. The 

coatings are intended for industrial 

and commercial buildings and these 

coatings make use of new generation 

materials. Although the company 

would sell to applicators and end 

users, the target client is a distributor 

who could sell the coatings into their 

host country.

23/04/2020
różne inne 

produkty

BORU20190

317008

Rosyjska firma, specjalizująca się w 

produkcji radiometrów 

mikrofalowych, które są 

wykorzystywane w wielu 

dziedzinach medycyny, poszukuje 

partnerów w celu podpisania usług 

dystrybucyjnych i umów 

agencyjnych.

The Russian company specialized in 

producing medical microwave 

radiometers that are used in several 

fields of medicine is looking for 

partners to sign distribution services 

and commercial agency agreements.

11/04/2020 medycyna

BOIT201903

19002

Włoska firma specjalizująca się w 

produkcji nawozów i 

biostymulantów roślin, 

charakteryzujących się niskim 

wpływem na środowisko, poszukuje 

partnerów do umów na świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

The Italian company is specialized in 

the production of fertilizers and plant 

bio-stimulants with low 

environmental impact. They are 

looking for a distribution services 

agreement.

12/04/2020 rolnictwo



BOUK20190

408001

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii 

opracowała antybakteryjny ręczny 

uchwyt  do zastosowania na 

sprzętach do treningu siłowego, np. 

sztangach. Uchwyty na rękę 

zapobiegają urazom, zapewniając 

właściwe ustawienie i ruch, podczas 

gdy technologia przeciwbakteryjna 

zmniejsza ryzyko infekcji skóry. MŚP 

chce współpracować z 

producentami sprzętu sportowego i 

sprzętów do treningu siłowego, 

oferując im swój produkt w ramach 

umowy produkcyjnej lub umowy 

licencyjnej.

A UK-based SME has developed an 

antimicrobial hand grip product for 

use on the barbells of weight training 

equipment. The hand grips prevent 

injury by ensuring proper positioning 

and movement while the 

antimicrobial technology reduces the 

risk of skin infections. The SME is 

looking to partner with sporting 

goods and weight training equipment 

manufacturers and offer them their 

hand grip product under a 

manufacturing agreement or a 

licensing agreement.

11/04/2020
różne inne 

produkty

BORU20190

318013

Rosyjska firma specjalizująca się w 

produkcji oleju i mąki z amarantusa 

poszukuje partnerów za granicą w 

ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

Russian company specialized in 

producing oil and flour made of 

amaranth. The company is looking for 

partners abroad under the 

distribution services agreement.

08/04/2020 spożywcza

 

BOUA20190

320003

Ukraińska firma produkuje pełny 

asortyment profesjonalnych 

urządzeń spawalniczych (m.in. 

transformatory i prostowniki, 

urządzenia do spawania 

półautomatycznego i argonowego, 

urządzenia inwerterowe, urządzenia 

do spawania i przetapiania 

elektrożużlowego, ciągniki 

spawalnicze itp.). Dąży do 

rozszerzenia rynków zbytu i pełnego 

wdrożenia swojego potencjału 

eksportowego. W związku z tym 

poszukuje partnerów do nawiązania 

długoterminowych relacji 

partnerskich w ramach agencji 

handlowej lub umowy produkcyjnej.

Ukrainian company manufacturing a 

full assortment of professional 

welding equipment, such as 

transformers and rectifiers, 

semiautomatic and argon-arc welding 

apparatuses, inverter equipment, 

devices for electro-slag welding and 

remelting, welding tractors etc., seeks 

to expand the geography of its sales 

and implement its export potential. 

Thus, it is looking for partners to 

establish long-term partnership 

relations under a commercial agency 

or manufacturing agreement. 

03/04/2020

pojazdy i 

maszyny/masz

ynowa



BORU20190

318003

Młoda rosyjska firma produkująca 

katody emisji pola wykonane z 

metali refrakcyjnych na bazie płyt 

mikrokanałowych poszukuje 

partnerów do zawarcia umowy 

usług dystrybucyjnych.

A young Russian company engaged in 

production of field emission cathodes 

made of refractory metals based on 

microchannel plates is looking for 

partners to sign a distribution services 

agreement.

23/04/2020
różne inne 

produkty

BOTR20190

319001

Turecka firma działająca jako 

centrum obróbki blach i stali oferuje 

cięcie laserowe i plazmowe, cięcie 

na gilotynie oraz zginanie. Firma 

produkuje różnego rodzaju 

metalowe pojemniki magazynowe. 

Firma oferuje wolne moce 

przerobowe w ramach umowy 

produkcyjnej i jest zainteresowana 

świadczeniem usług 

podwykonawstwa.

The Turkish company operates as a 

sheet metal and steel processing 

centre and provides laser cutting, 

plasma cutting, guillotine cutting and 

abkant bending. The company also 

produces all kinds of metal boxes for 

storage. The company is offering its 

free capacity under manufacturing 

agreement and is interested in 

becoming a subcontractor.

04/04/2020 metalowa

BONL20190

327001

Holenderska firma opracowała 

balsam dla sportowców do szybkiej 

regeneracji po urazach i w 100% 

naturalny olejek do masażu. Balsam 

jest przeznaczony dla atletów, ludzi 

starszych i do ogólnego stosowania 

w domu przy wszelkiego rodzaju 

dolegliwościach mięśniowo-

stawowych. Olejek jest 

przeznaczony dla fizjoterapeutów, 

masażystów i do terapii ogólnej. 

Firma oferuje potencjalnym 

partnerom umowę dystrybucji.

This Dutch company has developed a 

sports balm for quick recovery from 

sports injuries and a 100% natural 

massage oil. The sports balm is 

developed for athletes, elderly people 

and for general purpose (homely use) 

for all kinds of muscular- and joint 

problems. The natural oil is used by 

physiotherapists, masseurs and  

therapists in general. The company 

offers a distribution agreement for 

potential partners.

08/04/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BOEE20181

210001

Producent małych turbin 

wiatrowych z Estonii oferuje 

urządzenia o mocy 2, 10 i 50 kW dla 

klientów domowych i biznesowych. 

Firma jest zainteresowana 

znalezieniem przedstawicieli swoich 

produktów poza krajem, którzy 

zajmowaliby się sprzedażą lub 

instalacją (z obsługą serwisową) lub 

tymi działaniami łącznie. Forma 

współpracy to umowa usług 

dystrybucyjnych.

A manufacturer of small wind 

turbines from Estonia offers 2, 10 and 

50 kW wind turbines for domestic and 

business clients. The company is 

interested in finding representatives 

for their products outside Estonia, 

who would deal with either sales or 

installations (including maintenance) 

or both. The company is interested in 

distribution services.

04/04/2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny



BORU20190

316009

Rosyjski wynalazca innowacyjnego 

żelu przeciwoblodzeniowego 

poszukuje partnerów do podpisania 

umowy produkcyjnej.

The Russian developer of an 

innovative anti-icing gel is looking for 

partners to sign a manufacturing 

agreement.

10/04/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BOCY20190

412001

Cypryjska firma z ponad 50-letnim 

doświadczeniem w sektorze agencji 

podróży oferuje szeroki zakres usług 

turystycznych partnerom 

branżowym z Europy i świata w 

ramach umowy świadczenia usług.

A Cypriot company, with over fifty 

years of experience in the travel 

agency sector, is offering a wide range 

of travel and tourism services to other 

travel agencies and organizations 

from Europe and beyond in the frame 

of a services agreement.

15/04/2020 turystyka

BOIT201903

08002

Włoska firma architektoniczna i 

inżynieryjna oferuje usługi od 

wstępnej oceny ekonomicznej i 

finansowej wykonalności projektów 

do zarządzania i kontroli nad 

wykonywaną pracą. Zespół złożony 

z różnych i komplementarnych 

ekspertów jest w stanie zmierzyć się 

z wielodyscyplinarnym podejściem 

wszystkich aspektów związanych z 

pracą. Oferują swoje usługi 

partnerom zagranicznym w oparciu 

o umowy świadczenia usług, 

outsourcingu i podwykonawstwa.

An Italian architecture and 

engineering firm offers services 

ranging from the preliminary 

assessment of economic and financial 

sustainability to the management and 

control of the execution of the work. 

A team, which is composed of varied 

and complementary experts, is able 

to face with a multidisciplinary 

approach all the aspects connected to 

work. They offer their services abroad 

under outsourcing, services and 

subcontracting agreements.

01/04/2020 inne usługi

BORU20190

316017

Rosyjska firma z regionu 

moskiewskiego specjalizuje się w 

produkcji mobilnych, szybko 

rozkładanych zestawów 

antenowych HF (wysokiej 

częstotliwości) i VLF (bardzo niskiej 

częstotliwości). Firma podpisze 

umowy licencyjne i świadczenia 

usług dystrybucyjnych.

The Russian company from Moscow 

region specialized in the mobile 

rapidly-deployable HF (High 

Frequency) and VLF (very low 

frequency) antenna arrays 

manufacturing. The Russian company 

is looking to sign distribution services 

and license agreements.

04/04/2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny



BOUK20190

405001

Brytyjska firma projektuje i wdraża 

oprogramowanie do rozwiązań e-

commerce dla budownictwa, 

sprzedawców i hurtowników 

elementów hydrauliki i elektryki. 

Oprogramowanie łączy systemy 

biurowe sprzedawców ze stroną dla 

klientów, umożliwia tym dwóm 

systemom handel cyfrowy i pozwala 

handlowcom mieć większy wgląd i 

kontrolę nad zasobami, 

zarządzaniem rachunkami i 

procesami płatności. Firma 

poszukuje nowych partnerów do 

zawarcia umów świadczenia usług.

This UK company designs and 

implements software packages 

providing e commerce solutions for 

builders, plumbers & electrical 

merchants and wholesalers. The 

software links the merchants back 

office systems with their customer 

facing website, enabling both systems 

to trade digitally with each other, and 

allows the merchant to have greater 

visibility and control over inventory, 

account management and payment 

processes. The company seeks new 

partners for services agreements. 

29/04/2020 komputery i IT

BOHU20190

328001

Dynamiczna węgierska firma 

agrotechniczna poszukuje 

dystrybutorów do komercjalizacji 

swojego systemu PLF (precyzyjnej 

hodowli trzody). Mierzy on 

temperaturę, ruję i wartości pH 

krów poprzez inteligentną pigułę i 

transmituje dane 

najnowocześniejszą techniką 

komunikacyjną o dużym zasięgu. 

Własna aplikacja pozwala farmerowi 

łatwo śledzić dane. Firma poszukuje 

partnerów do marketingu i 

dystrybucji systemu.

A Hungarian dynamic agrotech 

company is looking for distributors for 

commercialization of its proprietary 

PLF (Precision Livestock Farming) 

system. It measures temperature, 

movement (oestrus) and pH values of 

cows via smart bolus and transmitting 

data with most modern 

communication technology for long 

range coverage. For data visualisation 

an own App helps the farmer to easily 

catch data and action. The company is 

looking for distributors for marketing 

and distribution of the system.

24/04/2020 rolnictwo

BOCZ20190

222001

Czeska firma specjalizuje się w 

podróżach w celach medycznych, 

szczególnie w terapiach urody z 

użyciem DNA. Firma poszukuje 

agenta (np. touroperatora lub 

agencję podróży) w branży podróży 

medycznych lub kosmetycznej, 

który reprezentowałby ją na 

rynkach zagranicznych w oparciu o 

umowę świadczenia usług.

A Czech company specialises in 

travels for medical reasons, 

specifically it focuses on beauty 

treatment with using DNA. The 

company seeks an agent (e.g. a tour 

operator or a travel agency) in 

medical travel industry or cosmetic 

treatment industry that would 

represent this company on foreign 

markets under services agreement. 

09/04/2020 komputery i IT



BOPT20190

415001

Portugalski producent gamy 

wyrobów spożywczych od żeli i 

dżemów do owoców w syropie, 

aromatycznych ziół i przypraw, 

herbat i suszonych owoców z 

regionu centralnego poszukuje 

dystrybutorów swoich żeli, dżemów 

i marmolady. Najpopularniejsze 

smaki dżemów to różany, jabłkowy i 

kwiat pomarańczy, pigwa i agrest. 

Firma poszukuje dystrybutorów lub 

agentów.

A Portuguese producer of a range of 

products stretching from jellies and 

jams to fruit in syrup, aromatic herbs 

and spices to infusions of flavoured 

teas and dry fruits from the Region 

Centro of Portugal is looking for trade 

intermediary services for its jellies, 

jams and marmalade. The most 

popular jams and jellies are: roses, 

apple and orange blossom, quince 

and gooseberry. The Portuguese 

company is looking for distributors or 

agents.

17/04/2020 spożywcza

BODE20190

326001

Startup z Berlina jest szybko 

rozwijającą się firmą z branży 

technologii podróży. Dostarcza 

rozwiązania łączności dla firm na 

wystawach, targach, konferencjach 

oraz dla biznesmenów podczas ich 

podróży i turystyki wakacyjnej z 

małym przenośnym hotspotem 

WIFI. Z biurami w Berlinie, Londynie 

i Stambule firma świadczy usługi dla 

Niemiec, wszystkich krajów UE, 

Turcji, Kanady i USA. Firma 

poszukuje dystrybutorów.

The Berlin-based German start-up is a 

fast-growing travel technology 

company. They provide connectivity 

solutions for companies at 

exhibitions, fairs, conferences as well 

as for businessmen during their 

travels and tourists during their 

vacations with small portable WIFI 

hotspots. With offices in Berlin, 

London, and Istanbul, they provide 

service for Germany, all EU countries, 

Turkey, Canada, USA. They are 

looking for distributors.

24/04/2020 inne usługi

BOUA20190

212001

Ukraińska firma projektująca i 

produkująca wyroby z pianki 

poliuretanowej stosowanej do 

produkcji krzeseł, siedzeń i foteli dla 

środków transportu drogowego i 

szynowego, mebli i artykułów 

konsumpcyjnych, takich jak 

materace, poduszki i in. chce 

rozszerzyć zasięg sprzedaży i 

wdrożyć potencjał eksportowy. 

Firma poszukuje partnerów do 

ustanowienia długoterminowych 

relacji na bazie umowy agencji 

handlowej lub produkcyjnej.

 A Ukrainian company that designs 

and manufactures polyurethane foam 

products, used for production of 

chairs, seats for road and rail 

transport, furniture and consumer 

goods such as mattresses, pillows, 

mattress covers and others, seeks to 

expand its sales geography and 

implement its export potential. The 

company is looking for partners to 

establish long-term partnership 

relations under commercial agency or 

manufacturing agreements.

02/04/2020
różne inne 

produkty

BOAL20190

410002

Albański producent bioorganicznego 

wina znad Adriatyku poszukuje 

partnerów do zawarcia umów usług 

dystrybucyjnych.

Extended across the hills near Adriatic 

Sea, this is an Albanian bio organic 

wine producer, who's interested in 

finding partners to be engaged in 

distribution services agreements. 

18/04/2020 spożywcza



BORU20190

317018

Rosyjska firma z Republiki 

Tatarstanu produkuje katalizator 

odsiarczający stosowany w 

procesach obróbki kondensatu ropy 

i gazu, ciekłych gazów i lekkich 

produktów naftowych oraz do 

lokalnej obróbki ścieków siarkowo-

alkalicznych, oczyszczania ścieków 

domowych ze związków siarki. 

Firma  poszukuje partnerów do 

umów usług dystrybucyjnych lub 

agencji handlowej. 

The Russian company from Tatarstan 

Republic produces desulfurization 

catalyst, used in the processes of 

treating oil and gas condensates on 

fields, liquefied gases, and light 

petroleum products and also for local 

treatment of sulfur-alkaline 

wastewaters,  process water 

condensates and bed waters, 

domestic wastewaters for sulfur 

compounds. The company is looking 

for partners for distribution services 

and commercial agency agreements.

25/04/2020
różne inne 

produkty

BORU20190

316010

Rosyjska firma z Moskwy 

opracowuje i produkuje przenośne  

ksenonowe ultrafioletowe zestawy 

do ultraszybkiej dezynfekcji 

powietrza i powierzchni, stosowane 

na całym świecie. Firma poszukuje 

dystrybutorów.

A Russian company from Moscow 

develops and produces mobile pulsed 

xenon ultraviolet units for ultrafast air 

and surface disinfection, used all over 

the world, and is looking for 

distributors.

04/04/2020
różne inne 

produkty

BORU20190

319007

Rosyjska firma specjalizuje się w 

produkcji wyrobów wykonanych z 

fluoroplastycznych i innych wysoko 

odpornych materiałów. Firma 

poszukuje partnerów do umów 

usług dystrybucyjnych i joint 

venture.

A Russian company is specialized in 

the production of materials made of 

fluoroplastic and other high-strength 

shock-resistant materials. The 

company is looking for partners to 

sign distribution services and joint 

venture agreements.

15/04/2020
różne inne 

produkty

BODE20190

325000

Niemiecka firma nastawiona na 

nieorganiczne  materiały 

niemetalowe produkuje wyroby z 

ceramiki technicznej. Firma oferuje 

znajomość produktu i procesu oraz 

zdolności produkcyjne, jak również 

rozwój badań i doświadczeń w 

dziedzinie granulek sprayu. MŚP 

poszukuje partnerów do współpracy 

w ramach umowy produkcyjnej 

i/lub świadczenia usług.

The company from Germany, with a 

focus on inorganic-non-metallic 

materials, has a specialized interest in 

technical ceramic products. The 

institution offers its production and 

knowledge capabilities for product 

and process, as well as research and 

experimental development in the 

field of spray granules. Therefore, the 

SME is looking for partners for a 

manufacturing agreement and/or a 

services agreement.

29/04/2020
różne inne 

produkty



BOUK20190

323001

Brytyjska firma jest światowym 

liderem w sektorze motocykli 

elektrycznych używanych w 

trudnych warunkach terenowych 

(triale, off road, motocross) oraz do 

rekreacji. Motocykle są 

odpowiednie dla użytkowników w 

różnym wieku, od małych dzieci do 

dorosłych. Firma rozwija sprzedaż 

na całym świecie i poszukuje 

nowych partnerów do reprezentacji 

marki i dystrybucji na ich rynkach 

lokalnych.

The UK company is the world leader 

in electric motorbikes specifically for 

the trials, dirt, off road and motocross 

markets as well as recreational 

use.The bikes are suitable for all age 

ranges from small children to adults. 

They already have substantial 

worldwide sales and are looking to 

extend their distributor network to 

represent and sell the brand in their 

local market. They will consider a 

range of partners to fit with local 

demand fitting the arrangements to 

partner type.

01/04/2020

pojazdy i 

maszyny/masz

ynowa

BOES20190

316001

Hiszpańska firma rodzinna z długimi 

tradycjami w całkowicie ręcznej 

produkcji puszkowanych owoców 

morza chce zawrzeć umowy 

dystrybucji, produkcji lub 

outsourcingu. Firma specjalizuje się 

w produkcji sardeli i białego 

tuńczyka, jak również szeroką gamę 

starannie wybranych małych 

sardynek, makreli i in. oraz 

puddingów i ciastek z delikatesów 

morza.

Spanish family business with a long 

tradition in the totally handmade 

production of canned sea products 

seeks to establish distribution, 

manufacturing or outsourcing 

agreements. The company is 

specialized in the manufacture of 

anchovies and white tuna, although it 

offers a wide variety of canned 

products obtained through a careful 

selection such as mussels, small 

sardines, cockles, razor-shells, 

mackerel, anchovies, or puddings and 

cakes of delicacies of the sea.

02/04/2020 spożywcza



BOUK20190

315001

Brytyjska firma specjalizująca się w 

cyfrowym zdrowiu opracowała 

platformę IT zachęcającą obywateli 

do aktywności fizycznej. Umożliwia 

ona zbieranie danych, analizę i 

wymianę pomiędzy uczestnikami, 

profesjonalistami ochrony zdrowia, 

radami i innymi agencjami 

wspierającymi zdrowie poprzez 

udział w zajęciach sportowych osób 

dotychczas nieaktywnych. Firma 

poszukuje licencjobiorców wśród 

opiekunów medycznych, agencji 

lokalnych wspierających inicjatywy 

"Smart Cities" w krajach 

europejskich.

A UK company specialised in digital 

health has developed an IT platform 

encouraging citizens to take part in 

physical activities. The platform 

enables data collection, analysis & 

exchange between participants, 

healthcare professionals, councils or 

other agencies supporting health 

through participation in sport 

activities among the most inactive. 

The company is looking for licensees 

among healthcare providers, councils 

and local agencies who support Smart 

City initiatives in European countries.

25/04/2020 komputery i IT

BOFR20181

231001

Francuska firma produkuje syropy 

według starych receptur. Firma 

poszukuje zagranicznych partnerów 

z branży delikatesów do współpracy 

w ramach umowy usług 

dystrybucyjnych.

The French company is producing 

syrups based on ancestral recipes. 

The company is looking for partners 

abroad specialized in the delicatessen 

sector under the frame of a 

distribution services agreement. 

04/04/2020 spożywcza

BORU20190

319002

Rosyjski programista i projektant 

platformy rzeczywistości 

rozszerzonej (AR) poszukuje 

partnerów do podpisania umowy 

licencji oraz współpracy w ramach 

umów usługowych lub agencji 

handlowych.

The Russian software designer of 

augmented reality (AR) platform is 

looking for partners to sign a license 

or a services agreement and 

commercial agency agreements.

12/04/2020 komputery i IT

BOSG20190

325001

Singapurska firma zajmuje się 

konsultingiem w zakresie rejestracji 

światowego znaku towarowego. 

Firma specjalizuje się w tematyce 

znaków towarowych i własności 

intelektualnej (IP) w krajach 

azjatyckich, zwłaszcza z obszaru 

ASEAN oraz innych jak USA, UE, 

Australia, Nowa Zelandia i Kanada. 

Firma oferuje swoje usługi 

potencjalnym partnerom 

europejskim w ramach umowy 

świadczenia usług.

The Singapore based company, is a 

consulting company for global 

trademark registration. The company 

is specialized in covering trademark 

and intellectual properties (IP) 

matters in Asian countries especially 

in ASEAN countries and other 

countries such as US, EU, Australia, 

New Zealand and Canada. The 

Singapore company is offering their 

services to European potential 

partners via a services agreement.

23/04/2020
doradztwo i 

konsultacje



BOPT20190

328001

Portugalska firma jest agencją 

internetową opracowującą 

rozwiązania na zamówienie 

(oprogramowanie, strony 

internetowe, sklepy online, 

projektowanie grafiki, reklamy, 

konsulting cyfrowy, 

pozycjonowanie, zarządzanie 

mediami społecznościowymi). Firma 

zawrze umowy usługowe z 

partnerami zagranicznymi. 

Portuguese company is a web agency 

that develops tailored solutions 

(custom made software, websites, 

online shops, graphic design, 

advertising, digital consulting, SEO, 

social media management, among 

others). The company is interested in 

establish services agreement with 

foreign partners.

02/04/2020 komputery i IT

BRSE201904

10001

Szwedzka firma produkująca 

zaawansowane technologie obróbki 

skrawaniem dla przemysłu 

lotniczego poszukuje taniego 

dostawcy ciężkich spawanych, 

obrabianych konstrukcji stalowych i 

giętych cienkich płyt stalowych. 

Partia produkcyjna o wielkości od 

10 do 100 sztuk jest poszukiwana w 

ramach umowy o 

podwykonawstwo, zwłaszcza w 

krajach bałtyckich i innych krajach 

Europy Środkowej i Wschodniej.

A Swedish company producing 

advanced machining technology for 

the airline industry is looking for a 

cost-efficient supplier of heavy 

welded, machined steel constructions 

and bended thin plate steel 

constructions. Production batch 

ranging from 10 to 100 pieces are 

sought for a subcontracting 

agreement particularly in the Baltic 

States and other Central and Eastern 

European countries.

16/04/2020 metalowa

BRUK20190

410001

Firma z Yorkshire opracowała 

pierwszą na świecie zakrętkę do 

butelek o różnym zastosowaniu. 

Innowacyjna zakrętka do butelki 

pasuje do standardowej butelki na 

wodę i mogłaby zastąpić 

nieograniczoną ilość plastikowych 

butelek jednorazowego użytku. 

Produkt zaspokaja zapotrzebowanie 

konsumentów na smaczne przekąski 

w drodze, zamieniając wodę w 

owocowe smaki lub napoje 

izotoniczne. Brytyjska firma 

zainteresowana jest 

wprowadzeniem produktu na rynek 

i poszukuje producenta na 

podstawie  umowy licencji.

A Yorkshire company has developed 

the world’s first multi-use, drink 

flavouring bottle cap.  The innovative 

bottle cap fits onto a standard water 

bottle and could replace an unlimited 

amount of single-use plastic bottles. 

The product satisfies consumer 

demand for good tasting 

refreshments on-the-go by turning 

water into fruity flavours or isotonic 

drinks. The UK company now wants to 

bring the product to market and is 

therefore looking for a manufacturer 

under licence. 

29/04/2020
różne inne 

produkty



BRRO20190

321001

Rumuńska firma specjalizuje się w 

sprzedaży detalicznej zabawek 

wysokiej jakości. Firma oferuje 

zabawki dla niemowląt i dzieci w 

wieku 1-10 lat. Wszystkie 

oferowane zabawki są wykonane z 

drewna lub innych naturalnych 

materiałów. Firma jest 

zainteresowana rozszerzeniem sieci 

partnerów biznesowych poprzez 

identyfikację międzynarodowych 

dostawców zabawek edukacyjnych 

w ramach umów dystrybucyjnych i / 

lub produkcyjnych.

A Romanian company specialises in 

high quality toys retail. The company 

offers toys for babies and children 

aged 1-10. All toys offered are made 

of wood or other natural materials. 

The company is interested in 

expanding its network of business 

partners by identifying international 

suppliers for educational toys under 

distribution and/or manufacturing 

agreements. 

08/04/2020

produkty 

drewniane, 

meble

BRES201904

04001

Hiszpański start-up ICT opracował 

aplikację do zarządzania wszystkimi 

kluczami w celu uzyskania dostępu 

do dowolnego środowiska (sieć, sieć 

społecznościowa, miejsce 

fizyczne…), a użytkownicy mogą 

mieć uniwersalny dostęp za pomocą 

smartfona. Firma poszukuje 

partnerów przemysłowych do 

produkcji nowych urządzeń kontroli 

dostępu lub adaptacji istniejących 

produktów, integrując 

oprogramowanie opracowane dla 

tej firmy. Firma chciałaby 

współpracować w oparciu o umowę 

produkcyjną.

Spanish ICT start-up has developed an 

application to manage all the keys to 

access any environment (web, social 

network, physical place…) and the 

users can have a universal access with 

their smartphone. The company is 

looking for industrial partners to 

manufacture new access control 

devices or to adapt existing products, 

integrating the software developed 

for this company. The company would 

like to get a manufacturing 

agreement.

15/04/2020 komputery i IT

BRQA20190

312001

Katarska firma  uznawana za 

wiodącego dostawcę i eksportera 

przemysłowych śrub, nakrętek i 

podkładek zainteresowana jest 

zawarciem umowy produkcyjnej z 

firmą, która może dostarczyć pręty 

okrągłe ze stali stopowej, węglowej 

lub nierdzewnej.

This Qatar company is recognized as a 

leading manufacturer supplier and 

exporter of industrial bolts, nuts and 

washers. It is looking for a 

manufacturing agreement with a 

company able to provide round bars 

in alloy, carbon or stainless steel. 

01/04/2020 metalowa



BRAT20190

409001

Dwaj dyrektorzy generalni 

austriackiej firmy oferują swoje 

doświadczenie sprzedażowe i sieć 

sprzedaży europejskim MŚP, które 

chcą podbić rynek austriacki i 

niemiecki. Produkty w ich portfelu 

sprzedaży obejmują żywność dla 

zwierząt domowych, akcesoria / 

biżuterię designerską, a także 

organiczne produkty gospodarstwa 

domowego / produkty dla dzieci.

The two CEOs of this Austrian 

company offer their vast sales 

experience and retail network to 

European SMEs wanting to conquer 

the Austrian and German market. 

Products in their sales portfolio 

include exquisite (pet) food, 

accessories/design jewellery as well 

as organic household/baby products. 

09/04/2020 rolnictwo

BRDE20190

320001

Niemieckie MŚP, działające w 

specjalistycznych usługach 

budowlanych (sprzęt budowlany i 

automatyzacja), a także 

specjalistyczne usługi budowlane 

dla obiektów przemysłowych, 

poszukuje podwykonawców. Firma 

poszukuje partnerów z Europy 

Wschodniej z niemieckimi 

brygadzistami, którzy są 

zainteresowani świadczeniem usług 

w zakresie instalacji elektrycznych, 

instalacji sanitarnych i instalacji 

systemów grzewczych na 

niemieckich budowach jako 

podwykonawca.

A German SME, active in specialised 

construction services (building 

equipment and automation) as well 

as specialised construction services 

for industrial sites, is searching for 

subcontractors. The company is 

searching for partners from Eastern 

Europe with German speaking 

foremen who are interested to 

provide services as electrical 

installations, sanitary installations and 

the installation of heating systems on 

German construction sites as 

subcontractor. 

09/04/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

BRUK20190

222002

Brytyjska firma działająca od 2010 r. 

opracowała grę planszową, która 

ma pomóc uczniom rozwijać 

umiejętności zarządzania pieniędzmi 

i liczenia w zabawny i innowacyjny 

sposób. Brytyjska firma poszukuje 

firmy produkcyjnej, aby zawrzeć 

umowę produkcyjną, aby zaspokoić 

popyt na gry planszowe. Gra jest 

obecnie sprzedawana za 

pośrednictwem strony internetowej 

firmy i innych witryn e-commerce.

A UK company that has been trading 

since 2010 has developed a board 

game which is designed to assist 

students to develop their money 

management and numeracy skills in a 

fun and innovative way. The UK 

company is seeking a manufacturing 

company to enter into a 

manufacturing agreement, to meet 

the demand for the board game. The 

game is currently being sold via the 

company's website and other e-

commerce websites.

10/04/2020
nauka/edukacj

a



BRQA20190

320001

Katarska firma jest producentem 

grodzic formowanych na zimno z 

zakładami produkcyjnymi w Katarze 

z zainstalowaną mocą 80 000 ton 

rocznie.

Firma poszukuje surowców z rolki 

stalowej (gorącej) o jakości S235 lub 

mniejszej do produkcji 

formowanych na zimno grodzic o 

grubości od 5 do 12,5 mm. 

Rozważana jest umowa 

produkcyjna.

This Qatar company is a manufacturer 

of cold formed sheet piles with 

production facilities in Qatar. They 

have an installed capacity of 80.000 

tons per year.  

They are looking for raw materials of 

Steel roll (hot) of Quality S235 or less 

to manufacture cold formed sheet 

piles of thickness of 5-12.5 mm. A 

manufacturing agreement is 

considered. 

15/04/2020 metalowa

BRDE20190

409002

Młody niemiecki producent 

żywności dla karpi (zgodnej z 

najnowszymi odkryciami 

naukowymi) poszukuje partnerów w 

sektorze opakowań. Zakres 

pakowania waha się od 1,5 do 12,5 

kg (które są podzielone na małe, 

średnie i duże opakowania). Firma 

poszukuje podwykonawstwa lub 

produkcji bądź też wszelkiego 

rodzaju umowy outsourcingowej dla 

produktów do pakowania artykułów 

spożywczych od pojemności 1,5 do 

12,5 kg.

A young German manufacturer of 

premium Koi-carp nutrition according 

to the latest scientific findings is 

looking for partners for packaging 

solutions.

Packaging range varies from 1.5 to 

12.5 Kg (which are divided in to small, 

medium and large packaging). They 

are looking for subcontracting or 

manufacturing or all type of 

outsourcing agreement for Animal 

Food item packaging solutions from 

capacity 1.5 to 12.5 Kg. 

29/04/2020
opakowania, 

papier

BRUK20190

325001

Dystrybutor urządzeń medycznych z 

Wielkiej Brytanii działający na arenie 

międzynarodowej poszukuje 

nowych, innowacyjnych, 

jednorazowych urządzeń do 

stosowania w chirurgii przy leczeniu 

problemów urologicznych i 

ginekologicznych u kobiet. Firma 

poszukuje współpracy w ramach 

umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A medical devices distributor from the 

UK and operating internationally is 

looking for new, innovative, single-

use devices to be used in surgery for 

the treatment of female’s urology and 

gynecology problems. The company is 

looking for manufacturers to work 

under distribution service agreement. 

02/04/2020 medycyna



BRFR20181

231001

Francuska firma, zajmująca się 

transferem ścieków komunalnych i 

przemysłowych, poszukuje obecnie 

dostawców szlifierek do oczyszczalni 

ścieków. Firma jest zainteresowana 

umową o świadczenie usług 

dystrybucyjnych

A French company, active in the field 

of municipal and industrial sewage 

water transfer, is currently looking for 

suppliers of grinders machine for 

waste water treatment plants. The 

company is interested in distribution 

services agreement

16/04/2020
różne inne 

produkty

BRCN20190

410002

Chińska firma edukacyjna prosi o 

współpracę z partnerami z krajów 

anglojęzycznych w celu współpracy 

w zakresie umów o świadczenie 

usług. Chińska firma edukacyjna 

zainteresowana jest zatrudnieniem 

dużej liczby wykwalifikowanych 

nauczycieli kursów 

międzynarodowych z zagranicy i 

chce znaleźć partnerów do 

długoterminowej współpracy przy 

polecaniu wykwalifikowanych 

kandydatów.

A Chinese educational company 

requests to cooperate with partners 

from English-speaking countries for 

services agreement cooperation. The 

Chinese educational company needs 

to recruit a large number of qualified 

international course teachers from 

overseas and wishes to find partners 

for long-term cooperation on referral 

of qualified candidates.

25/04/2020
nauka/edukacj

a

BRFR20190

322001

Francuska firma w dziedzinie 

projektowania silników 

elektrycznych i generatorów 

poszukuje podwykonawców w tym 

samym sektorze w Europie. Firma 

dostosowuje produkty do różnych 

opcji odpowiadających 

wymaganiom klientów, jest 

zainteresowana rozszerzeniem 

swoich rozwiązań i wiedzy.

A French company in the field of 

electric motor and generator design is 

looking for subcontractors in the 

same sector, in Europe. This company 

customizes products with different 

options adapted to the customers’ 

requirements and would like to 

enlarge its solutions and expertise.

16/04/2020
narzędzia i 

części



BRHR20190

104001

Chorwacka firma poszukuje 

partnerów z UE lub innych krajów, 

które chcą rozszerzyć swoją 

działalność na terytorium Chorwacji, 

Bośni i Hercegowiny, Serbii lub 

Słowenii. Firma prosi o współpracę 

biznesową w postaci centrum 

dystrybucyjnego i prowadzenia 

sprzedaży hurtowej i detalicznej dla 

potencjalnych partnerów. Firma 

zainteresowana jest podpisaniem 

umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The Croatian company is looking for 

partners from the EU or other 

countries, who wish to expand their 

business on the territory of Croatia, 

Bosnia and Herzegovina, Serbia or 

Slovenia. The company is requesting 

business cooperation in the form of 

being distribution center and doing 

wholesale and retail for potential 

partners. The company wants to sign 

distribution services agreement.

26/04/2020
różne inne 

produkty

BRCY20190

404001

Cypryjska firma, której głównym 

przedmiotem działalności jest 

eksport produktów spożywczych 

(mrożone mięso, ryby) i innych 

towarów, poszukuje producentów / 

dostawców / wołowiny, 

wieprzowiny, kurczaka i indyka w 

Europie, dla których może 

świadczyć usługi komercyjne lub 

usługi dystrybucji.

A Cypriot company whose main 

activity is the export of food products 

(frozen meat, fish) and other 

commodities is seeking producers / 

suppliers / slaughterhouses of beef, 

pork, chicken and turkey in Europe for 

whom it can provide commercial 

agency or distribution services in 

other markets. 

05/04/2020 spożywcza

BRSE201904

05001

Szwedzki startup poszukuje szwalni 

w Europie. Firma ma doświadczenie 

w produkcji tekstyliów, 

zainteresowana jest współpracą z 

producentem, który mógłby 

również zapewnić tworzenie 

nowych wzorów i rozwój 

dotychczasowych stylów firmy. 

Wymagany jest wysoki poziom 

obsługi i znajomość interpretacji 

projektu.

A Swedish startup is looking for a 

sewing factory in Europe that can 

support a startup company, but also 

grow with the company to a larger 

production over time. The company 

has experience in textile production 

and some pattern making but is 

looking for a manufacturer that could 

also provide pattern making and 

development of their styles to fit 

production. A high service level and 

design interpretation knowledge is 

required.

12/04/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria



BRRU20190

312002

Rosyjska firma z Moskwy 

specjalizuje się w opracowywaniu 

oprogramowania do prognozowania 

i rekomendacji, opartego na analizie 

dużych danych i algorytmach 

uczenia maszynowego. Firma 

poszukuje firm deweloperskich i 

korporacyjnych do podpisania 

umowy o świadczenie usług.

A Russian company from Moscow 

specializes in developing prediction 

and recommendation software, 

powered with big data analytics and 

machine learning algorithms. The 

company is looking for system 

development companies and 

corporations to sign services 

agreement.

09/04/2020 komputery i IT

BRRO20190

318001

Rumuńska firma specjalizuje się w 

produkcji ręcznie robionych 

wyrobów skórzanych, takich jak 

portfele, notebooki, etui na okulary. 

Firma stara się zdywersyfikować 

swoją sieć partnerów biznesowych, 

identyfikując międzynarodowych 

dostawców różnych akcesoriów 

galanterii skórzanej. Współpraca ze 

zidentyfikowanymi partnerami 

będzie oparta na umowach 

dotyczących produkcji i / lub usług 

dystrybucyjnych.

A Romanian company specialises in 

the production of handmade leather 

goods such as wallets, notebooks, 

clutches and eyeglass cases. The 

company seeks to diversify its 

network of business partners by 

identifying international suppliers for 

different accessories for leather 

goods. Cooperation with the partners 

identified will be based on 

manufacturing and / or distribution 

services agreements.

24/04/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BRDE20190

305001

Niemiecka agencja handlowa od 

ponad 20 lat dystrybuuje pianki i 

włókniny z Europy Zachodniej na 

rynku polskim. Posiada dogłębną 

znajomość rynku i kontakty w 

branży mebli i materacy. Z uwagi na 

fakt, iż Polska jest jednym z 

najszybciej rozwijających się rynków 

meblowych, agencja poszukuje firm 

zajmujących się przetwarzaniem 

piany, np. cięcie i wykrawanie 

strumieniem wody, 

zainteresowanych wejściem na 

polski rynek w ramach usług 

dystrybucyjnych lub umowy 

agencyjnej.

A German trading agency has been 

distributing foams and nonwovens 

from Western Europe on the Polish 

market for over 20 years. It has an in-

depth market knowledge and 

contacts in the furniture and 

mattresses industry. As Poland is one 

of the fastest growing furniture 

markets, the agency is now looking 

for companies dealing with foam 

processing, e.g. waterjet cutting and 

punching, interested in entering or 

expanding on the Polish market under 

distribution services or commercial 

agency agreement.

02/04/2020

produkty 

drewniane, 

meble



BRGR20190

405001

Grecka firma projektowo-

produkcyjna, założona w 1962r., 

produkuje najwyższej jakości meble 

domowe, hotelowe i jachtowe. 

Firma współpracuje ze 

sprzedawcami detalicznymi, 

firmami, hotelami, projektantami 

wnętrz i świadczy usługi 

posprzedażowe. Obecnie poszukuje 

ona współpracy z dostawcami 

surowców (drewno bukowe i pianka 

tapicerska) w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

  

A Greek design and manufacturing 

company, established in 1962, is 

producing premium quality furnitures 

for  home, hotels and yacht furniture. 

The company has cooperation with 

retailers, businesses, hotels, interior 

designers and provides after sales 

services. The company is currently 

looking for cooperation with suppliers 

of raw materials (beech wood and 

upholstery foam) under distribution 

services agreement. 

24/04/2020

produkty 

drewniane, 

meble

BRNL20190

328001

Dobrze znana holenderska firma, 

założona w 1968 r., zainteresowana 

jest rozszerzeniem swojego 

portfolio. Firma poszukuje 

producentów wina, którzy posiadają 

certyfikat Global Food Safety 

Initiative i są w stanie sprzedawać 

wino w ilościach hurtowych i 

butelkowane.

Kraje docelowe to Węgry, Słowenia, 

Grecja, Chorwacja i Słowacja. Firma 

oferuje umowę dystrybucyjną.

A well established Dutch company, 

founded in 1968, wants to extend its 

portfolio. The company is looking for 

wine producers that are certified 

according to the Global Food Safety 

Initiative  and able to sell bulk and 

bottled wine.

Targeted countries are Hungary, 

Slovenia, Greece, Croatia and 

Slovakia. The company is offering 

distribution agreement.

02/04/2020 spożywcza

BRNL20190

315001

Holenderska firma specjalizująca się 

w dystrybucji produktów rolnych i 

materiałów eksploatacyjnych, 

poszukuje nowych dostawców 

granulowanego mocznika o 

zawartości azotu 46% w postaci 

stałego nawozu azotowego. Firma 

poszukuje europejskich i 

światowych producentów do 

nawiązania współpracy w ramach 

umowy agencyjnej.

  

Netherlands based wholesale 

company specialized in the 

distribution of agricultural usage and 

consumables is, in order to meet up 

with the growing demand looking for 

new suppliers of granular urea, with a 

46 percent nitrogen content, a solid 

nitrogen fertilizer.  The company is 

looking for European and worldwide 

manufactures to establish a 

cooperation in the frame of a 

commercial agency agreement.

03/04/2020 rolnictwo



BRES201904

10001

Hiszpańska firma z Barcelony jest 

producentem wysokiej jakości nici 

dentystycznych. Chcąc rozszerzyć 

swoją działalność i zwiększyć 

różnorodność produktów, firma 

poszukuje dostawców szczoteczek i 

past do zębów „jednorazowego 

użytku” w celu zawarcia umowy 

produkcyjnej. Produkty mogą być 

dostarczone w zestawie lub osobno.

A Spanish company from Barcelona is 

a manufacturer of high-quality floss. 

Wishing to expand their business and 

increasing their variety of products, 

the company is looking for “one use” 

toothbrush and toothpaste suppliers 

to establish a manufacturing 

agreement . The products can be 

provided in a kit or separately. 

15/04/2020 medycyna

BOSI201902

19001

Słoweński producent, specjalizujący 

się w masowej produkcji różnych 

filtrów mediów płynnych, rozszerza 

swoją sprzedaż w różnych krajach 

wspólnego rynku UE. Firma 

poszukuje agenta do 

reprezentowania filtrów dla firm z 

branży przetwórstwa metali, 

zwłaszcza z branży motoryzacyjnej i 

przemysłu AGD.

The Slovenian manufacturer, 

specialized in the mass production of 

different fluid media filters, is 

expanding its sales in different 

countries of the common EU market. 

The company is looking for an agent 

to represent filters to companies from 

the sector of metal-processing 

industry, especially from the 

automotive industry and the house 

appliance industry.

18.04.2020 metalowa

BOKR20190

104001

Koreański dostawca szyn ślizgowych 

i rolek, używanych w szufladach 

lodówek, piekarników, zmywarek, 

pralek i innych urządzeń 

gospodarstwa domowego, chce 

współpracować z największymi 

europejskimi firmami w dziedzinie 

sprzętu gospodarstwa domowego w 

ramach umowy dystrybucyjnej lub 

produkcyjnej. Produkty nadają się 

do pracy w wysokich i niskich 

temperaturach oraz w środowiskach 

o dużej wilgotności. Wszystkie 

produkty można dostosować do 

otoczenia klienta.

A Korean supplier of slide rails and 

rollers, used in the drawers of 

refrigerators, ovens, dishwashers, 

washing machines, and other 

household appliances, wishes to 

cooperate with major European 

companies in the sphere of household 

appliances under a distribution 

service agreement or manufacturing 

agreement. Its products are suitable 

for high- and low temperature as well 

as highly humid environments. All 

products can be customized 

depending on the customer’s 

environment.

12.04.2020
różne inne 

produkty



 

BOPL20190

403001

Polska firma działająca w branży 

budowlanej specjalizuje się w 

wynajmie systemów rusztowań i 

różnego innego sprzętu 

budowlanego. Oferują aluminiowe, 

mobilne i wolnostojące, modułowe i 

fasadowe rusztowania, które mogą 

być stosowane do tynkowania, 

murowania, malowania ścian, 

czyszczenia elewacji, konserwacji i 

drobnych napraw oraz wznoszenia 

całych nowych budynków. Firma 

poszukuje zagranicznych agentów 

lub partnerów w ramach umowy o 

świadczenie usług.

A Polish company that has been 

operating in the construction 

industry, specialises in the leasing of 

scaffolding systems and various other 

construction equipment. They offer 

aluminium, mobile and free-standing, 

modular and façade scaffoldings that 

can be used for plastering, bricklaying, 

wall painting, facade cleaning, 

maintenance and small repairs and 

erecting whole new buildings. The 

company is looking for foreign agents 

or partners under the services 

agreement.

26.04.2020
różne inne 

produkty

 

BOUK20190

402001

MŚP z Wielkiej Brytanii 

specjalizujące się w produkcji wolnej 

od żywności chce wejść na nowe 

rynki. MŚP poszukuje współpracy z 

detalistami i hurtownikami 

zaopatrującymi sklepy w celu 

dystrybucji asortymentu przekąsek 

cukierniczych, w tym ciast i 

herbatników. Przewiduje się, że 

partnerstwo przyjmie formę umowy 

o świadczenie usług 

dystrybucyjnych, chociaż inne formy 

partnerstwa mogą być rozważane, 

jeżeli są wzajemnie korzystne.

A UK-based SME specialising in the 

production of free from food is 

looking to enter new markets. The 

SME is looking to partner with 

retailers and wholesalers supplying 

shops in order to distribute their 

baked confectionery snack range, 

which includes cakes and biscuits. It is 

envisaged that the partnership will 

take the form of a distribution 

services agreement although other 

forms of partnership may be 

considered if mutually beneficial.

24.04.2020
różne inne 

produkty



BRSE201904

10001

Szwedzka firma produkująca 

zaawansowane technologie obróbki 

skrawaniem dla przemysłu 

lotniczego poszukuje opłacalnego 

dostawcy ciężkich spawanych, 

obrabianych konstrukcji stalowych i 

giętych cienkościennych konstrukcji 

stalowych. Poszukiwana zdolność 

produkcyjna od 10 do 100 sztuk jest 

poszukiwana w ramach umowy o 

podwykonawstwo, zwłaszcza w 

krajach bałtyckich i innych krajach 

Europy Środkowej i Wschodniej.

A Swedish company producing 

advanced machining technology for 

the airline industry is looking for a 

cost-efficient supplier of heavy 

welded, machined steel constructions 

and bended thin plate steel 

constructions. Production batch 

ranging from 10 to 100 pieces are 

sought for a subcontracting 

agreement particularly in the Baltic 

States and other Central and Eastern 

European countries.

16.04.2020 metalowa

 

BRUK20190

404001

 To brytyjskie MŚP jest 

projektantem niszowych i 

niewielkich produktów 

elektronicznych oraz powiązanego z 

nimi oprogramowania układowego. 

Zwraca się z prośbą o zawarcie 

umowy produkcyjnej i / lub 

porozumienia o wspólnym 

przedsięwzięciu, aby zwiększyć 

zdolności produkcyjne w Europie 

(przy użyciu technik montażu 

powierzchniowego i otworowego). 

W dłuższej perspektywie firma 

pomaga dostarczać komponenty, do 

których nie ma dostępu, i 

produkować produkty z 

komponentów do wysyłki. Szukają 

partnerów w Europie Wschodniej, 

Francji i Niemczech.

This UK SME is a designer of niche and 

low-volume electronic products and 

their related firmware. They are 

requesting a manufacturing and/or 

joint venture agreement to help 

increase their manufacturing capacity 

in Europe (using surface-mount & 

through-hole techniques). In the 

longer term helping source 

components that they may not have 

access to, and manufacturing 

products from components through 

to dispatch. They are looking for 

partners in Eastern Europe, France 

and Germany

15/04/2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOFR20190

405001

Francuskie laboratorium 

specjalizujące się w roślinach i 

dostarczaniu wysokiej jakości 

ekstraktów z certyfikatem 

organicznym z uprawianych i 

zbieranych roślin. Firma poszukuje 

umów dystrybucyjnych lub 

handlowych.

French laboratory specialized in plants 

and providing high-quality organic-

certified extracts from cultivated and 

harvested plants is looking for 

distribution agreements or 

commercial agency agreements.

24/04/2020 rolnictwo



 

BOCZ20181

127002

Czeska firma opracowała specjalne 

wykładziny podłogowe, które 

stymulują organizm ludzki z 

potencjałem do poprawy zdrowia. 

Rozwiązanie może być stosowane 

jako pojedynczy dywan lub zestaw 

dywanów przeznaczonych do 

różnych pomieszczeń domowych. 

Firma poszukuje partnerów poprzez 

umowy dystrybucyjne lub 

handlowe.

A Czech company has developed 

special floor covering which 

stimulates human body with potential 

to improve health. The solution can 

be used as single carpet or set of 

carpets designed for various home  

premises . The company seeks 

partners through distribution or 

commercial agency agreements.

26/04/2020
różne inne 

produkty

BOUK20190

313001

Brytyjska firma technologiczna 

składa się z doświadczonych 

projektantów sztucznej inteligencji 

(AI) i ekspertów ds. bezpieczeństwa, 

którzy specjalizują się w 

rozpoznawaniu ciała, twarzy i 

obiektów. Jednym z oferowanych 

produktów jest zaawansowany 

system nadzoru wdrażający 

algorytmy głębokiego uczenia się, z 

którego obecnie korzysta jeden z 

głównych partnerów portu 

lotniczego. Firma poszukuje umowy 

usługowej i / lub licencyjnej. 

The UK-based deep tech company 

consists of experienced artificial 

intelligence (AI) designers and 

security experts, together they 

specialise in body, facial recognition, 

and object detection. One of the 

product offerings is an advanced 

surveillance system implementing 

deep learning algorithms, where 

currently it is being used by a major 

airport partner.The company is 

looking  looking to sign services 

and/or license agreements.

23.04.2020 inne usługi

BORU20190

317009

Mała rosyjska firma z Moskwy 

specjalizuje się w produkcji 

niestandardowych powłok o 

wysokiej wydajności, w tym 

ultrafiolet, widzialność i bliski zakres 

spektroskopii w podczerwieni. Firma 

poszukuje partnerów zagranicznych 

do podpisywania umów 

produkcyjnych i dystrybucyjnych.  

A small Russian company from 

Moscow is specialized in custom 

manufacturing of high-performance 

coatings, including in ultraviolet, 

visible and near infrared spectroscopy 

range. The company is looking for 

foreign partners to sign 

manufacturing and distribution 

services agreements.

23.04.2020
różne inne 

produkty



BORU20190

315010

Rosyjska firma specjalizująca się w 

dostarczaniu „oprogramowania na 

żądanie” oraz dalszego wsparcia w 

zakresie IT poszukuje partnerów do 

podpisania umowy licencyjnej, 

umowy agencyjnej z pomocą 

techniczną oraz umowy 

outsourcingowej.

The Russian company specialized in 

providing business with "on-demand 

software" and further IT assistance is 

looking for partners to sign a license 

agreement, a commercial agency 

agreement with technical assistance 

as well as an outsourcing agreement.

09/04/2020

inne usługi

 

BOHR20190

215001

Chorwacki projektant i producent 

nowoczesnych mebli do wnętrz 

luksusowych willi, domów, 

apartamentów i mieszkań poszukuje 

agentów i dystrybutorów. Firma 

specjalizuje się w luksusowych 

kuchniach, kuchniach do zabudowy, 

salonach, sypialniach, łazienkach, 

wbudowanych lub regularnych 

szafach, holach, winiarniach, 

bibliotekach, pokojach cygar itp. dla 

klientów, którzy chcą wyjątkowego i 

prestiżowego projektu. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem 

agenta lub przedstawiciela do 

dystrybucji swoich produktów i 

usług.

Croatian designer and producer of 

modern interior furniture for luxury 

villas, houses, apartments and flats is 

looking for agents and distributors. 

The company is specialized in luxury 

kitchens, built-in kitchens, living 

rooms, bedrooms, bathrooms, built-in 

or regular wardrobes, lobbies, wine 

rooms, libraries, cigar rooms, etc., for 

clients who want unique and 

prestigious design. The company is 

interested in finding an agent or 

representative for distribution of their 

products and services.

01/04/2020

różne inne 

produkty

 

BOPL20190

320001

Ta polska firma produkuje herbatę 

ziołową i owocową, gotową do 

pakowania na sprzedaż. Ich praca 

obejmuje oczyszczanie, suszenie i 

kruszenie przy użyciu nowoczesnego 

sprzętu. Firma poszukuje 

dystrybutorów w Europie i Indiach 

oraz umów produkcyjnych z firmami 

zdolnymi do pakowania i sprzedaży 

gotowych produktów.

This Polish company manufactures 

herbal and fruit blend tea ready to be 

packed for sale. Their work covers 

purification, drying and crushing with 

the usage of modern equipment. The 

company seeks distributors in Europe 

and India and manufacturing 

agreements with companies able to 

pack and sell ready-made items.

12.04.2020 rolnictwo



BOUA20190

408002

 Ukraińska firma specjalizująca się 

produkcją ekologicznej soi, 

poszukuje europejskiego, 

nieeuropejskiego i / lub światowego 

partnera do sprzedaży zbiorów z 

2018 r. w wysokości 220 ton na 

podstawie umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

The Ukrainian company specializes in 

producing of organic soybeans is 

looking for European, non-European 

and/or worldwide partner for selling 

harvest of 2018 in an amount of 220 

tons on the distribution service 

agreement. 

29.04.2020 rolnictwo

BOIT201904

23001

 

Włoski projektant z ponad 15-letnim 

doświadczeniem w projektowaniu 

graficznym i międzynarodowej 

współpracy w sektorze mody 

stworzył kolekcję produktów w 

sektorze wystroju wnętrz, 

wykorzystując innowacyjną 

ekologiczną tkaninę, ozdobioną 

wzorami, które przypominają region 

śródziemnomorski i wykorzystują 

starożytną technikę druku. 

Poszukiwani są partnerzy zarówno 

do umów handlowych, jak i usług 

dystrybucyjnych.

An Italian designer with more than 15 

years of experience in graphic design 

and with international collaboration 

in the fashion sector has created a 

collection of products in the home 

decor sector using an innovative eco-

sustainable fabric, decorated with 

patterns that recall the 

Mediterranean area and using an 

ancient printing technique.  Partners 

are sought for both commercial 

agency agreement or distribution 

services.

26.04.2020
różne inne 

produkty

BORU20190

315011

Rosyjska firma z Nowosybirska 

opracowuje i produkuje 

komponenty, urządzenia i systemy 

oparte na technologii 

światłowodowej, która jest 

wykorzystywana w różnych 

dziedzinach nauki. Firma poszukuje 

partnerów do zawarcia wspólnego 

przedsięwzięcia i umów 

licencyjnych.

A Russian company from Novosibirsk 

develops and produces components, 

devices and systems based on fiber-

optic technology, which are used in a 

wide range of experiments in 

different realms of science. The 

company is looking for partners to 

conclude joint venture and license 

agreements.

02.04.2020
różne inne 

produkty



BOIT201903

11001 

Włoski start-up opracował sieć 

roboczą, która pozwala aspirującym 

przedsiębiorcom rozwijać swój 

pomysł na biznes dzięki partnerstwu 

z profesjonalistami z branży, w tym 

inwestorami. Wszystkie funkcje 

oferowane przez różne sieci 

społecznościowe dla 

profesjonalistów takich jak 

Kickstarter, LinkedIn i inni są 

wbudowane w tę platformę. Włoski 

start-up poszukuje partnerów 

biznesowych zainteresowanych tym 

narzędziem w ramach umów 

finansowych i umów nabycia.

An Italian start-up has developed a 

worknet that allows aspiring 

entrepreneurs to develop their 

business idea through partnerships 

with industry professionals, including 

investors. All the features offered by 

different social networks for 

professionals such as Kickstarter, 

LinkedIn and others are embedded in 

this platform. The Italian start up is 

looking for business partners 

interested in this tool under financial 

and acquisition agreements.

12.04.2020
różne inne 

produkty

 

BOIL201903

19002

 

Izraelskie MŚP oferuje internetową 

metodę obróbki i recyklingu 

odpadów organicznych z procesów 

chemicznych, farmaceutycznych, 

rafineryjnych i przemysłowych. 

Zalety obejmują minimalne zużycie 

energii, zgodność z najbardziej 

rygorystycznymi przepisami na 

świecie oraz możliwość 

przetwarzania odpadów 

organicznych w trybie online, gdy są 

tworzone (miejsce, czas i stężenie). 

Firma poszukuje umów handlowych 

i usług dystrybucyjnych.

An Israeli SME offers an online 

method to treat and recycle organic 

waste from chemical, pharmaceutical, 

refinery, and industrial chemical 

processes. Advantages include 

minimal energy consumption, 

compliance with the most stringent 

regulations in the world, and the 

ability to  treat the organic waste 

products online when they are 

formed (place, time, and 

concentration). The company is 

looking for commercial agency and 

distribution services agreements.

15.04.2020 inne usługi

 

BOFR20181

230001

 

Francuska firma specjalizuje się w 

produkcji ekologicznych 

drewnianych zabawek z klocków dla 

dzieci w wieku od 3 lat.

Firma chce zwiększyć swój udział w 

rynku w Europie i poszukuje 

partnerów w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych 

lub umowy agencyjnej.

.A French company is specialized in 

the production of an eco-friendly 

wooden game building blocks toys for 

children from the age of 3 years old.

The company wants to increase its 

market share in Europe and is looking 

for partners under the frame of a 

distribution services agreement or a 

commercial agency agreement. 

11.04.2020
różne inne 

produkty



BOAM2019

0327001

Armeńska firma produkuje tace 

stołowe na kółkach z drewna i szkła 

witrażowego. Produkt firmy jest 

głównie używany jako stojak na 

napoje. Tace stołowe są 

produkowane w różnych kształtach, 

rozmiarach i wzorach. Firma 

poszukuje usług pośrednictwa 

handlowego w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych 

lub umowy agencyjnej, a także 

umów produkcyjnych.

The Armenian company produces 

table-trays on wheels from wood and 

vitrage glass. The company’s product 

is mainly used as a stand for drinks. 

The table-trays are produced in 

different shapes, sizes and designs. 

The company is looking for trade 

intermediary services under 

distribution services agreement or 

commercial agency agreement, as 

well as manufacturing agreements.

26.04.2020
różne inne 

produkty

 

BODE20190

322001

Niemiecka firma specjalizuje się w 

archiwizacji i zarządzaniu plikami i 

dokumentami dla firm-klientów za 

pośrednictwem opracowanego 

przez siebie systemu. Ten system 

jest intuicyjny, wygodny i przejrzysty 

oraz pozwala zaoszczędzić czas i 

zasoby w firmach. Dzięki 20-

letniemu doświadczeniu w branży 

firma może zaoferować 

specjalistyczną wiedzę i porady. 

Poszukiwani są partnerzy, którzy są 

zainteresowani integracją systemu 

niemieckiej firmy z usługami, które 

oferują, w celu uzyskania licencji lub 

umów franczyzowych.

A German company is specialised in 

archiving and managing files and 

documents for client companies via a 

system they developed themselves. 

This system is intuitive, comfortable 

and transparent and saves time and 

resources in companies. With 20 

years of experience in the sector the 

company can offer related expert 

know-how and advice. Partners who 

are interested in integrating the 

German company’s system in the 

services they offer are sought for 

license or franchise agreements.

12.04.2020 inne usługi

BOPL20190

312002

Polskie MŚP z sektora przetwórstwa 

tworzyw sztucznych ma długoletnią 

tradycję w dostarczaniu produktów 

rolnych, spożywczych i opakowań. 

Firma produkuje bardzo szeroką 

gamę produktów wykonanych z PP 

(polipropylenu) lub PE (polietylenu): 

sznurki, sznury, liny, siatki, folie i 

włóczki. Firma poszukuje nowych 

partnerów handlowych na całym 

świecie, aby zawrzeć z nimi umowę 

o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A Polish SME from plastic processing 

sector has long term tradition in 

supplying agricultural, food and 

packaging industries. The company 

manufactures a very large range of 

products made of PP (polypropylene) 

or PE (polyethylene): twines, cords, 

ropes, nets, foils, films and yarns. The 

company is looking for new trade 

partners worldwide to conclude with 

them distribution services agreement.

 2020-04-02

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria



BOIT201902

06004

Włoska firma działająca w sektorze 

kolejowego transportu towarowego 

poszukuje przewoźników 

zainteresowanych transportem 

kolejowym i intermodalnym w 

ramach partnerstwa handlowego. 

Firma jest zainteresowana 

strategicznym partnerstwem 

handlowym na rzecz 

długoterminowej wzajemnej 

współpracy w ramach umowy o 

świadczenie usług.

An Italian company operating in the 

rail freight transport sector, is looking 

for transport operators interested in 

rail and combined transport for 

commercial partnership. The 

company is interested in a strategic 

commercial partnership for a long 

term mutual cooperation under 

services agreement.

19.04.2020
transport/logis

tyka

 

BORU20190

325001

Rosyjska firma z regionu 

Nowosybirska zajmuje się produkcją 

i rozwojem produktów 

farmaceutycznych i produktów 

higienicznych przy użyciu 

innowacyjnej technologii (produkty 

do pielęgnacji ran, puder dla 

niemowląt, puder higieniczny). 

Firma poszukuje partnerów w 

ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The Russian company from 

Novosibirsk region is active in 

production and development of 

pharmaceuticals and hygiene 

products using innovative technology 

(wound care products, baby powder, 

hygienic powder). The company is 

looking for partners under the 

distribution services agreement.

15.04.2020
różne inne 

produkty

 

BORU20190

317007

Rosyjska firma z Sankt Petersburga 

specjalizująca się w technologiach 

czyszczenia rdzy jest 

zainteresowana podpisaniem 

umowy dystrybucyjnej i licencyjnej.

The Russian company from Saint 

Petersburg specialized in rust cleaning 

technologies is looking to sign 

distribution services and license 

agreements.

09.04.2020 metalowa

 

BOIL201807

19001

 

Izraelska firma produkuje wysokiej 

jakości profile plastikowe z 

tworzywa sztucznego 

wzmocnionego włóknem szklanym, 

kraty i inne produkty, które są 

dobrze dostosowane do warunków 

hodowli i środowisk korozyjnych, 

takich jak woda morska, chemikalia, 

wilgotność, wytwarzanie energii 

elektrycznej i inne. Firma poszukuje 

partnerów i klientów za 

pośrednictwem umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

An Israeli company manufactures 

premium glass fiber reinforced plastic 

profiles, gratings and other products, 

which are well suited to livestock 

conditions and corrosive 

environments such as seawater, 

chemicals, humidity, electricity 

generation and more. The company is 

seeking partners and clients through a 

distribution service agreement.

01.04.2020
różne inne 

produkty



 

BOBE20190

313001

 

Belgijska firma specjalizuje się w 

dekoracyjnych i funkcjonalnych 

panelach ściennych i 

przemysłowych, innowacyjnych 

produktach architektonicznych, 

które zmieniają właściwości fizyczne 

i chemiczne powierzchni 

betonowych. Specjalizuje się 

również w lekkich interaktywnych 

urządzeniach „Crystal”, nad i pod 

powierzchnią wody, parkietem z 

litego drewna „Złoty brąz”. Firma 

poszukuje pośredników poprzez 

umowę handlową lub 

dystrybucyjną. Jest również 

zainteresowany licencjonowaniem 

know-how lub porozumieniem o 

wspólnym przedsięwzięciu.

The Belgian company is specialized in 

Designer's decorative & functional 

wall panels and industrial, innovative 

architectural products to change 

physical & chemical properties of 

concrete surfaces. Also specialized in 

light interactive 'Crystal' units, above 

and below water surface, designers 

solid wood parquet, 'Gold bronze'. 

The company is looking for 

intermediaries through a commercial 

or distribution agreement. It is also 

interested in licensing the know how 

or a joint venture agreement.

24.04.2020
różne inne 

produkty

BOKR20190

213001

Firma z Korei Południowej założona 

w 2016 r. opracowała i 

wyprodukowała drukarkę karteczek 

samoprzylepnych wraz z aplikacją 

mobilną, która pozwala 

użytkownikom tworzyć, zapisywać i 

udostępniać notatki. Produkt został 

opracowany, aby zwiększyć 

produktywność ludzi, pomagając im 

zapamiętać ważne informacje i 

dzielić się pomysłami. Firma 

poszukuje obecnie dystrybutorów w 

Europie, aby wejść na rynek 

europejski w celu nawiązania 

długotrwałych relacji biznesowych.

A South Korean start-up founded in 

2016 has developed and 

manufactured a sticky note printer 

along with its mobile application, 

which allows users to create, save and 

share memo. The product is thought 

out to boost people’s productivity 

helping them remember important 

information and share their ideas. The 

company is currently looking for 

distributors in Europe to enter the 

European market for a long-lasting 

business relationship.

16.04.2020
różne inne 

produkty

BORO20181

220001

 

Rumuńska firma opracowuje krem 

do twarzy z infuzją złota, który 

pomaga przeciwdziałać skutkom 

starzenia się. MŚP chciałoby 

podpisać umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych z partnerami 

z zagranicy, niezależnie od ich kraju 

pochodzenia.

The Romanian company develops a 

gold infused face cream that assists in 

counteracting the effects of aging. 

The SME would like to sign 

distribution services agreements with 

partners from abroad, regardless of 

their country of origin.

18.04.2020
różne inne 

produkty



BOTR20190

401001

Turecka firma opracowała w pełni 

automatyczne urządzenie do 

przygotowywania leków do 

chemioterapii i obecnie poszukuje 

partnerów, którzy chcieliby pełnić 

rolę dystrybutora firmy.

Turkish company has developed a full 

automatic chemotherapy medicine 

preparation device and is now looking 

for partners who would like to act as 

the company's distributor. 

29.04.2020
różne inne 

produkty

BOES20190

404001 

Hiszpańska firma specjalizuje się w 

przemyśle meblarskim, a także w 

projektowaniu wnętrz, produkuje 

meble do kuchni, łazienek, domów, 

biur i garderób. Jej produkty mają 

ekskluzywne wykończenia, a firma 

oferuje proces produkcji zgodny z 

najnowszą technologią. Firma 

poszukuje agentów lub 

dystrybutorów dla swojego działu 

biurowego, najlepiej oferujących 

produkty uzupełniające.

The Spanish company is specialised in 

the furniture industry, and also in 

interior design projects, producing 

furniture for kitchen, bath, business, 

home, office and wardrobe. Its 

products have exclusive finishes and 

the company offers a production 

process with the latest technology. 

The company is looking for agents or 

distributors for its office division, 

ideally working with  complementary 

products. 

11/04/2020

produkty 

drewniane, 

meble

BORU20190

317005 

Rosyjski producent inteligentnych 

mikrosystemów sensorowych z 

przetwarzaniem strumieniowym 

informacji poszukuje partnerów do 

zawarcia umowy o wspólnym 

przedsięwzięciu w celu penetracji 

rynków zagranicznych lub 

ustanowienia produkcji za granicą 

oraz umowy o pośrednictwie 

handlowym / dystrybucji w celu 

promowania gotowych produktów.

The Russian developer of intelligent 

sensor microsystems with stream 

processing of information is looking 

for partners to conclude a joint 

venture agreement in order to 

penetrate foreign markets or 

establish manufacture abroad and a 

commercial agency/distribution 

services agreement to promote the 

finished products.

23/04/2020

różne inne 

produkty

  

BOBG20190

315001 

Bułgarska firma produkuje i 

naprawia wyroby metalowe z metali 

żelaznych i nieżelaznych (stal 

nierdzewna, aluminium), z 

materiałów arkuszowych i rur 

poprzez cięcie, gięcie i spawanie.

Niektóre z ich produktów to: 

materiały spawalnicze, materiały 

elektryczne, materiały niemetalowe, 

materiały mocujące, armatura 

przemysłowa i narzędzia.

 The client is a Bulgarian company 

which manufactures and repairs 

metal products from ferrous and non-

ferrous metals (stainless steel, 

aluminium), from sheet material and 

tubes by cutting, bending, and 

welding.

Some of their products are: welding 

materials, electrical materials, non-

metallic materials, fastening 

materials, industrial fittings, and 

tools.

25/04/2020
metalowa



  

BOFR20181

231005 

Francuska firma specjalizuje się w 

produkcji nugatu Montelimar. Firma 

poszukuje partnerów za granicą w 

ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub umowy 

agencyjnej.

French company is specialized in the 

production of Montelimar nougat. 

The company is looking for partners 

abroad under the frame of a 

distribution services agreement or 

commercial agency agreement.  

11/04/2020
spożywcza

BOSG20190

111006 

Firma z Singapuru poszukuje 

potencjalnych partnerów 

biznesowych z Europy na podstawie 

umowy o świadczenie usług w 

zakresie dystrybucji odzieży i 

akcesoriów motocyklowych na 

główne rynki docelowe w 

Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, 

Francji, Grecji, Holandii i Polsce.  Są 

oni również otwarci na dalsze 

dyskusje z dystrybutorami z innych 

krajów.

A Singapore company is seeking 

potential business partners from 

Europe via distributor service 

agreement(s) to distribute their 

motorcycle protective apparel and 

accessories into the primary targeted 

markets of Germany, Spain, Italy, 

France, Greece, Netherlands and 

Poland. However, if there is sufficient 

interest from other EU countries, they 

are also open for further discussions. 

05/04/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BORU20190

317011 

Rosyjska firma specjalizuje się w 

produkcji satelitarnego systemu 

monitorowania zaprojektowanego 

do śledzenia i kontrolowania 

lokalizacji, prędkości i kursu statku. 

Firma poszukuje partnerów do 

zawierania usług dystrybucyjnych 

lub umów agencyjnych.

The Russian company specialized in 

the production of satellite monitoring 

system designed for tracking and 

controlling the location, speed, course 

of the vessel. The company is looking 

for partners to conclude distribution 

services or commercial agency 

agreements.

09/04/2020

różne inne 

produkty

  

BOIT201902

06005 

Jedno z najważniejszych włoskich 

centrów logistycznych, 

zlokalizowanych w północno-

wschodniej części Włoch, poszukuje 

firm transportowych potencjalnie 

zainteresowanych transportem 

kolejowym i łączonym w celu 

rozwijania nowych możliwości 

biznesowych w ramach umowy o 

świadczenie usług.

 One of the most important Italian 

logistic hubs, located in the northeast 

of Italy, is looking for transport 

companies potentially interested in 

rail and combined transport in order 

to develop new business 

opportunities under a services 

agreement.

23/04/2020

transport/logis

tyka



BOAL20190

411002 

Ta akademia kształcenia 

zawodowego jest profesjonalnym 

centrum szkoleniowym 

dedykowanym ambitnym młodym 

ludziom. Akademia certyfikuje 

barmanów, kelnerów 

restauracyjnych, hotelarzy, 

menedżerów hotelarstwa, 

recepcjonistów, hostessy, agentów 

podróży i wycieczek itp. 

Współpracuje ze specjalistycznymi 

trenerami, starannie dobranymi pod 

względem osiągnięć , obszarów 

specjalizacji i doświadczenia 

zarówno lokalnego i 

międzynarodowego. Akademia 

poszukuje umowy o świadczenie 

usług, aby oferować swoje usługi za 

pośrednictwem swojej platformy 

internetowej.

 This vocational training academy is a 

professional training center dedicated 

to ambitious young people.The 

Academy certifies bartenders, 

restaurant waiters, hoteliers, 

hospitality managers, receptionist, 

hostess, travel and tours agents etc. It 

cooperates with specialized trainers, 

carefully selected by their 

professional achievements, areas of 

expertise, local and international 

experiences. The academy seeks for 

services agreement to offer their 

services through their online 

platform.

23/04/2020

nauka/edukacj

a

  

BORS20190

211001 

Serbska klinika specjalizuje się w 

usługach stomatologicznych - 

chirurgii stomatologicznej, 

implantologii, regeneracji w 

implantologii stomatologicznej, 

periodontologii i protetyce (CAD / 

CAM). Jako usługę uzupełniającą 

oferują pełną organizację pobytu i 

wizyty w Belgradzie dla swoich 

pacjentów przybywających z 

zagranicy (turystyka 

stomatologiczna). Klinika jest 

zainteresowana umowami 

agencyjnymi.

A Serbian clinic is specialized in dental 

services - oral surgery, implantology, 

regeneration in dental implantology, 

periodontology and prosthetics 

(CAD/CAM). As a complementary 

service, they are offering complete 

organization of staying in and visiting 

Belgrade to their patients coming 

from abroad (dental tourism). The 

clinic is interested in commercial 

agency agreements.

02/04/2020
medycyna



  

BOGR20190

321001 

Grecka firma z wieloletnim 

doświadczeniem w rozwoju i 

sprzedaży oprogramowania dla 

inżynierów usług budowlanych, 

poszukuje MŚP lub instytucji 

badawczo-rozwojowych w 

sektorach architektury, inżynierii i 

budownictwa (AEC), w celu 

nawiązania współpracy w ramach 

umowy agencyjnej, licencji i / lub 

umowy o świadczenie usług.

A Greek company with a long-

standing experience in the 

development and selling of software 

for building services engineers, is 

looking for SMEs, industries and/or 

R&D institutions in the architectural, 

engineering and construction (AEC) 

sectors, in order to establish 

collaborations under commercial 

agency agreement,  license and/or 

services agreement.

02/04/2020
komputery i IT

  

BOBG20190

128002 

Bułgarska firma z 50-letnim 

doświadczeniem, wysoko 

wyspecjalizowana w usługach 

obróbki metali oferuje umowy na 

podwykonawstwo w sektorze 

obróbki metali firmom 

zagranicznym zainteresowanym 

współpracą z wykwalifikowanym 

partnerem.

Firma współpracuje zarówno z 

metalami żelaznymi, jak i 

nieżelaznymi, oferując obróbkę 

blach i obróbkę skrawaniem. Firma 

może wytwarzać części i pojedyncze 

elementy z blachy poprzez cięcie, 

wykrawanie, cięcie laserowe, gięcie 

i spawanie.

A Bulgarian company with 50 years of 

experience and highly specialized in 

metal-processing services is offering 

subcontracting agreements in the 

metalworking sector to foreign 

companies interested to work with a 

qualified partner. 

The company is working with both 

ferrous and non-ferrous metals and is 

offering sheet metalwork and 

machining. The company can 

fabricate parts and individual 

components from sheet metal by 

cutting, punching, laser cutting, 

bending and welding.

29/04/2020
metalowa

BOIL201902

25001

Izraelska firma opracowała 

zaawansowaną platformę 

technologiczną dla firm, aby łatwo 

zarządzać strategią zatrzymywania 

klientów. Podstawą technologii 

rozwiązania jest interfejs API 

(interfejs protokołu aplikacji) dla 

wielu platform sprzedaży i handlu 

elektronicznego. Zalety to stabilność 

technologiczna z elastycznością, 

która pozwala na różnorodne 

wdrożenia i funkcje, takie jak analiza 

danych i BI (business intelligence). 

Firma poszukuje umowy agencyjnej 

i usługowej.

Israeli company has developed an 

advanced technological platform for 

businesses to easily manage their 

client retention strategy. At its core, 

the solution’s technology is an API 

(application protocol interface) for 

numerous point of sale and e-

commerce platforms. Advantages are 

technological stability with flexibility 

that allows a variety of 

implementations and features such as 

data analysis and BI (business 

intelligence). The company is looking 

for a commercial agency and services 

agreement.

09/04/2020

komputery i IT



  

BORU20190

316018 

Rosyjska firma specjalizująca się w 

opracowywaniu urządzeń 

medycznych i rehabilitacyjnych oraz 

specjalnego sprzętu dla osób 

niedowidzących poszukuje 

partnerów do podpisania umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

 The Russian company specialized in 

developing of medical and 

rehabiliation devices and special 

equipment for visually impaired 

people is looking for partners to sign a 

distribution services agreement.

08/04/2020
medycyna

BOIT201902

19001 

Włoska firma, specjalizująca się w 

branży wiązek elektrycznych, 

elektromechanicznym montażu 

paneli sterowania i rozdzielnic 

niskiego napięcia, poszukuje 

dystrybutorów w krajach 

europejskich z doświadczeniem w 

różnych sektorach przemysłu, takich 

jak: klimatyzacja, automaty 

vendingowe, AGD, kolej, marynarka 

wojenna , e-medyczne i lotnicze.

An Italian company, specialized in the 

industry of electrical wiring harness, 

electromechanical assembly of 

control panels and LV switchboards, is 

looking for distributors in European 

countries with experience in  various 

industrial sectors such as: air 

conditioning, vending machines, 

household appliances, railway, naval, 

e-medical and aerospace.

17/04/2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOSI201904

10001 

Słoweńska firma może dostarczyć 

niestandardowe protokoły do 

wykrywania skażenia 

mikrobiologicznego w określonych 

próbkach przemysłowych, zgodnie z 

potrzebami klienta, poprzez umowy 

o świadczenie usług.

 A Slovenian company can provide 

custom-made protocols for detecting 

microbiological contamination in 

specific industrial samples, according 

to customer needs, through services 

agreements.

23/04/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BOIT201904

09002 

Włoska firma rodzinna specjalizuje 

się w produkcji wysokiej jakości 

butów i produkuje w 100% w 

Toskanii. Firma chce eksportować 

własną markę i poszukuje 

dystrybutorów z kontaktami z 

sieciami sklepów i sprzedawcami 

detalicznymi. Firma jest również 

zainteresowana umowami 

produkcyjnymi dla innych marek 

poszukujących producentów 

wysokiej jakości produktów.

An Italian company, with family 

management, is specialized in the 

production of high quality shoes 100% 

Tuscan made. The company wishes to 

export his own brand and is looking 

for distributors with contacts to chain 

shops and retailers. The company is 

also interested in manufacturing 

agreements for other brands looking 

for high quality products producers.

  

12/04/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria



BOUA20190

318001 

Ukraińska firma, będąca liderem w 

produkcji specjalistycznych urządzeń 

do transportu kolejowego, urządzeń 

do automatycznego spawania, 

pojazdów użytkowych, kabin 

lakierniczych, urządzeń do 

śrutowania i śrutowania, ma na celu 

poszerzenie geografii sprzedaży i 

wzrost potencjału eksportowego. 

Poszukuje partnerów do współpracy 

w ramach agencji handlowej lub 

umowy produkcyjnej.

Ukrainian company being a leader in 

manufacturing special-purpose 

railway transport equipment, 

automatic welding equipment, utility 

vehicles, paint booths, shot blasting 

and shot peening equipment seeks to 

expand the geography of its sales and 

implement its export potential. It is 

looking for partners to cooperate 

under commercial agency or 

manufacturing agreement.

  

03/04/2020

transport/logis

tyka

  

BORO20190

404001

Rumuńska firma specjalizująca się w 

uprawie około 4 odmian roślin 

leczniczych i aromatycznych 

zasianych na 1500 hektarach ziemi 

w najlepszych możliwych warunkach 

poszukuje nowego rynku dystrybucji 

w krajach europejskich i na całym 

świecie.

Romanian company specialized in 

cultivating around 4 varieties of 

medicinal and aromatic plants sown 

and cared  on 1500 hectares of land  

under the best possible conditions is 

looking for new distribution market in 

the European countries and 

worldwide.

17/04/2020
rolnictwo

  

BORU20190

318014 

Rosyjska firma z regionu Riazań 

produkuje kompaktowe liczniki 

ciepła i poszukuje partnerów 

międzynarodowych do podpisania 

umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The Russian company from Ryazan 

region produces compact heat meters 

and is looking for international 

partners to sign distribution services 

agreement.

25/04/2020

różne inne 

produkty

BOFR20181

231003 

Francuska firma specjalizująca się w 

produkcji aperitifu na bazie melona 

poszukuje partnerów za granicą w 

ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. Firma chce 

sprzedawać swój produkt 

detalistom specjalizującym się w 

sektorze delikatesów.

  French company specialized in the 

production of melon based aperitif is 

looking for partners abroad under the 

frame of a distribution services 

agreement.  The company wants to 

sell its product to retailers specialized 

in the delicatessen sector.

05/04/2020 
spożywcza



  

BORU20190

317013 

Rosyjska firma rozwija 

oprogramowanie i roboty do działań 

edukacyjnych w szkołach i na 

uniwersytetach. Opracowała 

platformę laboratoryjną i 

robotyczną, która umożliwia 

uczniom projektowanie, wdrażanie i 

programowanie robotów, aby mogli 

badać fizykę i robotykę oraz uczyć 

się o nich. Firma poszukuje 

partnerów w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Russian company is developing 

software and robots for educational 

activities at schools and universities. 

They have developed a laboratory 

and robot platform, which allows the 

students to design, implement and 

programme robots, so they can 

explore and learn about physics and 

robotics. The company is looking for 

partners under a distribution services 

agreement.

  

08/04/2020
komputery i IT

  

BOUA20190

306002 

Ukraińska firma produkująca 

niepalne materiały termoizolacyjne 

na bazie naturalnych minerałów, 

takich jak wermikulit i perlit, dąży 

do poszerzenia geografii swojej 

sprzedaży i wdrożenia swojego 

potencjału eksportowego. 

Poszukuje partnerów do nawiązania 

długoterminowych relacji 

partnerskich poprzez współpracę w 

ramach usług dystrybucyjnych lub 

umów agencyjnych.

  The Ukrainian company 

manufacturing non-combustible heat-

insulating materials based on natural 

minerals, such as vermiculite and/or 

perlite, seeks to expand the 

geography of its sales and implement 

its export potential. It is looking for 

partners to establish long-term 

partnership relations by cooperating 

under distribution services or 

commercial agency agreements.  

29/04/2020

różne inne 

produkty

  

BOTR20190

304001 

Nagradzana firma z siedzibą w Turcji 

produkuje ponad 20 różnych 

rodzajów marek własnych 100% 

bioorganicznych / 

konwencjonalnych, bez GMO, 

bezglutenowych, bez 

cholesterolowych odwodnionych 

chipsów owocowych, które nie 

zawierają tłuszczów trans i innych 

dodatków. Asortyment obejmuje 

chipsy jabłkowe, figowe, pszenne, 

musli, prebiotyczne i inne zgodnie z 

potrzebami klientów. Firma oferuje 

umowę o świadczenie usług 

dystrybucyjnych i umowę agencyjną 

na nowe rynki.

An award winning company located in 

Turkey has been producing more than 

20 different types of private label 

100% bio organic/conventional, non 

GMO, gluten free, cholesterol free 

dehydrated fruit chips which contain 

no trans fats and additional 

additives.The product range includes 

apple chips, fig chips, wheat chips, 

muesli chips, prebiotic chips and 

others upon customers' needs. The 

company offers distribution services 

agreement and commercial agency 

agreement to enter new markets.

10/04/2020
spożywcza



  

BORU20190

319006

Rosyjski producent nowych 

materiałów i substancji w oparciu o 

nanotechnologie molekularne 

poszukuje partnerów 

międzynarodowych do promowania 

i dystrybucji swojego produktu na 

rynkach zagranicznych, a także do 

zamówień produkcyjnych.

Russian developer of new materials 

and substances on the basis of 

molecular nanotechnologies is looking 

for international partners to promote 

and distribute its product on foreign 

markets, as well as for manufacturing 

orders.

23/04/2020

różne inne 

produkty

BOQA20190

326001 

Ta firma usługowa z Kataru 

wprowadza rozwiązania łączące 

konsumentów z niezawodnymi 

dostawcami usług. Firma oferuje 

idealną procedurę wyszukiwania, 

wyszukiwania, rezerwowania i 

wykonywania wszelkiego rodzaju 

usług na żądanie klienta. Firma 

poszukuje integratorów systemów, 

agencji marketingowych i 

dostawców usług wysokiej jakości 

do podpisywania umów licencyjnych 

lub umów joint venture.

This Qatari service company brings 

connecting solutions for consumers to 

reliable service providers around 

them. The company’s offers a perfect 

procedure for looking, finding, 

booking, and executing any kind of 

service the customer requests. 

The company is looking for system 

integrators, marketing agencies, and 

quality service providers to sign 

license agreements or joint venture 

agreements.

23/04/2020
komputery i IT

BOPL20181

023001

Polska firma z doświadczeniem w 

kotwach stalowych oraz 

wykonywaniu innych stalowych 

konstrukcji dla budownictwa,  

budowy mostów , autostrad oraz 

hall produkcyjnych i innych 

zastosowań poszukuje partnerów 

do  zawarcia umowy  dystrybucji.

A Polish company experienced in 

manufacture of steel anchors and 

other steel structures for buildings, 

bridges, highways, production halls 

and many other usages is looking for 

distribution services agreement

25.04.2020 metalowa

BOUA20190

318003

Ukraińska firma, producent 

wieloczynnościowego wyposażenia 

do rolniczej obróbki ziemi oraz 

części zapasowych, oferująca wysoki 

standard oraz nowoczesne i 

wydajne technologie wytwarzania, 

poszukuje nowych rynków zbycia - 

długotrwałych relacji partnerskich w 

ramach umowy komercyjnej z 

pośrednikiem lub umowy 

produkcyjnej

 

Ukrainian company, manufacturing 

multifunctional tillage equipment and 

spare parts meeting high-quality 

standards and taking into account 

modern and cost-effective 

technologies, seeks to expand the 

geography of its sales and implement 

its export potential. Thus, it looking 

for partners to establish long-term 

partnership relations under 

commercial agency or manufacturing 

agreement. 

09/04/2020

pojazdy i 

maszyny/masz

ynowa



BOAL20190

304001

Założona w Tiranie w 2001 roku 

firma produkuje papierowe oraz 

polipropylenowe opakowania. Firma 

jest zainteresowana znalezieniem 

pośrednika w ramach umowy z 

agencją lub dystrybutorem. 

Podwykonawstwo także możliwe 

dla firm funkcjonujących w Włoch, 

Szwajcarii, Holandii, Belgii i 

Chorwacji.

 

Founded in Tirane in 2001, it is an 

Albanian company which operates in 

the production of paper and 

polypropylene bags and sacks. It is 

looking for trade intermediaries 

(agents and distributors) to be 

engaged in commercial agency 

agreement and distribution services 

agreement. Subcontracting 

agreement would also be suitable 

with companies operating in Italy, 

Switzerland, the Netherlands, Belgium 

and Croatia.

18/04/2020
opakowania, 

papier

BOFR20190

325001

Francuska firma wytworzyła 

zaawansowane  oprogramowanie 

dla  sztucznej inteligencji, rozwiązań 

symulacyjnych oraz projektów 

treningowych w  branży 

bezpieczeństwa,służb ratunkowych ( 

trenowanie dla kierujących 

operacjami, gotowości operacyjnej, 

zarządzaniem kryzysowym 

działaniami ratunkowymi, oceną 

procedur, analizą sprzętową). Firma 

poszukuje różne opcje współpracy 

np. umowa świadczenia usługi wraz 

z technicznym wsparciem

The French company has developed 

advanced software simulation 

solutions, Artificial Intelligence (AI) 

based technologies and applied 

research for training projects in 

defence, homeland security, and 

emergency management (command 

staff training, crisis management 

readying, exercise preparation, after-

action review, doctrine and 

equipment analysis). The company is 

looking for several types of partners 

for commercial agency or services 

agreement with technical assistance. 

03/04/2020 komputery i IT

BOIL201903

18001

Izraelska firma oferuje usługi 

bezpieczeństwa cybernetycznego.  

24/7 centra  bezpieczeństwa 

zarządzające monitorowaniem,  

kierowane przez przeszkolonych  

przez IBM analityków mających 

dostęp do aktualnych danych oraz 

reagujących na powstające 

zagrożenia. Modułowe rozwiązania 

zapewniają  dostosowanie do 

indywidualnych potrzeb 

użytkownika. Firma poszukuje 

zagranicznych pośredników lub 

umów świadczenia usług.

Israeli company offers cyber security 

services worldwide. A 24/7 hours 

center for managed monitoring 

services is operated by IBM trained 

leading analysts with the latest 

security information and event 

management technology, to detect 

and respond to threats. Its modular 

solutions and wide array of different 

technologies are specifically tailored 

to the users' needs. It seeks partners 

abroad for commercial agency or 

services agreements. 

29/04/2020 komputery i IT



BORO20190

227001

Założona w 2014 roku rumuńska 

firma zajmuje się internetowym 

marketingiem, wsparciem 

sprzedaży, markami handlowymi i 

PR poszukuje zagranicznych 

partnerów w usługach 

marketingowych do zawarcia 

umowy podwykonawstwa.

Established in 2014, a Romanian 

digital marketing company from 

Transylvania specialized in online 

marketing, sales support, brand 

materials and public relations is 

looking for European, non-European 

and/or worldwide partners interested 

in marketing services to conclude 

outsourcing agreements.

01/04/2020 komputery i IT

BOUK20190

313002

Brytyjska firma wyspecjalizowana w 

technologii rozpoznania twarzy, 

ciała i przedmiotów, łączy 

zaawansowane elementy badawcze 

z rozwiązaniami przemysłowymi. Z 

pomocą  projektantów sztucznej 

inteligencji oraz ekspertów ds. 

bezpieczeństwa firma jest 

rozpoznawalna  w branży 

identyfikacji obiektów. Jednym z 

produktów jest aplikacja 

identyfikacji twarzy przy użyciu 

smartfona. Firma poszukuje 

partnerów, którzy wykorzystają 

oferowaną technologię poprzez 

umowę usługi serwisowej.

The UK-based technology company 

specialises in facial, body and object 

recognition, combining their deep 

academic research with extensive 

industry experience. With 

experienced artificial intelligence 

designers and security experts, the 

company is well known in the 

recognition platform industry. One of 

the product offerings is a facial 

authentication application through 

the use of a smartphone. The 

company is looking for partners who 

can use this technology through a 

services agreement.

04/04/2020 komputery i IT

BOES20190

410002

Hiszpański wytwórca w branży 

kolejowej, oferuje mobilne 

urządzenie mapujące w czasie 

rzeczywistym dla projektantów, 

instalatorów oraz operatorów linii 

trakcyjnych lub  systemów 

napowietrznych linii przesyłowych 

oraz tuneli. Poszukujemy partnerów 

z branży, zainteresowanych 

dystrybucją, licencją lub 

serwisowaniem naszych urządzeń za 

granicą.

A Spanish SME company specialised in 

the railway sector has developed a 

real time, mobile mapping solution 

device of use for designer, installers 

and maintenance companies of 

catenary or overhead line equipment 

(OLE) systems, as well as tunnel 

profiles. The company is looking for 

partners involved in the railway 

industry interested in distribution 

services, license or services 

agreement for distributing or using 

this device abroad.

19/03/2020

pojazdy i 

maszyny/masz

ynowa



BOIT201903

19003

Włoska firma, wiodący producent 

rowerów produkuje wszystkie typy- 

klasyczne i elektryczne napędy. 

Równolegle z istniejącą bazą 

odbiorców, firma poszukuje 

dystrybutorów do sprzedaży swoich 

produktów poza Włochami.

The Italian company is one of the 

leading bicycle manufacturers in the 

country. Production concerns all kinds 

of bicycles, both classical and electric 

ones. With an existing, established 

and loyal customer base, the 

company is now looking for 

distribution service agreements to 

develop its brand and sales outside 

Italy.

09/04/2020

pojazdy i 

maszyny/masz

ynowa

BOCZ20190

318001

Czeski producent papieru 

higienicznego: serwetki, papier 

toaletowy i inne produkty 

higieniczne codziennego użytku, 

poszukuje dystrybutorów.

The Czech producer of hygiene paper 

products such as napkins, towels, 

toilet papers and other daily-hygienic 

products is looking for new 

distributors based on distribution 

services agreement.

08/04/2020
opakowania, 

papier

BOES20190

321001

Hiszpański wytwórca specyficznych, 

realistycznych zestawów do 

szkolenia stomatologów, np. 

sztuczne kości szczęki, żuchwy oraz 

do użycia  w czasie szkoleń i kursów  

dla protetyków 

dentystycznych.Firma sprzedaje 

swoje wyroby w Europie, ale chce 

rozszerzyć rynek zbytu w innych 

krajach, poszukuje dystrybutorów 

szczególnie w ośrodkach szkolenia 

stomatologicznego .

This Spanish company manufactures a 

very specific product for dental 

training courses: realistic bone 

models of maxillae and mandible 

used in hands-on workshops. The 

company is owned by a world-

renowned key opinion leader 

prosthodontist and oral surgeon, who 

designs the models. The company 

sells to some countries in Europe and 

they would like to expand their 

business to other countries. They are 

looking for distributors which on-sell 

to dental training centers.  

01/04/2020 medycyna

 

BORO20190

204002

Rumuński producent 

jogurtów,mleka, śmietany 

poszukuje rynków 

międzynarodowych, szczególnie 

umowy produkcyjnej z możliwością 

zachowania nazwy produktu 

zlecającego.

The Romanian company is offering its 

production capacity for a large variety 

of yogurts, milk, cream etc. for 

international markets. The company 

is interested to conclude international 

partnerships in the frame of 

manufacturing or subcontracting 

agreements, including the 

opportunity of own label production.

16.04.2020 spożywcza



 

BORU20190

317003

Rosyjska firma wytwarzająca 

urządzenia wejściowe bazujące na 

sensorach dotyku oraz czujnikach 

podczerwieni poszukuje partnerów 

do  umowy dystrybucji, joint-

venture lub finansowej. Firma jest 

zorientowana na rozwój produkcji w 

Rosji ze wsparciem finansowym  w 

formie inwestycji z zewnątrz.

The Russian company, which has 

developed input devices based on 

touch sensory and infrared sensing 

technologies, is looking for partners 

to sign distribution services 

agreements, joint venture 

agreements as well as financial 

agreement. The company is pursuing 

the aim of penetrating local foreign 

markets through collaborating with 

distributors, overseas co-producers or 

entering international market by 

expanding domestic production with 

the help of investment.

23.04.2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BORO20181

231001

Rumuński producent części do 

ciężarówek, autobusów, ciągników 

siodłowych oferuje swoje produkty 

oraz innych międzynarodowych 

producentów. Poszukuje agentów 

handlowych lub  dystrybutorów.

The Romanian company, one of the 

main player on the Romanian market 

of spare parts for trucks, buses and 

trailers, provides high quality 

components by  trading international 

brands and by manufacturing its own 

brand. 

The company  is looking for new 

partners for commercial agency and 

distribution services agreements. 

24.04.2020

pojazdy i 

maszyny/masz

ynowa

BODE20190

328001

Niemiecki start-up wytwarzający 

innowacyjny model biznesowy oraz 

indywidualne oprogramowanie 

oparte o koncept połączenia 

wirtualnej rzeczywistość z grami, 

wydarzeniami oraz gastronomią , 

poszukuje umowy franczyzy lub 

licencji.

A German startup company that 

created an innovative concept of 

combining virtual reality (VR) gaming 

with events and gastronomy offers its 

business model and custom software 

for use under a franchise or a license 

agreement.

23/04/2020
reklamowa, 

filmowa

BOES20190

319002

Firma rodzinna  z Hiszpanii, 

producent i sprzedawca urządzeń 

medycznych poprawiających 

funkcjonowanie osób chorych oraz 

niepełnosprawnych poszukuje 

dystrybutorów i agentów. Firma 

pragnie rozszerzyć międzynarodową 

współpracę.

A Spanish family company, producer 

and seller of medical devices that 

improve the comfort of living of the 

sick and disabled users, is looking for 

distributors and agents. The company, 

well known in the Spanish market 

wants to extend its international 

activity. 

02.04.2020 medycyna



BOPL20190

313001

Polska firma z  branży mebli 

tapicerowanych do salonu: sofy, 

narożniki, łóżka oraz fotele, 

poszukuje partnerów do usługi 

dystrybucji na rynki EU

A company from Poland produces 

upholstered furniture for living-rooms 

such as sofas, corner sofas, sofa beds 

and armchairs. They are looking for 

business partners interested in 

distributing their goods on the EU 

markets, based on distribution 

services or commercial agency 

agreements.

09.04.2020

produkty 

drewniane, 

meble

BOTR20181

018001

Turecka firma z Ankary - producent 

wysokiej jakości produktów 

indywidualnych, na zamówienie 

klienta,  poszukuje pośredników 

sprzedaży swoich produktów na 

rynki EU, umowy z agentem 

komercyjnym lub dystrybucji.

The Turkish company is located in 

Ankara / Turkey and produces very 

good quality private label single use 

products for customers. The company 

is seeking distributors especially for 

single pack products   who have 

already practiced international trade. 

The purpose of the company is  to 

enter the European market.

01.04.2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

 

BOPT20190

312001

Mikro firma z Portugalii 

dysponująca zaawansowaną 

technologią ekstrakcji oleju z oliwek 

poszukuje firmy z branży dystrybucji  

lub sprzedaży żywności. Firma jest 

zainteresowana także współpracą z 

producentami oliwek w celu 

zwiększenia wolumenu produkcji, 

możliwość zlecenia 

podwykonawstwa.

Portuguese innovative micro-

company that uses cutting-edge 

technology of olive oil extraction and 

olives is looking for companies active 

in distribution of food products or 

retailers interested in a distribution 

agreement. Distribution services 

agreement or commercial agency 

agreement are sought. The 

Portuguese company also seeks 

olives’ producers to increase its 

production capacity, by offering a 

subcontracting agreement.

03.04.2020 spożywcza



BODE20190

207001

Firma z Niemiec rozwiązuje 

problemy w zakresie  kriobiologii, 

kriogenetyki oraz mrożenia. Firma 

wytwarza krioprotokoły- jako 

instrukcje w procedurach, 

obrazowanie oraz testy 

bezpieczeństwa materiałów 

objętych kriogenicznym 

przechowywaniem np. warunkami 

przechowywania  w pojemnikach w 

biobankach czy pomiarach 

reologicznych cząsteczek w 

zawieszeniu . Poszukiwani partnerzy 

do umowy świadczenia usługi lub 

podwykonawstwa.

The German client solves various 

problems in fields of cryobiology, 

cryogenics and refrigeration. They are 

specialized e.g. in development of 

cryoprotocols, image analysis and 

safety tests of materials/packaging 

under cryogenic storage conditions 

for bio- and cryobanking applications, 

tightness assessment of biobanking 

tubes and characterization of particles 

in suspension by rheological 

measurement. Partners are sought in 

terms of services agreement or 

subcontracting.

29.04.2020 medycyna

BOES20190

403001

Firma z Katalonii założona 33 lata 

temu jako  palarnia kawy, w ciągu 

ostatnich 20 lat firma zajęła się 

tworzeniem nowych artykułów 

zarówno organicznych, jak  i 

nieorganicznych. Główne pole 

działania to certyfikwane organiczne 

herbaty, napary, organiczne i 

nieorganiczne kawy oraz naturalnie 

sfermentowane herbaty -kombucza. 

Firma poszukuje dystrybutorów w 

EU i poza EU np. sieci dystrybucji 

HORECA 

The SME was founded 33 years ago in 

Catalonia (Spain) as a coffee roaster, 

and in the last 20 year, the company 

particularly focused on the 

development of innovative and high 

quality organic and non-organic 

products.   

The company main portfolio products 

are certified organic teas and 

infusions, organic and non-organic 

coffee and a natural & organic 

kombucha.  

The SME is looking for distributors in 

the EU and outside the EU, in the 

Horeca and/or retail channel. 

24/04/2020 spożywcza

 

BOKR20190

306001

Koreańska SME założona w 1990 

poszukuje firmy do kooperacji w 

celu wytwarzania i dystrybucji  

swojego produktu -PET 3D IML 

(politeraftalan etylenu z formą do 

etykiety.) Innowacyjna technologia 

ma przewagę z uwagi na unikalne 

cechy w porównaniu z 

konkurencyjnymi metodami. Firma 

poszukuje kooperanta do 

dystrybucji.

A Korean SME, established in 1990, is 

looking for a company to cooperate in 

developing and distributing its PET 3D 

IML (PolyEthylene Terephthalate In 

Mold Label) product. The company's 

innovative technology is applied to 

this kind of product for the first time 

in the world and has some superb 

features compared to existing 

technologies. The project is aimed at 

expanding its market by cooperating 

under distribution services 

agreement. 

04/04/2020
różne inne 

produkty



BODE20190

208001

Firma z Niemiec monitorująca 

poziom czystości, oferuje 

technologię dotyczącą prewencji w 

zakresie infekcji w szpitalach i 

ośrodkach dla niepełnosprawnych. 

Poszukuje partnera do umowy 

dystrybucji oraz świadczenia  usługi 

serwisowej.

A company based in Germany active 

in the field of hygiene monitoring is 

offering a technology for the 

prevention of infections in hospitals 

and nursing homes. They are looking 

for partners interested in a 

distribution services agreement or a 

service agreement. 

02/05/2020 medycyna

 

BORU20181

206001

Rosyjska firma ze Swierdłowska 

specjalizująca się w produkcji 

dodatków do silników, 

wspomagania układów jezdnych, 

olejów i łożysk na bazie proszku z  

nanodiamentów oraz dwusiarczku 

molibdenu. Na powierzchni tarcia, 

mikroubytki są eliminowane, nie 

występuje osad. Firma ma 10 lat 

doświadczenia oraz opatentowaną 

technologię. Firma poszukuje  

umowę dystrybucji.

A Russian company from the 

Sverdlovsk region specializes in the 

production of additives for engines 

and power steering, lubricants for any 

bearings based on ultrathin 

nanodiamond powders, as well as 

molybdenum disulfide. Due to using 

the additive on the friction surfaces, 

micro defects are eliminated, the 

surfaces are clean and without 

deposits. The company has 10 years 

of experience and patented 

technologies. The company offers 

distribution services agreements.

03/04/2020
różne inne 

produkty

BOQA20190

327001

Firma z Kataru stworzyła cyfrowe 

rozwiązania dla konwencjonalnych 

wyzwań z użyciem sieci 

internetowej, systemu Android, IOS 

oraz sztucznej inteligencji, Internetu 

rzeczy, Big Data oraz  technologii 

zblokowanej platformy 

łańcuchowej. Poszukuje umowy 

outsourcingu lub usługi serwisowej.

This Qatari company creates digital 

solutions to solve conventional 

challenges by using the latest in Web, 

Android, IOS, artificial intelligence , 

IoT, Big Data and block chain 

technology platforms. The company is 

interested to look for partners under 

services or outsourcing agreement. 

17.04.2020 komputery i IT



BOTR20190

225001

Firma turecka operuje w branży 

konstrukcji stalowej, w systemie 

budowy namiotów membranowych 

od 2004. Zapewnia projektowanie, 

produkcję oraz instalację. Firma 

oferuje wodoodporną powłokę na 

stalowej konstrukcji dla powierzchni 

magazynowych, wystawowych, 

sportowych, hangary dla samolotów 

etc. Poszukuje partnera z branży 

budowlanej  , który zleciłby 

podwykonawstwo.

The Turkish company has been 

operating in the field of steel 

construction and tent-membrane 

systems since 2004 and provides 

services on projects, production and 

installation.  The company offers 

tarpaulin covered steel structures 

commonly used for storage, 

exhibitions, sports, airplane hangars, 

large areas, construction sites and 

factory constructions worldwide. 

They look for partners who are 

involved in the construction sector to 

give services as a subcontractor.

04/04/2020 metalowa

BOIT201904

05003

Firma internetowa z Sycylii oferuje 

usługi turystyczne od 2012. Oferta 

obejmuje usługi turystyczne , które  

dostosowane są do wymagań i 

potrzeb klienta i kształtuje gusty 

począwszy od wycieczek szlakami 

kultury, całkowitego oddania się 

pięknu natury, aż po sporty 

ekstremalne i lekcje kulinarne. 

Klient może  zamówić takie 

aktywności w czasie rzeczywistym 

nawet przed odjazdem z 

wypoczynku. Firma szuka 

współpracy z agencją pośrednictwa 

handlowego.

The web company is the first in Sicily 

that offers tourist experiences in Sicily 

since 2012. The company offers the 

possibility to identify the experience 

that best meets client's desires. 

Indeed, it offers different kinds of 

experiences that range from cultural 

tours to immersion in nature, or from 

extreme sports to cooking lessons. 

The client can book in real time, 

during the holiday or even before 

departure.

The company looks for commercial 

agency agreements. 

25/04/2020 turystyka

BOUA20190

313001

Ukraińska firma, producent 

urządzeń do uprawy, przetwarzania  

oraz suszenia płodów rolnych 

poszukuje nowych rynków w celu 

zwiększenia potencjału 

eksportowego. Poszukuje  partnera  

do współpracy w ramach umowy 

pośrednictwa handlowego lub 

umowy produkcyjnej. 

Ukrainian company, manufacturing 

equipment for cultivation, processing, 

and drying of agricultural products, 

seeks to expand to new markets and 

implement its export potential. Thus, 

the company is looking for partners to 

cooperate under a commercial 

agency or manufacturing agreement.

15/04/2020 spożywcza



BOPT20190

308002

Głównym celem portugalskiej firmy 

jest tworzenie i wdrażanie 

rozwiązań informatycznych dla 

przemysłu wytwórczego oraz 

odpowiadając na konkretne 

potrzeby tworzenie łatwych w 

użyciu i wdrażaniu produktów w 

celu poprawy procesu 

produkcyjnego. Oferowane 

oprogramowanie umożliwia 

zarządzanie procesami 

produkcyjnymi, zasobami ludzkimi 

oraz maszynami w planowaniu 

przemysłowym. Partnerstwo 

opierać się będzie o umowę 

agencyjną lub licencyjną z 

agentami/firmami posiadającymi 

wiedzę na rynku przemysłu 

wytwórczego. 

Portuguese company has the main 

goal of creating IT solutions for the 

manufacturing industries, creating 

products that are easy to use and 

implement, responding to specific 

needs to improve the production 

process. The company is looking for 

commercial agency agreements and 

license agreements with agents or 

companies with knowledge in the 

market of manufacturing industries. 

The software offered allows managing 

production processes, human 

resources and machines in industrial 

planning. 

 23/04/2020 komputery i IT

BOUK20190

301001

Londyńska firma specjalizuje się w 

technologii edukacyjnej w 

rzeczywistości wirtualnej. Firma 

łączy kulturę ze szkolnym 

programem nauczania. Ponadto 

łączy dzieci z edukacją kulturalną 

inspirowaną twórczymi i 

historycznymi instytucjami na całym 

świecie. Misją firmy jest 

wykorzystanie technologii, aby 

wypełnić lukę w dostępie do sztuki i 

kultury. W związku z tym firma 

poszukuje partnerów, którzy wezmą 

udział w grze edukacyjnej w ramach 

umowy licencyjnej lub w oparciu o 

joint venture. 

The London-based specialises in 

virtual reality educational technology. 

The company combines culture with 

school curriculum and connects 

children with cultural education 

inspired by creative and historic 

institutions across the world. 

The company's mission is to use 

technology to bridge the gap of arts 

and culture accessibility and is seeking 

cultural partners to be featured in 

their education game under a service, 

license or joint venture agreement.

 11/04/2020
nauka/edukacj

a



BOPE20181

001001

Peruwiańska firma zajmująca się 

produkcją olejków eterycznych, 

roślinnych oraz produktów do 

pielęgnacji ciała poszukuje 

dystrybutorów w Europie. Produkcja 

oparta jest na surowcach 

pochodzących z andyjskich i 

amazońskich obszarów Peru. Czyste 

i naturalne olejki eteryczne to grupa 

aromatycznych cząsteczek lotnych i 

nierozpuszczalnych w wodzie. 

A Peruvian company specialized in the 

production of essential, vegetable oils 

and personal care products, whose 

raw material come from the Andean 

and Amazon areas of Peru is looking 

for distributors in Europe. Pure and 

natural essential oils are a group of 

aromatic molecules, volatile and 

insoluble in water. Essential oils are 

natural products of plants, a part of 

the plant's metabolism that protects 

the plant from external agents.

 10/04/2020
różne inne 

produkty

BOAL20190

401001

Założona w 2010 albańska firma jest 

dystrybutorem elementów 

złącznych/śrub i elementów 

hydrodynamicznych. Firma bazuje 

na 20-letnim doświadczeniu 

działalności we Włoszech i chce 

rozszerzyć swoją działalność, 

dostarczając produkty w ramach 

umowy świadczenia usług 

dystrybucyjnych lub umowy 

produkcyjnej.

Founded in 2010, in Durres, Albania, 

this is a company which operates in 

the distribution of fasteners/bolts and 

hydrodynamics. With an experience 

of 20 years in Italy, the company 

wants to expand its activity by 

providing its products under 

manufacturing, reciprocal production 

and distribution agreements.

 18/04/2020
narzędzia i 

części

BOES20190

408001

Nowa hiszpańska firma produkuje i 

sprzedaje wynalazek skierowany do 

sektora narciarskiego. Składa się on 

z plastikowego urządzenia do 

zawieszania kijków narciarskich na 

wyciągu krzesełkowym podczas 

jazdy tymże wyciągiem. Dzięki temu 

rozwiązaniu narciarz może mieć 

wolne ręce podczas 

wsiadania/wysiadania z wyciągu 

krzesełkowego. Firma poszukuje w 

Europie i innych państwach 

dystrybutorów działających w 

sektorze narciarskim, takich jak: 

sklepy oferujące sprzęt narciarski, 

wypożyczalnie sprzętu narciarskiego 

oraz szkółki narciarskie w ośrodkach 

narciarskich.

This new Spanish company 

manufactures and sells an invention 

for the ski sector. It consists of a 

plastic device to hang the ski poles to 

the chairlift during the chairlift ride. 

Therefore, it allows the skier to be 

hands free during the ride, prevents 

the ski poles from falling and avoid 

falls when getting on/off the chairlift. 

They are looking for distributors in 

the ski sector in Europe and other 

countries: ski equipment shops, ski 

rental shops and ski schools at ski 

resorts. 

10/04/2020
różne inne 

produkty



BOUA20181

230012

Ukraińska firma działająca w branży 

perfumeryjnej produkuje i 

dystrybuuje kosmetyki, płyny po 

goleniu, perfumy dla kobiet i 

mężczyzn na Ukrainie i w krajach 

UE. Firma poszukuje producentów 

perfum i kosmetyków, z którymi 

mogłaby współpracować w oparciu 

o umowę produkcyjną.

 

A company from Ukraine active in 

perfume manufacturing currently 

produces and distributes cosmetics, 

aftershaves, perfumes for men and 

women in Ukraine and EU countries. 

They are looking for a manufacturing 

agreement with companies, who are 

looking for perfume and cosmetic 

manufacturers.

23/04/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BORU20190

317010

Rosyjska firma z siedzibą w 

Moskwie, specjalizująca się w 

elastycznych, bezpiecznych i 

inteligentnych systemach 

zarządzania, poszukuje partnerstw 

opartych o umowę licencyjną i 

outsourcingową w celu znalezienia 

klientów na rynkach zagranicznych i 

nawiązania stałej współpracy. 

The Russian company from Moscow, 

specialized in flexible, secure and 

intelligent management systems, is 

looking for partners to conclude 

license and outsourcing agreements 

in order to find customers on foreign 

markets and establish lasting 

cooperation.

 23/04/2020 inne usługi

 

BORS20181

113002

Serbska firma oferuje usługi w 

zakresie pomiarów chemicznych i 

biotechnologicznych, w 

szczególności analizy próbek i 

testów. Wiedza i doświadczenie 

firmy może być wykorzystywane do 

wspierania zespołów inżynieryjnych 

w specjalistycznym monitorowaniu 

procesów i opracowywaniu 

projektów na etapie planowania. 

Przykładowymi usługami są pomiar 

zawartości cukru, charakterystyka 

rozkładu zanieczyszczeń przez 

mikroorganizmy, a także rozwój 

metod wykrywania zanieczyszczeń. 

Współpraca miałaby się opierać się 

o umowę świadczenia usług.

A Serbian SME offers services on 

chemical and biotechnological 

measurements, in particular, sample 

analysis and tests. SME's know-how 

and expertise can be used to support 

engineering teams with specialized 

process monitoring and development 

of projects during the planning phase. 

Some examples of offered services 

are sugar content measurement, 

characterization of pollutant 

breakdown by micro-organism, and 

development of pollutant detection 

methods. The SME is looking for 

services agreement.

02/04/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna



BORU20190

317017

Rosyjska firma z regionu rostockiego 

specjalizująca się w produkcji 

polimerów pochodzących z 

recyklingu poszukuje partnerów do 

współpracy w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Russian company from Rostov 

region specialized in recycled 

polymers manufacturing is looking for 

partners under the distribution 

services agreement.

 10/04/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BOUK20190

318002

Brytyjska firma opracowała nowy 

system bezpieczeństwa 

cybernetycznego, który 

wykorzystuje zaawansowane 

techniki sztucznej inteligencji 

inspirowane przez ludzki system 

pamięci wzrokowej i sensorycznej. 

System symuluje inteligentny wzór, 

który jest rozpoznawalny i 

zrozumiały tylko dla ludzi. Produkt 

jest wynikiem długoletnich badań 

naukowych i teraz jest gotowy do 

wprowadzenia na rynek 

międzynarodowy. Firma poszukuje 

agentów handlowych.

The UK company has developed a 

new cyber security system which uses 

advanced artificial intelligence 

techniques inspired by the human 

visual and sensory memory system to 

simulate a smart pattern which is only 

recognisable and understandable by 

humans users. The product is the 

result of years of academic studies 

and researches. The product is now 

ready to be launch into the 

international market and the 

company is seeking sales agents 

under a commercial agency 

agreement.

17/04/2020 komputery i IT

 

BORS20190

404001

Serbska firma prawnicza specjalizuje 

się w dziedzinie prawa handlowego, 

windykacji i odszkodowań. Firma 

oferuje kompletne usługi prawne w 

ramach umowy o świadczenie usług 

dla firm zainteresowany wejściem 

na rynek serbski.

A Serbian law company is specialised 

in the areas of commercial law, debt 

collection and damages. The company 

offers complete law services under 

services agreement for companies 

interested to enter the Serbian 

market. 

 24/04/2020 inne usługi



 

BOAL20190

404001

Albańska firma świadcząca usługi 

związane z rozwojem 

oprogramowania dla sektora 

publicznego i prywatnego, 

poszukuje partnerów prowadzących 

działalność ICT/near-shoring. Firma 

specjalizuje się w usługach takich 

jak: tworzenie oprogramowania, 

tworzenie oprogramowania na 

zamówienie dla stron 

internetowych, urządzeń mobilnych 

i komputerów, tworzenie baz 

danych, integracja i usługi GIS, 

konserwacja, bezpieczeństwo IT, itp. 

Współpraca opierać miałaby się o 

umowę podwykonawstwa lub 

outsourcingu.  

An Albanian Company which provides 

software development services to 

public and private sector is searching 

for partners operating in ICT fields to 

offer IT outsourcing/near-shoring 

services.

It is specialized in offering different 

services such as software 

development, custom software 

development for web, mobile and 

desktop, database development, 

integration and GIS services, 

maintenance, IT security etc. 

Subcontracting and outsourcing 

agreements would be suitable!

18/04/2020 komputery i IT

 

BOSI201903

27003

Firma ze Słowenii, oferująca szeroką 

gamę produktów dla elektrotechniki 

i produkcji poszukuje partnerów w 

dziedzinie automatyzacji procesów 

przemysłowych, hydromechaniki, a 

także sprzętu transportowego i 

systemów dźwigowych. Współpraca 

odbywać się będzie w oparciu o 

umowę podwykonawstwo w 

zakresie produkcji/usług.

The company from Slovenia, offering 

a wide range of products and services 

for electrical engineering and 

manufacturing, is looking for partners 

in the areas of industrial process 

automation, hydromechanics as well 

as transport equipement and crane 

systems. Manufacturing/services 

agreement/subcontracting will be 

signed.

18/04/2020

pojazdy i 

maszyny/masz

ynowa

BOPE20180

703001

Peruwiańska firma specjalizująca się 

w produkcji dzianin z naturalnych 

przędz pozyskiwanych z runa alpak, 

baby alpak oraz bawełny Pima, 

poszukuje dystrybutorów w 

Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.

 

A Peruvian company specialised in 

manufacturing knitted clothing using 

natural yarns, such as alpaca, baby 

alpaca and Pima cotton is looking for 

distributors in Europe, Asia and the 

Middle East.

 08/04/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria



 

BORO20190

415001

Rumuńska firma jest producentem 

różnego rodzaju odzieży, takiej jak 

kombinezony, garnitury, kurtki, 

koszule codzienne itp., a także 

pościel, zasłony i draperie do hoteli. 

Wszystkie fazy produkcji są 

realizowane są w Rumunii i na tą 

chwilę firma pracuje dla lokalnych 

marek. Aby zwiększyć swój udział w 

rynku firma poszukuje partnerów 

międzynarodowych w branży 

odzieżowej zainteresowanych 

usługami w ramach 

podwykonawstwa i produkcji.

 

This Romanian company is a 

manufacturer of different types of 

clothing such as overalls, suits, 

jackets, casual shirts etc., as well as 

linen, curtains and draperies for hotel 

units. All the production phases are 

carried out in Romania. The company 

has been working for local brands, 

with medium orders. In order to 

enlarge their market share, they are 

looking for international partners in 

the clothing industry interested in 

their services under subcontracting 

and manufacturing agreements.

17/04/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOUA20190

312002

Ukraińska firma jest producentem 

chipsów z siemienia lnianego 

(nasion lnu). Firma działa z 

powodzeniem na ukraińskim rynku 

żywności, ale planuje realizować 

swój potencjał eksportowy i znaleźć 

partnerów do długoterminowej 

współpracy na podstawie umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Ukrainian company is a producer of 

chips from linseed (flax seeds). The 

company has operated successfully 

on the Ukrainian food market, but 

would like to realise its export 

potential and find partners for long-

term cooperation on the basis of a 

distribution services agreement.

26/04/2020 spożywcza

 

BORO20190

402001

Rumuńska firma specjalizująca się w 

obróbce metali, produkcji części, 

montażu i testowaniu zgodnie z 

wymaganiami klienta, poszukuje 

partnerów do współpracy w oparciu 

o umowę świadczenia usług, 

umowę produkcyjną lub 

podwykonawstwa w celu 

rozszerzenia działalności na rynkach 

zagranicznych, głównie w krajach 

europejskich.

A Romanian company specialized in 

engineering, metal processing, parts 

productions, assembly and testing 

according to the client requirements, 

is looking for partners to cooperate 

through services, manufacturing or 

subcontracting agreement, in order to 

expand their business on foreign 

markets mostly within the European 

territory.

 09/04/2020 metalowa



BOIT201904

09001

Włoska firma z siedzibą w Ragusie 

na południu Sycylii, poszukuje 

agentów i dystrybutorów 

zajmujących się energią ze źródeł 

odnawialnych, zainteresowanych 

modułami fotowoltaicznymi, 

"zielonymi" elementami 

wyposażenia miejskiego (np. 

zadaszenia, samodzielne systemy 

oświetlenia ulicznego LED, sieci i 

systemy hybrydowe). Firma dąży do 

nawiązania wspólnych 

przedsięwzięć w celu realizacji 

instalacji fotowoltaicznych i 

projektów oświetleniowych.

 

An Italian company located in Ragusa, 

in the south of Sicily, looks for agents 

and distributors involved in the field 

of green energy, interested in 

photovoltaic modules, green 

furnishing urban elements such as 

canopies and stand alone LED street 

light systems and off grid and hybrid 

systems. The company aims also at 

finding joint ventures for the 

realization of photovoltaic plants and 

lighting projects.  

16/04/2020

środowisko/en

ergia/ochrona 

środowiska

 

BORU20190

317002

Rosyjska firma z siedzibą w Moskwie 

wyspecjalizowała się w produkcji 

sprzętu do rehabilitacji medycznej i 

diagnostyki. Poszukuje partnerów 

chętnych do współpracy w oparciu o 

umowę świadczenia usług 

dystrybucyjnych.

The Russian company from Moscow 

specialized in manufacturing 

equipment for medical rehabilitation 

and diagnostics and is looking to sign 

distribution services agreements.

04/04/2020 medycyna

 

BOFR20190

321001

Francuska firma z siedzibą w 

Auvergne Rhone-Alpes - 

doświadczony producent ciasteczek 

nadziewanych poszukuje partnerów 

do współpracy w oparciu o umowę 

świadczenia usług dystrybucyjnych 

lub umowę agencyjną.

A French company, an experienced 

manufacturer of filled biscuit, based 

since 1973 in Auvergne Rhône-Alpes 

area, is looking for partners under the 

frame of a distribution services 

agreement or a commercial agency 

agreement. 

 19/04/2020 spożywcza

 

BORU20190

317006

Rosyjska firma zajmuje się 

produkcją syntetycznych produktów 

szafirowych oraz pieców do wzrostu 

kryształów, a także 

opracowywaniem precyzyjnej 

ceramicznej optyki  i innych 

materiałów optycznych. Firma 

poszukuje partnerów do 

promowania swoich produktów za 

granicą w oparciu o umowę 

świadczenia usług dystrybucyjnych.

 

A company from Moscow region 

focused on manufacture of synthetic 

sapphire products and crystal growth 

furnaces as well as development of 

high-precision optics from ceramics 

and other optical materials is looking 

for partners to promote its articles 

abroad on the basis of the distribution 

services agreement.

25/04/2020
różne inne 

produkty



BOTR20190

308001

Turecka firma, wielokrotnie 

nagradzana za prace nad procesem 

odwadniania, produkcją wysokiej 

jakości organicznych, liofilizowanych 

owoców i warzyw, jest 

odpowiedzialna za cały proces od 

uprawy, poprzez zbieranie, do 

suszenia owoców i warzyw. Dzięki 

tej technologii owoce i warzywa 

zachowują swoją wartość 

witaminową i aromat tak, jakby były 

świeżo zebrane z pola. Firma 

poszukuje partnerów do współpracy 

w oparciu o umowę świadczenia 

usług dystrybucyjnych lub umowę 

agencyjną.

 

A Turkish company, award-winning 

for its dehydration process, produces 

high-quality organic dehydrated fruits 

and vegetables. The company is 

responsible for the whole process 

from the beginning until the end: 

growing, picking, drying the fruits and 

vegetables. The fruits and vegetables 

preserve their vitamin and aroma as if 

they were newly picked from the 

field. The company looks for 

distribution services agreement and 

commercial agency agreement.

15/04/2020 spożywcza

 

BOFR20190

329001

Francuska firma produkująca 

wyroby kawowe, w tym kawę 

ziarnistą oraz mieloną, kapsułki i 

podkładki poszukuje partnerów do 

współpracy w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

New partners are sought in the frame 

of a distribution services agreements 

for a company based in France which 

manufactures coffee products 

including beans, ground coffee, 

capsules and pads.

29/04/2020 spożywcza

 

BOES20190

401001

Hiszpańska firma produkuje 

modułowe metalowe przewody 

kominowe dla różnych sektorów, 

takich jak hotelarstwo, przemysł i 

budownictwo mieszkaniowe. Gama 

produktów obejmuje kominy z 

prostą lub podwójną ścianą, 

elastyczne i z różnymi 

wykończeniami. Firma poszukuje 

partnerów do współpracy opartej o 

umowę świadczenia usług 

dystrybucyjnych lub umowę 

handlową. 

A Spanish company manufactures 

modular metal chimneys for different 

sectors such as hospitality, industrial 

and housing. The range of products 

include chimneys with simple or 

double wall, flexible, and different 

finishing. The company is looking for 

distribution and commercial agency 

agreements.

17/04/2020 metalowa

 

BORU20190

316006

Rosyjski producent urządzeń 

technicznych i specjalnego sprzętu 

dla osób niedowidzących poszukuje 

partnerów do współpracy opartej o 

umowę świadczenia usług 

dystrybucyjnych.

The Russian developer of technical 

devices and special equipment for 

visually impaired people is looking for 

partners to sign services agreements 

and distribution services agreements.

 02/04/2020 medycyna



BORU20190

316002

Rosyjski producent funkcjonalnych 

protez opartych na połączeniu 

nowoczesnych technologii, takich 

jak druk 3D, sztuczna inteligencja, 

wirtualna rzeczywistość i Internet 

Rzeczy, poszukuje dystrybutorów, 

aby wejść na rynki zagraniczne, a 

także możliwość produkcji za 

granicą w ramach umowy joint 

venture.

A Russian developer of functional 

prostheses based on a combination of 

modern technologies such as 3D 

printing, artificial intelligence, virtual 

reality and internet of things is 

looking for distributors to enter 

foreign markets as well as the 

possibility of manufacturing abroad 

under a joint venture agreement.

08/04/2020 medycyna

BOIL201903

12001

Izraelska firma, z ponad 35-letnim 

doświadczeniem w materiałach 

wypełniających i blendujących, 

poszukuje dystrybutorów z solidną 

siecią kontaktów, wśród 

przedsiębiorstw produkujących 

produkty do pielęgnacji 

samochodów oraz gospodarstw 

domowych, na europejskich 

rynkach.

An Israeli firm, with 35+ years of 

experience in blending and filling 

materials, is looking for distributors 

with a robust network among 

industries employing household and 

car care products in European 

markets. 

16/04/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BODE20190

320001

Przedsiębiorstwo zlokalizowane na 

południu Niemiec, działające w 

branży budowlanej, opracowało 

nowo zaprojektowany element z 

płyt gipsowo-kartonowych ze 

zintegrowanym profilem 

krawędziowym, który jako wstępnie 

zabudowana część zapewnia trwałe, 

nieskazitelne krawędzie do wnętrz. 

Firma obecnie poszukuje partnerów, 

którzy chcą zawrzeć umowę 

agencyjną lub umowę o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

An SME located in the south of 

Germany active in the construction 

field has developed a newly designed 

gypsum plasterboard element with 

integrated edge protection profile, 

which provides as prebuilt part 

permanent flawless edges for interior 

building. They are now looking for 

partners that want to enter into a 

commercial agency agreement or a 

distribution services agreement.

15/04/2020

materiały i 

usługi 

budowlane



BOAL20190

410001

Albańska firma z 25-letnim 

doświadczeniem w działalności 

konsumenckiej reprezentuje 

jednego z największych graczy w 

dystrybucji na rynku w Albanii, 

skupiając się głównie na produktach 

spożywczych. Na dzień dzisiejszy, 

firma posiada wiodącą rolę w 

przemyśle produkcji jaj w Albanii, 

nie tylko ze względu na osiągnięcia, 

ale także ze względu na ścieżkę 

rozwoju, którą podąża do tej pory. 

Firma poszukuje umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych i 

umowy agencyjnej franczyzy.

This is an Albanian company with 25 

years of experience in the Consumer 

Business activity. It represent one of 

the biggest distribution players in the 

Albania market, generally focused on 

the food of products. This company, 

today has a leading role in the egg 

production industry in Albania, not 

only due to today's achievements but 

also due to the road proceeded till 

now. The company is looking for 

distribution services agreement  and 

franchise agency agreement .

03/05/2020 spożywcza

BOFR20190

315002

Francuski MŚP, twórca i producent 

produktów przeciwko wszom, 

poszukuje umów dystrybucyjnych 

na swój naturalny, 

nieneurotoksyczny i bezsilikonowy 

produkt. Produkt jest oferowany 

pod prywatną marką, która ma być 

dystrybuowana pod marką 

przyszłego dystrybutora.

French SME, formulator and 

manufacturer of anti head-lice 

products, is looking for distribution 

agreements for its natural, non-

neurotoxic and silicone-free product. 

The product is offered under a private 

label to be distributed under the 

brand of the future distributor.

09/04/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BOUA20190

306004

Ukraińska firma zajmuje się 

produkcją częściowych i seryjnych 

produktów poliuretanowych do 

różnych celów i konfiguracji, w tym 

wykładzin poliuretanowych do rolek 

przenośników, różnych wałów, kół 

ładujących, zacisków, zgarniaczy 

przenośników, marzans dla 

przemysłu poligraficznego, 

mankietów uszczelniających, 

mankietów do oleju rurociągi, 

sprzęgła wibracyjne, tuleje 

zawieszenia autobusu, frezy 

drogowe, skrobaki do walców 

drogowych itp. Firma poszukuje 

partnerów za granicą do współpracy 

w ramach umowy produkcyjnej.

The Ukrainian company is engaged in 

the production of piece and serial 

polyurethane products for various 

purposes and configurations, 

including polyurethane lining of 

conveyor rollers, various shafts, 

loading wheels, clamps, conveyor 

scrapers, marzans for the printing 

industry, seal cuffs, cuffs for oil 

pipelines, vibration couplings, bus 

suspension bushings, road milling 

cutters, scrapers for road rollers, etc.  

It is looking for partners abroad for 

cooperation under a manufacturing 

agreement.

23/04/2020
narzędzia i 

części



BORU20190

307002

Rosyjska firma z regionu 

Nowosybirska zajmuje się produkcją 

i rozwojem kosmetyków i innych 

produktów wellness, do 

detoksykacji podczas kąpieli i 

zabiegów SPA (pakowanie). Skład 

produktów zawierających składniki 

ziołowe odpowiada składowi 

wewnętrznego środowiska ciała 

(limfy). Firma poszukuje partnerów 

w ramach umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

A Russian company from Novosibirsk 

region is active in the production and 

development of cosmetics and other 

wellness products, for detoxification 

during bath and SPA-procedures 

(wrapping). The composition of the 

products with herbal ingredients 

corresponds to the composition of 

the internal environment of the body 

(lymph). The company is looking for 

partners under the distribution 

services agreement.

03/04/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BOGR20190

412001

Grecki producent suplementów 

zdrowotnych z ekstraktów z olejków 

ziołowych poszukuje dystrybutorów 

lub umów handlowych w Europie.

A Greek producer of health 

supplements made from herbal oil 

extracts seeks distributors or 

commercial agency agreements in 

Europe.

26/04/2020 medycyna

BODE20190

311001

Niemieckie MŚP stworzyło wstępnie 

zmieszany alkoholowy napój na 

bazie soku pomidorowego, wódki, 

chili, innych przypraw i innych 

tajnych składników. Napój powstał 

pierwotnie w pubie w Hamburgu-

St.Pauli i nazywa się niemieckim 

Mexikanerem. Niemieckie MŚP 

poszukuje dla tego pikantnego 

napoju partnerów dystrybucyjnych, 

którzy obsługują własne składy 

celne oraz mają nawiązane kontakty 

z lokalnym sektorem detalicznym.

A German SME has created a 

premixed alcoholic liquor based on 

tomato juice, vodka, chili, more spices 

and other secret  ingredients. The 

drink was originally developed in a 

pub in Hamburg-St.Pauli and is called 

Mexican or in German Mexikaner. The 

German SME is searching for 

distribution partners for this spicy 

drink that operate own bonded 

warehouses with established contact 

to the local retail sector.

04/04/2020 spożywcza

BOIT201904

08001

Włoska firma z siedzibą w Bronte, w 

sycylijskiej prowincji Katania, 

produkuje jedne z najlepszych 

produktów pistacjowych. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem 

dystrybutorów z solidną siecią 

kontaktów wśród znakomitych 

sklepów i sieci delikatesów, w celu 

zwiększenia swojego udziału w 

eksporcie.

An Italian company located in Bronte, 

in the Sicilian province of Catania, 

produces one of the best quality of 

pistachio products. The company is 

interested in finding distributors with 

a solid contact network among fine 

stores and delicatessen chains, in 

order to increase their export 

percentage. 

10/04/2020 spożywcza



BOBG20190

318001

Młody bułgarski operator 

turystyczny oferuje szeroki wybór 

podróży w kraju dla zagranicznych 

biur podróży, touroperatorów, 

tanich linii lotniczych itp., chcących 

dodać do swojej oferty nowe cele 

turystyczne. Firma poszukuje 

partnera w ramach umów 

świadczenia usług lub umów 

handlowych.

A young Bulgarian tour operator 

offers a wide range of travel options 

in the country to foreign travel 

agencies, tour operators, low-cost 

airlines, etc., wishing to add new 

tourist destinations. The company 

looks to partner under services or 

commercial agency agreements.

10/04/2020 turystyka

BOLT20190

321002

Firma z Litwy produkująca odzież, 

która oferuje pełną obsługę 

produkcji (opracowywanie próbek, 

cięcie, szycie, haftowanie, 

drukowanie na gorąco i sublimacja) 

poszukuje klientów w Belgii, 

Holandii, Niemczech i Szwecji. Firma 

chciałaby pracować w ramach 

umowy produkcyjnej lub usługowej.

Apparel manufacturing company from 

Lithuania which can offer full service 

of manufacture (sample developing, 

cutting, sewing, embroidery, heat 

printing and sublimation) is looking 

for clients in Belgium, Netherlands, 

Germany and Sweden. The company 

would like to work under 

manufacturing or services agreement. 

18/04/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOTR20190

110001

Turecka firma informatyczna 

zajmująca się zarządzaniem 

hotelami i turystyką oferuje swój 

unikalny produkt - oprogramowanie 

informacyjne do obsługi hoteli i biur 

podróży ukierunkowane na 

zarządzanie hotelami, wyniki 

statystyczne i marketing 

ukierunkowany. Firma poszukuje 

współpracy w ramach umowy 

agencyjnej ds. dystrybucji z 

partnerami z całej Europy. Firma 

chce zwiększyć swój udział w rynku 

światowego oprogramowania w 

sektorze podróżniczym.

A Turkish IT company working in the 

field of hotel management and 

tourism offers its unique product - 

information software for operation of 

hotels and travel agency focused on 

hotel management, statistical outputs 

and targeted marketing. The company 

is looking for a cooperation under 

distibution agency agreement with 

partners from all over Europe.T he 

company wants to improve its market 

share in the world thought own travel 

technology software. 

18/04/2020 turystyka



BOIL201808

06004

Izraelski producent 

zaawansowanych i innowacyjnych 

systemów klimatyzacyjnych do 

zastosowań mieszkaniowych i 

lekkich zastosowań komercyjnych. 

Firma pragnie rozszerzyć swoją 

działalność na całym świecie i 

eksportować swoje produkty na 

rynki międzynarodowe, dlatego 

poszukuje dystrybutorów na całym 

świecie.

Israeli manufacturer of advanced and 

innovative air-conditioning systems 

for residential and light commercial 

applications. The company desire to 

expand its presence globally and 

export its products to international 

markets, thus it is looking for 

distributors around the world.

16/04/2020 inne usługi

BOBG20190

321001

Bułgarski producent mebli 

tapicerowanych i materacy - oferuje 

szeroką gamę mebli tapicerowanych 

- sof, rozkładanych sof, modułowych 

sof, foteli i materacy dla 

dystrybutorów i chciałby zawrzeć 

długoterminowe umowy 

produkcyjne z potencjalnymi 

partnerami. Firma jest w stanie 

zaoferować europejski poziom 

jakości i wzornictwa.

Bulgarian producer of upholstered 

furniture and mattresses - offers a 

wide range of upholstered furniture - 

sofas, sofa-beds, modular sofas, 

armchairs, and mattresses to 

distributors and aims to contract a 

long-term manufacturing agreement 

with potential partners. The company 

is able to offer the European level of 

quality and design.

12/04/2020

produkty 

drewniane, 

meble

BOIL201903

12003

Uznany izraelski dostawca 

przemysłowych technologii, super 

mocnych nici, rozwinął wiedzę w 

zakresie tworzenia mocnych szwów 

dla zastosowań wymagających 

znacznej odporności na zużycie 

poprzez tarcie. Rozwiązania firmy 

zapewniają znaczącą przewagę 

użytkownikom końcowym w 

różnych branżach, takich jak moda, 

tapicerka, produkty kempingowe, 

takie jak namioty i śpiwory, ciężkie 

torby podróżne itp. Firma poszukuje 

obecnie międzynarodowych 

dystrybutorów.

A well-established Israeli supplier of 

industrial technological, super strong 

threads has developed an expertise in 

creating strong seams for usages 

demanding hard wear and tear 

features. The company’s solutions 

provide a significant advantage to end-

users in various industries, such as 

fashion, upholstery, camping products 

such as tents and sleeping bags, heavy 

duty duffel bags, etc. The company is 

now looking for international 

distributors.

10/04/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria



BOTR20181

130001

Turecka firma, która powstała w 

1992 r., produkuje maszyny do 

budowy asfaltu i dróg oraz oferuje 

usługi posprzedażowe. Firma ma 

również centrum badawczo-

rozwojowe / innowacyjne, które 

wspiera jej produkty. Posiada 

szeroką gamę produktów high-tech i 

posiada certyfikat ISO 9001: 2015. 

Firma posiada również certyfikaty 

wydane przez TUV Austria. Turecka 

firma poszukuje dystrybutorów i 

agentów handlowych w celu 

zwiększenia swojego udziału w 

rynku za granicą.

The Turkish company which was 

established in 1992 has been 

producing asphalt and road 

construction machines and offering 

aftersales services. The company has 

also an R&D/Innovation center to 

support its products. It has a wide 

range of high-tech products and is ISO 

9001:2015 certified. It also has 

certificates issued by TUV Austria. The 

Turkish company looks for 

distributors and commercial agents in 

order to increase its market share 

abroad.

10/04/2020

pojazdy i 

maszyny/masz

ynowa

BORU20190

316004

Rosyjska firma z Moskwy, 

specjalizująca się w produkcji 

sonarów bocznych i w produkcji 

parametrycznych profilerów 

podpodłogowych, poszukuje 

partnerów do usług dystrybucyjnych 

i umów licencyjnych.

The Russian company from Moscow, 

specialized in the side scan sonars' 

and parametric sub-bottom profilers' 

manufacturing is looking for partners 

to sign distribution services and 

license agreements.

25/04/2020
narzędzia i 

części

BOIT201903

19001

Włoski projektant z ponad 25-letnim 

doświadczeniem w projektowaniu 

wnętrz, oferuje swoją kolekcję 

marmuru do wyposażenia hoteli, 

spa, restauracji i prywatnych 

luksusowych rezydencji. Gama 

ekskluzywnych przedmiotów 

wykonanych z marmuru, wyjątkowo 

wykończonych, aby stworzyć 

materiał tak cienki, że pozwala na 

filtrowanie światła, tworząc w 

lampach podłogowych i stołowych 

bardzo ciekawy efekt. Poszukiwani 

są partnerzy zarówno w zakresie 

umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych, jak i inwestorzy w 

ramach umowy finansowej.

An Italian designer with more than 25 

years of experience in interior design 

offers their marble collection for 

furnishings in hotels, spas, restaurants 

and private luxury residences.  A 

range of exclusive items made of 

marble finely worked, to create a 

material so thin, that it allows light to 

filter through, creating in floor and 

table lamps a very special effect.  

Partners are sought for both 

distribution services agreement and 

investors for financial agreement.

11/04/2020

produkty 

drewniane, 

meble



BORU20190

111002

Rosyjska firma zajmuje się budową 

floty katamaranów pasażerskich i 

rekreacyjnych, a także statków 

patrolowych i roboczych, z 

materiałów kompozytowych. Firma 

poszukuje partnerów do współpracy 

w ramach umów o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

The Russian company is engaged in 

the construction of passenger and 

recreational catamaran fleet, as well 

as patrol and working vessels made of 

composite materials. They are looking 

for partners under distribution 

services agreements.

04/04/2020
sektor morski, 

lotniczy

BORU20190

316020

Rosyjska firma specjalizuje się w 

produkcji produktów rybnych przy 

użyciu technologii szybkiego 

zamrażania. Firma poszukuje 

partnerów zagranicznych do 

podpisania umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

A Russian company is specialized in 

the production of fish products using 

fast-freezing refrigeration 

technologies. The company is looking 

for foreign partners to sign a 

distribution services agreement.

09/04/2020 spożywcza

BORU20190

315008

Rosyjska firma z Woroneża 

produkuje elementy sieci 

światłowodowej, w tym łącza 

optyczne, złącza, kable krosowe, 

adaptery światłowodowe itp. Firma 

poszukuje partnerów w ramach 

umów produkcyjnych lub 

agencyjnych.

A Russian company from Voronezh 

produces optical fibre cable network 

components including optical crosses, 

couplings, patch cords, fiber optic 

adapters and so on. The company is 

looking for partners in the framework 

of manufacturing or commercial 

agency agreements.

09/04/2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOCN20190

320001

Chińska firma jest 

przedsiębiorstwem high-tech 

zajmującym się produkcją morskich 

produktów bioaktywnych, w tym: 

alginianu, funkcjonalnego alkoholu 

cukrowego, kosmetyków, 

oceanicznej żywności funkcjonalnej, 

oceanicznych materiałów 

biomedycznych i morskich nawozów 

biologicznych. W ramach swojego 

planu rozwoju biznesowego stara 

się rozszerzyć rynek europejski 

poprzez umowy agencyjne z 

lokalnymi agentami.

A Chinese company is a high-tech 

enterprise focused on production of 

marine bioactive substances 

products, including alginate, 

functional sugar alcohol, cosmetics, 

ocean marine functional foods, ocean 

biomedical materials and marine 

biological fertilizers. Within its 

business development plan, it is 

looking to expand its European 

market through commercial agency 

agreements with local agents.

15/04/2020
różne inne 

produkty



BOIL201903

19001

Izraelskie MŚP opracowało 

wytrzymały przełącznik, który działa 

w trudnych warunkach 

środowiskowych. Zalety w stosunku 

do dostępnych na rynku to: 

niewielkie rozmiary, wysoka 

niezawodność w trudnych 

warunkach pracy, w tym odporność 

na ekstremalne temperatury, 

wilgotność, kurz, drgania 

wstrząsowe, EMC (prąd 

elektromagnetyczny) i atmosfera 

wybuchowa. Firma poszukuje umów 

handlowych i usług dystrybucyjnych.

An Israeli SME has developed a 

rugged switch, which operates under 

severe environmental conditions. 

Advantages over those on the market 

include its small size, high reliability 

under severe working conditions 

including extreme temperatures, 

humidity, dust, shock vibrations, EMC 

(electromagnetic current) and 

explosive atmospheres. The company 

is looking for commercial agency and 

distribution services agreements.

12/04/2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BONL20190

415001

Rodzinne holenderskim MŚP 

produkuje i dostarcza produkty 

konsumenckie przeznaczone do 

samoopieki w leczeniu drobnych 

dolegliwości skórnych. Firma ma 

duże doświadczenie i nominację 

królewską. Posiada dużą sieć 

kontaktów i dystrybutorów w 

Europie i poza nią, ale chce 

rozszerzyć swój rynek, zwłaszcza w 

Europie. Dlatego poszukuje 

dystrybutorów z ustabilizowaną  

siecią aptek.

The client is a family owned, Dutch 

SME that manufactures and supplies 

consumer products in self-care to 

treat minor skin ailments. The 

company has a strong track record 

and a Royal denomination. It has 

already a large network or 

distributors in and outside Europe but 

is looking to expand its market, 

especially within Europe. Therefore it 

is looking for distributors with a 

established network of 

drugstores/pharmacies. 

23/04/2020 medycyna

BOPE20180

824001

Peruwiańska firma, z 

doświadczeniem na rynkach 

międzynarodowych, poszukuje 

europejskich dystrybutorów złotych 

jagód (goldenberry, miechunki), 

yacon, lucuma, chia. Firma 

przyczynia się do poprawy 

warunków życia w peruwiańskich 

społecznościach wiejskich.

Peruvian company with experience in 

international markets is looking for 

European distributors for golden 

berry, yacon, lucuma, chia. The 

company contributes to improve the 

living conditions in Peruvian rural 

communities.

01/04/2020 spożywcza



BOFR20190

319002

Francuska firma specjalizująca się w 

produkcji składników do zdrowej 

żywności, z mięsa i produktów 

ubocznych ślimaków, chce 

rozszerzyć portfolio swoich 

klientów. Firma poszukuje 

partnerstwa z producentami lub 

dystrybutorami suplementów diety 

w celu dostarczenia pięciu głównych 

składników. Poszukują umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych i 

umów produkcyjnych.

A French company specialized in 

manufacturing ingredients for healthy 

food, from meat and co-products of 

snails, want to expand its customer's 

portofolio. The company is looking for 

partnership with nutrition 

supplements producers or 

distributors for the supply of its five 

main ingredients. It is interested by 

distribution services agreements and 

manufacturing agreements.

08/04/2020 spożywcza


