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BRIL20191

226001

Izraelska firma, posiadająca 

doświadczenie w zarządzaniu 

projektami oraz integracji w sektorach 

energetycznym, transportowym, 

budowy tuneli, infrastruktury oraz 

prac podziemnych poszukuje 

zagranicznych partnerów, którzy 

mogliby działać jako jej 

przedstawiciele na lokalnych rynkach. 

Firma poszukuje specjalistów 

posiadających doświadczenie w 

startowaniu w publicznych 

przetargach w celu wymiany 

doświadczeń, wiedzy oraz podejścia 

An Israeli company, greatly 

experienced in project management, 

coordination and integration in the 

energy, transportation, tunneling, 

infrastructure and underground fields, 

is seeking foreign partners in need of 

local representative in these fields. 

The expected partnership intends to 

assist a foreign colleague/specialist in 

local tenders competition / 

participation and enable both parties 

to get experience, knowledge, 

advanced approaches. The company 

is looking for commercial agency 

04.03.2021
doradztwo i 

konsultacje

BRIE20200

305001

Szybko rozwijająca się irlandzka firma 

handlowa działająca on-line poszukuje 

producentów i dostawców 

ekologicznych opakowań dla swych 

nowatorskich pudełek 

abonamentowych.

Fast growing online retail company 

from Ireland is seeking a 

manufacturing, outsourcing or 

supplier agreement in order to find 

new and cost effective branded eco-

friendly packaging solutions for its 

novelty subscription boxes.

07.03.2021
opakowania, 

papier

BODE20200220001

Niemiecka firma turystyczno-

marketingowa chce rozpocząć 

działalność na rynkach duńskim i 

polskim. W tym celu poszukuje 

partnerów - centra informacji 

turystycznej i touroperatorów. 

Kolejnym działaniem jest 

rozpowszechnianie informacji o 

Magdeburgu i jego okolicach jako 

destynacji turystycznej. Firma 

poszukuje agentów handlowych.

A German tourism and marketing 

company wants to start and establish 

its activities in the Danish and Polish 

market. It is looking for cooperation 

partners, like tourist information 

centres and/or tour operators (for 

individuals or travel groups). Another 

objective is the spreading of 

information about the city of 

Magdeburg and its surroundings as a 

tourist destination. The foreseen type 

of cooperation is a commercial agency 

14/03/2021 turystyka

BOFI20200

227001

Fińska firma produkująca barwiony 

fornir modyfikowany z drewna 

brzozowego poszukuje dystrybutorów 

i agentów handlowych w Polsce, 

Japonii, Norwegii oraz Szwajcarii. Ten 

unikalny materiał jest idealny do 

zastosowania na meblach, ścianach i 

drzwiach, sufitach, panelach 

akustycznych itp.  Firma poszukuje 

doświadczonych dystrybutorów z 

sektora produktów drewnianych lub 

agentów handlowych znających się na 

powierzchniach drewnianych i 

współpracujących z architektami oraz 

projektantami wnętrz.

A Finnish company producing  

through-dyed reconstituted birch 

veneers, is looking for distributors or 

commercial agents in Poland, Japan, 

Norway and Switzerland.

The company’s unique surface 

material is ideal for furniture, interior 

walls & doors, ceilings, acoustic panels 

etc. 

The company seeks distributors with 

experience with wood products, or 

commercial agents, who are familiar 

with wooden surfaces and ideally 

working in close collaboration with 

05.03.2021

produkty 

drewniane, 

meble



BOES2020

0303001

Hiszpańska firma z doświadczeniem w 

produkcji i spzedaży peklowanych 

produktów iberico poszukuje 

dystrybutorów w Chorwacji, Austrii, 

Niemczech, Polsce oraz Francji. Firma 

chce dostarczać na te rynki wysokiej 

jakości produkty z wieprzowiny 

Iberico, takie jak szynka oraz szeroka 

gama mięs serwowanych na zimno. 

A Spanish company with an extended 

experience in the production and 

selling of Iberico cured products is 

looking for local distributors in 

Croatia, Austria, Germany, Poland and 

France. The company is interested in 

selling high quality products from the 

Iberico pork, such as the Iberico Ham 

and the whole range of Iberico Cold 

Meats products, through a 

distribution services agreement to 

cooperate and entry in local markets.

17/03/2021 spożywcza

BOBG2019

1219001

Bułgarska firma z sektora MSP oferuje 

oparty na chmurze, sieciowy system 

monitorowania jakości powietrza. 

Firma oferuje również kompletne 

rozwiązania z zakresu poprawy jakości 

powietrza oraz do budowy pól-

czystych pomieszczeń. Firma 

poszukuje agentów handlowych w 

Niemczech, Hiszpanii, Polsce, Austrii i 

Szwecji.

A Bulgarian SME is offering an online 

and cloud based air quality 

monitoring system. The company also 

offers complete solutions to improve 

the air quality or create semi-clean 

room environments. The enterprise is 

mainly interested is signing a 

commercial agency agreement, with 

companies from Germany, Spain, 

Poland, Austria and Sweden. 

26/03/2021

materiały i 

usługi 

budowlane

BOLT2020

0212001

Litewska firma z sektora spożywczego 

produkuje szeroką gamę przekąsek - 

ziarna słonecznika, płatki 

śniadaniowe, chałwę, wafle itp. Firma 

poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów, a także rozważa 

podpisanie umowy produkcyjnej.

The Lithuanian company working in 

the food sector and producing a 

variety of snacks - sunflower seeds, 

breakfast cereal, halva, waffles and 

etc. - is looking for trade 

intermediaries. The firm is offering to 

work under commercial agency 

agreement and distribution services 

agreement. The manufacturing 

agreement might be negotiable as 

05.03.2021 spożywcza

BOUA2020

0224001

Ukraiński producent oferuje olej 

sojowy oraz ciasta sojowe. Firma 

poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów w Europie.

The Ukrainian producer offers 

soybean oil and cake. It is looking for 

distributors or agents in the EU 

countries.

17/03/2021 spożywcza

BODE20200224001

Niemiecka firma inżynieryjno-

doradcza, skupiająca się na energii 

geotermalnej, technologiach 

głębokich odwiertów oraz 

projektowaniu specjalistycznych 

urządzeń oferuje usługi inżynieryjne i 

doradcze z zakresu projektów 

geotermalnych jako podwykonawca 

dla partnerów prywatnych i 

publicznych, startujących w 

przetargach z tego zakresu.

A German engineering and consulting 

company with focus on deep 

geothermal energy, deep drilling 

technology and special machinery 

design is offering engineering and 

consulting services in geothermal 

projects under a subcontracting 

agreement for private or public 

partners to participate in 

international tender processes in 

geothermal sector or special 

28/03/2021

pojazdy i 

maszyny/mas

zynowa



BOBE20200310001

Belgijska firma produkcyjna, 

działająca od 2004 roku sprzedaje 

suchą karmę dla psów i kotów w kilku 

krajach - Belgia, Polska, Francja, 

Holandia. Jej produkty są wysokiej 

jakości, produkowane z naturalnych 

składników i w większości 

kupowanych od lokalnych 

producentów.Niedawna zmiana marki 

spowodowała wzrost sprzedaży tych 

produktów, a w celu dalszego wzrostu 

firma poszukuje nowych 

dystrybutorów.

The SME has its production and 

corporate headquarters in Belgium 

since 2004. It markets dry dog & cat 

food and distributes it in several 

countries (a.o. Belgium, Poland, 

France, the Netherlands). It offers a 

high-quality product that uses natural 

and mainly local ingredients. A recent 

rebranding, amongst other initiatives 

to dynamise the brand, shows an 

increase in sales in the existing 

markets. To support further growth, 

the SME is looking for partners under 

13/03/2021 spożywcza

BOBE20200225001

Innowacyjna, belgijska firma z Walonii 

oferuje unikalną technologię z zakresu 

powierzchni wysokopróżniowych. 

Firma specjalizuje się w produkcji 

cienkich folii poprzez fizyczne 

osadzanie z fazy gazowej (PVD), 

zgodnych z rozporządzeniem REACH. 

Technologia ta pozwala na 

poprawienie właściwości produktów 

poprzez optymalizację ich 

powierzchni. Firma poszukuje 

licencjobiorców oraz oferuje usługi 

outsourcingu i podwykonawstwa.

An innovative Walloon SME offers a 

unique technology competence in the 

field of High Vacuum Coatings. It's 

specialised in the deposition of thin 

films by Physical Vapor Deposition 

(PVD), a user environmentally friendly 

technology compatible with REACH 

regulation. This technology enhances 

products through surface 

optimisation.

To access new international markets, 

this innovative SME is looking for long-

term business partnerships by 

subcontracting, licensing- or 

12.03.2021
różne inne 

produkty

BOLT2020

0203003

Litewska firma produkuje wyroby z 

metalu i stali nierdzewnej  - 

komponenty i materiały montażowe 

dla rożnych sektorów 

(samochodowego, meblarskie, 

wyposażenia wnętrz, budowlanego 

itp.). Firma oferuje usługi produkcyjne 

i podwykonawstwa.

The Lithuanian company produces 

metal and stainless steel articles, 

components and assemblies for 

various industries (automotive, 

furniture, interior design, 

constructions, etc.). The company is 

looking for international partners to 

work under manufacturing, 

03.11.2021
narzędzia i 

części

 BOES20200302001

Hiszpańska firma oferuje swoje usługi 

firmom, które działają w sektorach 

budowlanym i leśnym na północy 

Hiszpanii. Posiadająca 20-

letniedoświadczenie w realizacji 

projektów z tych sektorów, firma 

oferuje usługi swojego zespołu 

budowlańców oraz wyposażenie jako 

podwykonawca.

The Spanish company is offering its 

services to companies having 

construction and forestry projects in 

the north of Spain. Strong of its 20 

years of experience in both the 

construction and forestry sectors, the 

company offers its construction team 

and equipment for projects and 

subcontracting works in the north of 

Spain. The company implements 

construction and forestry projects for 

10.03.2021

materiały i 

usługi 

budowlane

BOCZ20200311001

Czeska firma inwestycyjna 

specjalizująca się w handlu on-line 

poszukuje inwestora. Firma handluje 

surowcami, walutami bazowymi oraz 

opcjami opartymi na indeksach 

giełdowych. Firma poszukuje 

partnerów z UE, Kataru, Indii, 

Singapuru oraz USA. Jest 

zainteresowana inwestycjami powyżej 

100k EUR.

A Czech investment company 

specialised in electronic online trading 

is looking for financial agreement. 

They are trading commodities, 

currency pairs and stock indices. The 

company is looking for partners 

within EU countries, Qatar, India, 

Singapore and the USA. The company 

is interested in big private and 

institutional investors (EUR 100k+ 

18/03/2021 inne usługi



BOPT20200311001

Portugalska firma specjalizująca się w 

przetwarzaniu i handlu hurtowym 

mrożonymi produktami, takimi jak 

ryby, owoce morza, ciastami z dorsza, 

burgerami, chlebem, krokietami itp.  

poszukuje dystrybutorów w Austrii, 

Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Islandii, 

Polsce, Gruzji, Japonii, Izraelu, Tunezji 

i Turcji.

Portuguese company is specialized in 

processing and wholesale distribution 

of frozen products such as fish, 

seafood, codfish pies, burgers, bread, 

croquettes, cakes.  

The company, located in the central 

western region of Portugal, aims to 

establish distribution services 

agreements or commercial agency 

agreements in selected markets like 

Austria, Belgium, Germany, 

Switzerland, Iceland, Poland, Georgia, 

Japan, Israel, Tunisia and Turkey, 

19/03/2021 spożywcza

BOSG20200227001

Singapurski producent oryginalnych 

chińskich i azjatyckich sosów, 

działający od 1976 roku poszukuje 

dystrybutorów. Jego produkty są 

obecne na rynkach azjatyckich, a 

obecnie pragnie rozszerzyć swoją 

działalność na Europę. 

The Singapore manufacturer, which 

was established in 1976, is specialized 

in manufacturing authentic Chinese 

and Asian sauces. The company's 

products are distributed throughout 

the Asia region and they are looking 

to expand into Europe.

The partnership is achieved via 

distribution service agreement.

20/03/2021 spożywcza

BODE20200309001

Niemiecka firma poszukuje 

dystrybutorów w krajach Europy, 

zainteresowanych dystrybucją 

metalowych łączników. Firma posiada 

możliwości masowej produkcji 

wyrobów w krótkim czasie oraz 

posiada kilka certyfikatów 

potwierdzających jakość ej 

produktów. Firma poszukuje 

dystrybutorów i oferuje produkcję.

German company is searching 

partners Europe-wide willing to 

distribute or make further use of their 

steel fastening products. The 

company has the ability to produce 

large batch sizes in shortened periods 

of time and is in a possession of 

several certifications proving the 

product quality. They can offer a 

distribution and/or manufacturing 

18/03/2021
narzędzia i 

części

BOUK20200218001

Brytyjska firma z sektora MSP 

stworzyła garderobę/schowek, który 

może być instalowany na poddaszu 

lub w lofcie. Firma poszukuje 

partnerów z branży meblarskiej, 

zainteresowanych produkcją i 

dystrybucją tego innowacyjnego 

produktu na lokalnym rynku. 

A UK based SME has developed a 

wardrobe/storage (unique & design 

protected) that can be stored within 

the loft or roof space of a house. (See 

pictures).

The company seeks overseas partners 

in the furniture industry to 

manufacture and distribute this 

innovative product in their local 

markets under a licensing agreement.

Exclusivity can be offered or various 

other options available.

11.03.2021

produkty 

drewniane, 

meble

BORU20200222002

Rosyjska firma  produkująca 

zmodernizowany siewnik zbóż. Firma 

poszukuje dystrybutorów.

A Russian company producing a 

modernized grain seeder, which is 

intended for use by the agricultural 

industry. The company is looking for 

reliable partners for mutually 

beneficial cooperation and for the 

conclusion of a distribution services 

19/03/2021

pojazdy i 

maszyny/mas

zynowa



BOUA20200318001

Ukraińska firma produkuje 

dekoracyjne, gipsowe panele 3D do 

zastosowania w sklepach, hotelach, 

biurach, mieszkaniach, domach, 

kinach, restauracjach, poczekalniach 

na lotniskach itp. Firma poszukuje 

dystrybutorów i agentów 

handlowych/

The Ukrainian company produces 

decorative 3D Plaster Panels for 

commercial, residential and public 

spaces such as shopping malls, shops, 

hotels, offices, flats, houses, cinemas, 

restaurants, airport lounge, and many 

more. In order to expand their 

markets, it's looking for partners 

under distribution and commercial 

agency agreements.

21/03/2021

materiały i 

usługi 

budowlane

BONL20200316001

Holenderska firma specjalizuje się w 

projektowaniu oraz produkcji 

chromatografów jonowych. Te 

innowacyjne i elastyczne urządzenia 

są szeroko stosowane w branżach 

chemicznej i biotechnologicznej, np. 

przez firmy farmaceutyczne. Firma 

poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów.

A Dutch company is highly specialized 

in designing and construction of 

continuous ion exchange and 

adsorption chromatography systems. 

The company develops these 

innovative and flexible systems for a 

variety of biotechnological and 

chemical purpose (e.g. Pharma). The 

company is looking for 

representatives, commercial agents, 

and distributors for their process 

equipment, all over the world. A 

commercial agency agreement or a 

19/03/2021

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

BOIL20190721001

Wiodąca izraelska firma, produkująca 

wyroby z plastiku, stworzyła 

innowacyjny system zapobiegający 

zmiażdżeniu palców przez drzwi. Jest 

to łatwy w obsłudze system, chroniący 

dzieci i osoby starsze przed 

kontuzjami palców. Firma poszukuje 

dystrybutorów.

A leading Israeli company, in the field 

of plastic manufacturing, has 

developed an innovative anti-finger 

trapping product. The door fitting is a 

simple and economical safety 

measure, particularly in situations 

where children or the elderly could 

sustain finger trapping injuries. The 

company is looking for a distribution 

agreement for the innovative product.

06.03.2021
różne inne 

produkty

BOSI20200318002

Słoweńska firma z sektora MSP 

specjalizuje się w projektowaniu i 

produkcji wyposażenia kasyn oraz 

innych wyrobów z litego drewna. 

Firma oferuje usługi produkcyjne i 

podwykonawstwa.

A Slovenian SME specialized in design 

and manufacturing casino equipment 

and other solid wood products is 

offering manufacturing and 

subcontracting agreements.

20/03/2021

produkty 

drewniane, 

meble

BORU20200229002

Rosyjska firma produkuje systemy do 

automatycznego sterowania 

suwnicami w elektrowniach 

atomowych. Firma poszukuje 

dystrybutorów.

A Russian company produces devices 

for automatic command guidance of 

bridge cranes at the coordinates of 

the central hall of a nuclear power 

plant. The Russian company is looking 

for reliable partners for long-term 

cooperation and for the conclusion of 

distribution services agreements.

21/03/2021

pojazdy i 

maszyny/mas

zynowa



BOTR20200108001

Turecka firma tworzy rysunki 

techniczne płytek PCB. Firma 

inwentaryzuje dokumentację i rysunki 

techniczne wyrobów PCB oraz BOV, 

stosując do tego metodę inżynierii 

odwrotnej. Firma poszukuje 

dystrybutorów i inwestorów oraz 

oferuje usługi podwykonawstwa. 

The Turkish company makes Berger 

drawings of electronic PCB( printed 

circuit board). It is making an 

inventory of PCB, BOV (blow-off valve) 

files, and technical drawings. It reads 

the embedded programs found in this 

PCB, and the company reverse-

engineer and reloads it. Although its 

business is on electronic PCBs, it 

specializes in programming and 

software subjects. The company is 

looking for distribution services 

agreement, financial agreement and 

31/03/2021
doradztwo i 

konsultacje

BOBG20200320001

Bułgarska firma zajmuje się handlem, 

wsparciem technicznym, 

konsultacjami, profilaktyką oraz 

kalibracją dla sektora bezpieczeństwa, 

ochrony i wyposażenia dla formacji 

mundurowych. Firma oferuje usługi 

produkcyjne, podwykonawstwa i 

outsourcing'u następujących 

produktów: formy wtryskowe do 

produkcji elementów z plastiku i 

innych polimerów, formowanych 

produktów plastikowych oraz 

precyzyjnych elementów z metalu.

The Bulgarian company performs 

business activities such as: sales, 

technical support, technical and 

methodological consultations, 

prophylactics, and calibration in the 

field of safety, security and law 

enforcement equipment. The 

company is offering its free capacity 

under manufacturing agreement, 

subcontracting and outsourcing 

agreement for the following products: 

injection molds for plastic and other 

polymers; molded plastic products; 

small scale, high-precision metal 

components production. 

21/03/2021
różne inne 

produkty

BOBG20200309001

Bułgarska firma produkująca 

luksusowe kosmetyki na podstawie 

własnych receptur poszukuje 

dystrybutorów.

An SME from Bulgaria producing 

luxury bio cosmetic products, based 

on in-house research is looking for 

partners for entering into distribution 

services agreement.

17/03/2021

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna

BOIT20200

227001

Włoska firma produkująca filmy 

współpracuje z firmami 

przemysłowymi oraz markami w celu 

tworzenia treści na YouTube, 

Instagram oraz innych nadawców w 

rożnych formatach poszukuje 

zagranicznych agentów handlowych. 

Firma tworzy szyte na miarę filmy 

dostosowane do ustalonego budżetu i 

pod odbiorców, spełniające wszystkie 

wymagania klienta oraz dodająca 

wartości filmowej do projektu. 

Ostatnio firma specjalizuje się w 

promowaniu wyrobów luksusowych  - 

win i wyrobów designerskich.

An Italian video film production 

company working with industries and 

brands to create contents for 

YouTube, Instagram and broadcasters 

in different formats is looking for 

agents in foreign countries. The 

company creates tailor-made videos 

upon the available budget and for 

specific targets, matching all 

customer's needs and adding 

cinematic quality to the project. 

Recently they have specialized in 

promoting luxury products like 

selected wines and design.

09.03.2021
reklamowa, 

filmowa

 

BOSK2020

0311001

Słowacka firma jest dostawcą 

oprogramowania oraz programu 

Siemens PLM (zarządzanie cyklem 

życia produktu). Poza sprzedażą 

licencji, firma zapewnia wsparcie w 

implementacji oraz integracji 

istniejących rozwiązań oraz usług 

poprzez optymalizację procesów w 

projektowaniu i produkcji produktów. 

Firma szuka partnerów do współpracy 

w ramach umowy zlecenia.

An established Slovak company is a 

supplier of software solutions and 

Siemens PLM (product lifecycle 

management) software. Besides 

selling software licences, this 

company provides support for the 

implementation and integration of 

existing solutions and services for 

optimisation of processes in product 

design and manufacturing. They are 

looking for partners to cooperate via 

20/03/2021
komputery i 

IT



BOIL20190811003

Ta firma z Izraela rozwija, produkuje 

oraz sprzedaje wysokiej jakości sprzęt 

medyczny dla sektora dentystycznego 

od 1987 roku. Firma posiada 

unikatową linię produktów, które 

wyróżniają ją w sektorze sprzętu 

dentystycznego, co udowadnia 

sprzedaż setek tysięcy sztuk ich 

lokalizatora wierzchołkowego na 

całym świecie. Firma jest 

zainteresowana wejściem na rynki z 

dystrybucją lub umową agencyjną w 

celu zwiększenia sprzedaży na rynku 

This Israeli company has been 

developing, producing, and marketing 

high-quality medical devices for the 

dental care industry since 1987. Their 

unique line of products has 

distinguished the company in the 

dental device industry, and they have 

proven success with hundreds of 

thousands of apex locators sold 

worldwide. The company is interested 

in embarking on distribution or 

agency agreement to enhance the 

sales to the dental market.

13/03/2021 medycyna

 

BOIL20200

301002

Firma z Izraela, pionier w 

industrializacji, kształtuje swoje 

planowanie, produkcję oraz metody 

montażu produktów stalowych w celu 

zdobycia pozycji na rynku światowym. 

Dzisiaj produkty firmy są używane w 

różnego rodzaju sektorach takich jak 

rolnictwo, budowlany, sportowy, 

chłodniczy, energetyczny czy 

bezpieczeństwa. Firma szuka 

możliwości dostaw konstrukcji 

stalowych w krajach UE oraz Afryki do 

centrów logistycznych oraz poszukuje 

umowy dystrybucyjnej, produkcyjnej 

lub podwykonawstwa.

An Israeli company, pioneer of Israel´s 

industrialization, shaped its planning, 

production and assembly methods of 

manufacturing steel products to a 

position of a worldwide supplier. 

Today, its products are used in various 

industries like agriculture, 

construction, sport, cooling, energy, 

security. The company is looking to 

supply steel structures in the EU and 

African countries for logistics centers 

and is looking for distribution, 

manufacturing or subcontracting 

agreements

31/03/2021

materiały i 

usługi 

budowlane

 

BOES2020

0311002

Hiszpańska firma specjalizująca się w 

produkcji rozwiązań do ogrzewania 

elektrycznego opracowała cyfrowy 

grzejnik zdolny do samoregulacji 

ładowania oraz inteligentnej kontroli 

poziomu ładowania w celu 

zapewnienia maksimum oszczędności 

energii. Firma szuka dystrybutorów na 

całym świecie.

 

A Spanish company, specialised in the 

manufacturing of electric heating 

solutions, has developed a digital 

smart storage heater which is able to 

self-regulate its charge and to provide 

an intelligent control of the charge, 

achieving maximum energy savings. 

The company is looking for worldwide 

distributors. 

13/03/2021
różne inne 

produkty

 

BOQA2020

0325001

Firma jest jednym z wiodących 

producentów w Katarze mieszanek 

binarnych (HD/PP) polietylenów 

wysokiej gęstości/polipropylenów 

oraz polietylenów niskiej 

gęstości/polipropylenów (LDE/PP). 

Produkty firmy są produkowane 

zgodnie z surowymi standardami 

jakości oraz w zgodzie ze standardami 

bezpieczeństwa żywności. Firma 

poszukuje partnerów handlowych do 

umowy komercyjnej lub 

 

The company is one of the Qatari 

leading manufacturers of (HDPE / PP)-

High density 

polyethylene/polypropylene and low 

density polyethylene/polypropylene 

(LDPE/ PP) binary blends. Its products 

are manufactured according to strict 

quality standards and comply with 

food safety standards. The company is 

looking for trade partnerships through 

commercial agency agreement or 

26/03/2021
różne inne 

produkty



 

BOHU2020

0205001

Czeska firma tekstylna oferuje swój 

antybakteryjny materiał ze 100% 

poliestru pokrytego jonami srebra, z 

nadwyżki produkcji dla wojska w 

kolorach NATO w korzystnej cenie. 

Materiał ma wiele zastosowań. 

Współpraca mogłaby polegać na 

dystrybucji lub umowie komercyjnej.

The Hungarian textile company is 

offering antibacterial 100% Polyester 

circular knitted fabric treated with 

nano-silver ions, from stock, which 

was over produced for the military in 

NATO colours, on a favourable price. 

This fabric may be used for various 

purposes. The co-operation could be 

distribution services or commercial 

agency agreement.

04/03/2021

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOCZ2020

0228001

Czeska firma produkuje głównie 

mobilne zbiorniki paliwa na paliwo 

diesla z pompką i szuka 

dystrybutorów produktu lub agentów, 

którzy wprowadzą produkt na nowe 

rynki. Mobilne zbiorniki paliwa są 

przeznaczone do prywatnego 

przechowywania i dystrybucji paliwa 

typu diesel w domach lub w firmach.

A Czech company that produces 

mainly mobile service diesel fuel tank 

with a dispensing pump is looking for 

a distributor of the product or an 

agent, who will be able to get the 

product on the new market. Mobile 

operating tank is designed for non-

public storage and dispensing of 

diesel fuel for home or company use.

27/03/2021
różne inne 

produkty

BOIT20200

228002

Włoska firma rodzinna specjalizuje się 

w produkcji alkoholu i szuka 

partnerów zainteresowanych 

ustanowieniem umowy komercyjnej  

i/lub dystrybucyjnej. Firma eksportuje 

do wielu krajów Europy takich jak 

Niemcy, Francja, Szwajcaria, 

Niderlandy, Luksemburg oraz do USA i 

Chin.

 

An Italian family company specialized 

in production of spirits seeks partners 

interested in establishing commercial 

agency and/or distribution services 

agreements.

The company exports in many 

countries of Europe like Germany, 

France, Switzerland, Netherlands, 

Luxembourg and also in USA and 

12/03/2021 spożywcza

BOBG20200227001

Bułgarska firma założona w 2013 roku 

wprowadza unikalne rozwiązanie 

edukacyjne z krótkimi treningami 

cyfrowymi poprzez interaktywne e-

maile oraz statystki postępu. Skupia 

się na cyberbezpieczeństwie, 

poprawie zdolności cyfrowych oraz 

wiedzy na temat specyficznych 

aplikacji i procedur w firmie. Zakres 

szkolenia obejmuje teorie, animacje, 

testy i statystyki. Firma chce 

współpracować w oparciu o umowę 

podwykonawstwa/zlecenia i/lub 

komercyjną.

 

A Bulgarian company established in 

2013, provides unique educational 

approach with short weekly digital 

trainings through interactive emails 

with performance statistics. 

Focus is cybersecurity awareness and 

improving digital skills or knowledge 

about specific applications and 

procedures in a company. The 

trainings' content includes theory, 

animation, tests and statistics. 

The company is willing to enter into 

subcontracting/outsourcing and/or 

commercial agency agreement. 

05/03/2021
nauka/edukac

ja

BODE2020

0324001

Mała grecka firma opracowała system 

konstrukcji balkonu, który pozwala na 

łatwy montaż w istniejących już 

budynkach. Jest modułowy, 

elastyczny, oparty na aluminium oraz 

łatwy w montażu. Firma szuka 

partnerów do produkcji i dystrybucji 

systemu.

A small German company developed a 

balcony construction system that 

allows to easily set up balconies at 

existing buildings. It is modular, 

flexible, based on aluminium and easy 

to install.  The company is looking for 

partners to manufacture and to 

distribute the system.

26/03/2021

materiały i 

usługi 

budowlane



BOCZ20200226002

Czeska firma projektuje i produkuje 

bardzo trwałe, minimalistyczne meble 

ogrodowe z 25 letnią gwarancją na 

grzyby i gnicie. Są wysokoodporne na 

mróz, deszcze oraz słońce. Firma 

szuka dystrybutorów.

Czech family company designs and 

manufactures highly durable, 

minimalistic garden furniture with a 

25 year guarantee against fungi and 

putrefaction. It is highly frost-rain and 

sun resistant. The company is looking 

for distributors.

04/03/2021
różne inne 

produkty

BOME202

00220001

Firma z Czarnogóry ma doświadczenie 

w pozyskiwaniu profesjonalnego oraz 

administracyjnego personelu do 

swojej bazy klientów. Firma szuka 

agencji rekrutacyjnej z UE do zawarcia 

i rozszerzenia współpracy w ramach 

umowy komercyjnej.

 

A Montenegrin company has 

experience in sourcing executive, 

professional and administrative 

personnel for its extensive client 

database. 

It is looking for recruitment agency 

based in EU to establish and expand a 

relationship under commercial agency 

agreements.

21/03/2021 inne usługi

BOCN20200305001

Firma tłumaczeniowa z Chin posiada 

wykwalifikowanych tłumaczy i może 

zaoferować wysokiej jakości usługi 

tłumaczeniowe. Teraz szuka nowych 

zamówień z rynku europejskiego na 

podstawie umowy podwykonawstwa. 

Potencjalni partnerzy to firmy 

tłumaczeniowe z Europy lub inne 

firmy potrzebujące usług 

tłumaczeniowych.

 

The Chinese translation company has 

well-qualified translators and can 

offer high-quality translation services. 

Now they are looking for new orders 

from European market via 

outsourcing agreement cooperation.

Potential partners could be European 

translation companies or other 

companies that demand translation 

services. 

28/03/2021 inne usługi

BOES20200327002

Hiszpańskie centrum technologiczne 

opracowało biomechaniczną aplikację 

która pozwala lekarzom oszacować 

ryzyko upadku u osób starszych na 

podstawie ich kondycji. Produkt jest w 

pełni rozwinięty i obecnie 

poszukiwane są firmy zajmujące się 

dystrybucją urządzeń medycznych w 

UE oraz związane z sektorem 

medycznym i geriatrycznym i/lub 

uniwersytety lub organizacje 

badawcze do ustanowienia umowy 

A Spanish technological centre has 

developed a biomechanical 

application that allows clinicians to 

evaluate the elderly’s fall risk, 

attributed to their functional state. 

The product is fully developed and 

they are currently looking for 

companies distributing health devices 

in the EU and connected to medical 

and elderly care sectors and/or to 

universities and research 

organizations, to establish a 

31/03/2021 medycyna

BOHU20200120001

Główną działalnością firmy 

węgierskiej jest produkcja, montaż, 

lutowanie oraz obróbka mechaniczna 

elektronicznych i nieelektronicznych 

urządzeń. Usługi zawierają kilka rodzaj 

kabli oraz komponentów oraz 

kompletnych urządzeń. Firma może 

produkować w mniejszych i większych 

wolumenach. Narzędzia i sprzęt są 

odpowiednie dla sektora elektroniki i 

montażu. Firma szuka umowy 

podwykonawstwa i produkcyjnej.

 

The main activity of the Hungarian 

company is the production, assembly, 

soldering and mechanical assembly of 

electronics and non electronics 

devices.The services include several 

cable types and other components 

and complete devices. The company 

can produce in smaller and larger 

volumes. The tools and equipment are 

suitable for the electronics and 

assembly industry.

The company seeks subcontracting or 

04/03/2021

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny



BORU20200220002

Rosyjska firma produkuje środek 

dezynfekujący oparty na składnikach 

czwartorzędowego amonium oraz 

aldehydach z ulepszonymi 

właściwościami do zapewnienia 

higieny na farmach drobiu, mleczarni 

lub chlewni dla świń. Rosyjska firma 

szuka zaufanych partnerów do 

długoterminowej relacji w postaci 

usług dystrybucyjnych.

 

A Russian company produces a 

disinfectant based on quaternary 

ammonium compounds and 

aldehydes with improved 

characteristics to ensure hygiene in 

poultry farms, dairy farms or in a pig-

breeding complex. The Russian 

company is looking for reliable 

partners for long-term relationships 

and to conclude a distribution services 

14/03/2021
różne inne 

produkty

 

BOIT20200

316001

Rodzinna włoska firma zajmująca się 

prażeniem kawy produkuje mieszankę 

kawy espresso w ziarenkach, 

granulkach, kapsułkach lub 

jednorazowych kapsułkach pod 

własną marką. Firma dba o każdy etap 

procesu prażenia kawy w celu 

zapewnienia perfekcyjnego włoskiego 

espresso. Firma szuka partnerów 

zagranicznych aktywnych w sektorze 

spożywczym oraz napoi oraz HORECA 

oraz sieci handlowych w celu zawarcia 

umowy dystrybucyjnej i/lub 

komercyjnej.

An Italian family roasting company 

produces espresso coffee blends 

offered in beans, grounds, capsules 

and single-serving pods, also under 

private label. It cares for all steps of 

the coffee process in order to provide 

the perfect “made in Italy” espresso.

The company looks for foreign 

partners active in the food & 

beverage and Ho.Re.Ca. sectors, as 

well as vending and retail channels, 

with a view at establishing a 

distribution services agreement 

and/or a commercial agency 

18/03/2021 spożywcza

BOBG2020

0211001

Bułgarski tour operator specjalizujący 

się w tworzeniu szytych na miarę 

turystycznych doświadczeń, szuka 

partnerów takich jak agencje 

turystyczne i/lub tour operatorzy do 

umowy agencyjnej i promocji i 

sprzedaży swoich pakietów 

wycieczkowych.

 

A Bulgarian tour operator, specialized 

in the creation of tailor made tourism-

related experiences, is looking for 

partners, such as travel agents and/or 

tour operators under an agency 

agreement, to promote and sell their 

tour packages.

14/03/2021 turystyka

 

BOTR2020

0216001

Turecka firma z ponad 60 letnim 

doświadczeniem produkuje szeroką 

gamę produktów takich jak armatura 

(zaślepki, podkładki, nakrętki, 

reduktory), stalowe kołnierze, 

pierścienie, opaski indukcyjne, bojlery 

parowe oraz osprzęt, jednostki 

separujące, wymienniki ciepła, szpule 

rurowe, zawory ciśnieniowe, koła 

tramwajowe, stal nierdzewną i 

stopową. Firma szuka dystrybutorów 

oraz agentów komercyjnych do 

zaoferowania umowy produkcyjnej i 

podwykonawstwa.

 

A Turkish company with  more than 

sixty years of experience has been 

manufacturing a wide range of 

products such as fittings (elbows, 

tees, caps, reducers), steel flanges, 

rings, induction bands, steam boilers 

and equipment, separation units, heat 

exchanger groups, pipe spools, 

pressure vessels, tram wheel tyres, 

stainless steel, alloy steel. The 

company looks for distributors and 

commercial agents and offers 

manufacturing and subcontracting 

18/03/2021 metalowa

BOSG20200305001

Firma z Singapuru, założona w 1930 

roku, jest jednym z wiodących 

producentów przypraw na krajowym 

rynku. Specjalizuje się w produkcji 

szerokiej gamy azjatyckich sosów i 

past do gotowania, tradycyjnie 

stosowanych w kuchni azjatyckiej. 

Firma poszukuje partnerów w 

Europie, którzy mogą dystrybuować 

ich produkty na rynku europejskim.

The Singapore company, which was 

established in 1930, is one of the 

leading condiment manufacturer in 

Singapore. The company 

manufactures a wide variety of Asian 

sauces and cooking pastes to be used 

in different Asian cuisine. The 

company is seeking European partner 

who can distribute their products in 

the European market.

24/03/2021 spożywcza



BOSI20200318003

Słoweńska firma specjalizująca się w 

obróbce metali za pomocą obrabiarek 

CNC (frezowanie i toczenie) oraz 

produkcji systemów transportowych 

dla różnych gałęzi przemysłu, oferuje 

swoje usługi w formie umowy 

podwykonawstwa lub outsourcingu.

A Slovenian company, specialized in 

metal processing with CNC processing 

machines (milling and turning) and 

production of transport systems for 

different industries, offers its services 

in the form of a subcontracting or 

outsourcing agreement.

20/03/2021 metalowa

BOIL20200301003

Izraelski producent specjalizuje się w 

szerokiej gamie inteligentnych folii 

(pokryć) mających zastosowanie w 

rolnictwie i przemyśle, posiada 

znaczne zdolności produkcyjne i 

potrafi sprostać wymaganiom rynku 

(także w dziedzinie maszyn) w Izraelu i 

na całym świecie. Ta rozbudowana, 

wielobranżowa firma poszukuje 

dystrybutorów zainteresowanych 

udostępnieniem swojego bogatego 

portfolio, a ofertę kieruje zwłaszcza 

do firm z branży  produktów 

przeznaczonych dla sektora rolnego i 

przemysłowego. Mile widziana 

współpraca w ramach umowy 

dystrybucyjnej.

The Israeli manufacturer specialises in 

an extensive range of smart films for 

agriculture and industry with a 

sizeable manufacturing capacity and a 

range of machinery capable of 

addressing market requirements in 

Israel and worldwide. Company is in 

search of distributors interested in the 

availability of the Israeli firm's 

portfolio of products meant for the 

agricultural and industrial sectors 

under a distribution agreement.

11/03/2021
różne inne 

produkty

BOUA20200320002 

Ukraińska firma zajmująca się 

produkcją pelletu drzewnego na 

użytek konsumentów szuka 

partnerów w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

Produkty firmy posiadają wymagane 

certyfikaty zgodnie z europejską 

normą ENPlus. Pierwsza linia 

produkcyjna została uruchomiona w 

2008 roku, druga w 2011. Do 2019 

roku zdolność produkcyjna osiągnęła 

45 tys. ton  pelletu drzewnego 

rocznie. Producent jest w stanie 

dostarczyć znaczne ilości tego 

The Ukrainian company engaged in 

the production of wood pellets for 

consumer’s use is looking for partners 

under distribution services 

agreement. The company’s 

production is certified according to 

the European standard ENPlus. The 

first production line was launched in 

2008. The second line was launched in 

2011.  Plant wood pellets production 

capacity reached 45k tons per year by 

2019. The manufacturer is able to 

supply significant quantities of 

wooden pellets.

24/03/2021

środowisko/e

nergia/ochro

na 

środowiska

BORO20200219001

Rumuńska firma jest producentem 

odmian miodu, pyłku, propolisu, 

mleczka pszczelego, jadu pszczelego i 

apilarnilu. Starannie 

wyselekcjonowane produkty mają 

szeroki zakres korzystnych 

zastosowań zarówno w sektorze 

odżywczym, jak i kosmetycznym. 

Firma jest zainteresowana 

oferowaniem swoich produktów w 

ramach dystrybucji we współpracy z 

partnerami zagranicznymi.

The Romanian company is a producer 

of honey varieties, pollen, propolis, 

royal jelly, bee venom and apilarnil. 

The carefully selected products have a 

wide range of beneficial uses both in 

the nutritional, as well as in the 

beauty sector. The company is 

interested in offering its products for 

distribution in cooperation with 

foreign partners.

21/03/2021 spożywcza



BOSI20200303001

Słoweńskie laboratorium badawcze 

oferuje swoje know-how, zespół 

fachowców i wsparcie techniczne 

firmom oraz praktykom biznesowym 

w celu zaprojektowania skutecznych 

rozwiązań z zakresu psychologii  

poznawczej w marketingu, 

opracowania strategii lokowania 

produktu i utrzymania lojalności 

klientów. Odpowiednie analizy i 

konsultacje są opracowywane przede 

wszystkim (ale nie wyłącznie) na 

podstawie danych ilościowych. 

Poszukiwani są partnerzy europejscy 

do współpracy w ramach umów 

outsourcingowych.

This Slovenian research laboratory is 

offering its know-how, staff expertise 

and technical support to firms and 

business practitioners with an aim to 

design effective cognitive marketing 

solutions, developing product 

placement strategies and secure 

customer loyalty. Relevant analysis 

and consultancy are provided 

primarily (but not exclusively) on the 

basis of quantitative data. 

Collaboration with interested 

European partners is sought under 

outsourcing agreements.

05/03/2021
doradztwo i 

konsultacje

BOTR20200205001

Turecka firma działająca na rzecz 

oddziałów intensywnej terapii 

noworodków, dostarcza m.in. sprzęt 

taki jak: inkubatory dziecięce, 

jednostki do fototerapii czy 

inkubatory transportowe, poszukuje 

dystrybutorów, przedstawicieli 

handlowych i oferuje umowy 

produkcyjne. Firma jest 

zaangażowana we współpracę 

ponadnarodową z wieloma krajami na 

całym świecie i posiada ISO 

A Turkish company which operates in 

neonatal intensive care units such as 

infant incubators, phototherapy units, 

transport incubators looks for 

distributors, commercial agents and 

offers manufacturing agreement. The 

company is engaged in transnational 

cooperation with many countries all 

over the world and is ISO 13485:2003 

and CE certified.

20/03/2021 medycyna

BOSI20200

311001

Słoweńska firma specjalizuje się w 

produkcji gratownic szczotkowych z 

głowicami planetarnymi. Firma jest 

zainteresowana zwiększeniem 

sprzedaży i poszukuje partnerów do 

długoterminowej współpracy w 

ramach umowy dystrybucyjnej.

A Slovenian company is specialized in 

manufacturing of brush deburring 

machines with planetary heads. The 

company is interested in enlarging its 

sales and is looking for partners for 

long-term cooperation under a 

distribution agreement. 

17/03/2021

pojazdy i 

maszyny/mas

zynowa

BORU20200112025

Rosyjska firma specjalizuje się w 

wykonawstwie wirtualnych platform 

roboczych. Taka platforma może 

znaleźć zastosowanie w edukacji, w 

różnych rozwiązaniach biznesowych, 

może też posłużyć do rozwijania 

własnych kompetencji w dziedzinie 

programowania. Firma szuka nowych 

partnerów w celu zawarcia umowy 

licencyjnej.

A Russian company specializes in the 

production of a virtual working 

platform. This work platform is used 

in education in business solutions and 

for its own development in the field of 

programming. The company is looking 

for new partners to conclude a license 

agreement. 

14/03/2021
komputery i 

IT

BORU20200220001

Rosyjska firma produkuje modułowe 

systemy gaśnicze przeznaczone do 

ochrony garaży, parkingów, centrów 

handlowych, biur, muzeów itp. Firma 

poszukuje wiarygodnych partnerów 

do długoterminowych relacji i 

zawarcia umowy na usługi dystrybucji.

The Russian company produces 

modular fire extinguishing systems 

designed to protect garages, parking 

lots, shopping centers, offices, 

museums, etc. The company is looking 

for reliable partners for long-term 

relationships and to conclude a 

distribution services agreement.

17/03/2021
różne inne 

produkty



BORU20200225002

Rosyjska firma produkuje elementy 

mocujące koła zapasowe (wykonane z 

kompozytu polimerowego metodą 

formowania wtryskowego, co 

zapewnia zwiększoną odporność na 

korozję). Firma szuka wiarygodnych 

partnerów w celu zawarcia wzajemnie 

korzystnych umów, w tym umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company produces spare 

wheel fasteners from a polymer 

composite material by injection 

molding, which provides increased 

corrosion resistance. The company is 

looking for reliable partners to 

conclude mutually beneficial 

relationships and to conclude a 

distribution services agreement.

17/03/2021

pojazdy i 

maszyny/mas

zynowa

BOPT20200318003

Firma z Aveiro w Portugalii prowadzi 

działalność w zakresie inżynierii 

budowlanej (w tym inżynierii 

precyzyjnej), spawania, montażu 

elektromechanicznego, uruchamiania 

i rozruchu dla różnych technologii 

przemysłowych, ściśle przestrzegając 

przy tym wymagań mechanicznych, 

elektromechanicznych, 

pneumatycznych i hydraulicznych. 

Poszukuje partnerów zagranicznych 

do zawarcia umowy produkcyjnej.

A company from Aveiro in Portugal is 

active in construction and precision 

engineering, welding, 

electromechanical assembly, 

commissioning and start-up for 

different industrial technologies, 

strictly complying with the 

mechanical, electromechanical, 

pneumatic and hydraulic 

requirements. It is looking for foreign 

partners to establish a manufacturing 

agreement.

31/03/2021

materiały i 

usługi 

budowlane

BOIT20200316002

Włoska firma specjalizuje się w 

produkcji dermokosmetyków i 

urządzeń medycznych do działania 

miejscowego, również dla  stron 

trzecich. Firma posiada odpowiednie 

certyfikaty: ISO 9001 / ISO 13485 / 

HACCP,  wykorzystuje innowacyjne 

składniki i wdraża procesy 

produkcyjne najwyższej jakości.

Poszukuje dystrybutorów 

zainteresowanych sprzedażą swoich 

produktów, w tym żelowych środków 

odkażających do rąk o działaniu 

antybakteryjnym i innych produktów 

z serii dermokosmetyków. 

The Italian company is specialized in 

the production of dermocosmetics 

and medical devices for topical use, 

also for third parties, certified ISO 

9001/ISO 13485/HACCP, using 

innovative ingredients and 

implementing a production process of 

the highest quality.

The company is looking for 

distributors interested in selling its 

products, including hand sanitizing gel 

products with antibacterial action and 

other dermocosmetic products.

18/03/2021 medycyna

BORO2020

0226001

Firma zlokalizowana w północno-

zachodnim regionie Rumunii, która od 

2016 roku produkuje drewniane 

zabawki i małe meble, poszukuje 

dystrybutorów lub przedstawicieli 

handlowych. Firma opracowała 

własny rewolucyjny produkt: 

modułowe łóżeczko dziecięce, z 

którego można korzystać w wieku od 

0 do nawet 14 - 18 lat (w końcowej 

fazie łóżko osiąga długość 1,8 m i 

szerokość 0,9 m).

Firma poszukuje partnerów 

biznesowych do umów na usługi 

dystrybucji i umów agencyjnych we 

A company located in the North-West 

region of Romania that manufactures 

wooden toys and small furniture since 

2016 is looking for distributors or 

commercial agents. The company 

developed an own revolutionary 

product, modular baby bed that can 

be used from age 0 to 14-18 taking in 

consideration that the final bed has 

L1.8 m * W0.9 m.

The company is looking for business 

partners for distribution services and 

commercial agency agreements in all 

EU countries.

03/03/2021

produkty 

drewniane, 

meble

BORU20200222001

Rosyjska firma produkuje nowoczesne 

jednorazowe torby plastikowe do 

zbierania i usuwania odpadów 

medycznych. Poszukuje wiarygodnych 

partnerów do współpracy i zawarcia 

umowy na usługi dystrybucji.

A Russian company produces modern 

disposable plastic bags for the 

collection and disposal of medical 

waste. The Russian company is 

looking for reliable partners for joint 

cooperation and for the conclusion of 

a distribution services agreement.

11/03/2021 medycyna



BOSI20200319001

Słoweński producent specjalizuje się 

w produkcji urządzeń 

diagnostycznych, z 

wieloparametrowymi bioczujnikami 

opartymi na organicznych diodach 

elektroluminescencyjnych (OLED), do 

szybkiego wykrywania analitów w 

próbkach ciekłych. Firma jest 

zainteresowana zakończeniem 

procesu uprzemysłowienia, aby wejść 

z produktami na rynek w ramach 

umowy produkcyjnej. Poszukuje 

partnerów do długoterminowej 

współpracy w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych i / 

A Slovenian manufacturer is 

specialized in manufacturing of 

diagnostic devices with multi-

parametric organic light-emitting 

diode (OLED)-based biosensors for 

rapid Point-Of-Care detection of 

analytes in liquid matrices. The 

company is interested in completing 

the industrialization effort to enter 

the market under manufacturing 

agreement. It is also looking for 

partners for long-term cooperation 

under a distribution services 

agreement and/or joint venture 

agreement.

28/03/2021

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna

BOIT20200

319003

Włoska firma zajmująca się 

marketingiem cyfrowym to 

innowacyjny start-up, który dostarcza 

dynamiczne strategie dla rozwoju 

biznesu, reklamy online, systemy 

zarządzania mediami 

społecznościowymi, analizy dużych 

zbiorów danych i innowacji cyfrowych 

dla firm-klientów zainteresowanych 

zwiększeniem ich udziału w rynku.

Firma poszukuje okazji do budowania 

relacji z partnerami w Europie i poza 

Europą w ramach umów agencyjnych i 

podwykonawstwa.

The Italian digital marketing company 

is an innovative start-up that provides 

dynamic strategies for business 

development, online advertising, 

social media management, big data 

analytics and digital innovation to 

client companies interested in 

increasing their market share.

The company is seeking opportunities 

to build relationships under 

commercial agency agreements and 

subcontracting with partners in 

Europe and outside Europe.

31/03/2021
komputery i 

IT

OGR20200

129001

Grecki producent kosmetyków 

organicznych opracował całą gamę 

organicznych produktów do 

pielęgnacji skóry wykonanych ze 

skutecznych kombinacji składników. 

Ich produkty obecnie są sprzedawane 

w ekskluzywnych sklepach na rynku 

greckim i cypryjskim. Firma jest 

gotowa do ekspansji zagranicznej i 

poszukuje dystrybutorów w ramach 

umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych i / lub agentów 

działających na podstawie umowy 

The Greek producer of organic 

cosmetics has developed an entire 

range of organic skincare products 

made from effective combinations of 

ingredients. The range is currently 

being sold at quality stores in the 

Greek and Cyprus market. The 

company is ready to expand abroad 

and is seeking distributors through a 

distribution services agreement 

and/or agents through a commercial 

agency agreement.

07/03/2021

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna

BOSG2020

0319001

Firma singapurska, która rozpoczęła 

działalność w 2002 r., to dobrze znana 

sieć restauracji w Singapurze. Główną 

ofertą tej sieci restauracji jest wiele 

odmian zup. Obecnie firma poszerzyła 

ofertę o produkcję zupy do 

podgrzewania.

Poszukuje partnerów europejskich, 

którzy mogą dystrybuować produkty 

w ramach pośrednictwa i umowy o 

świadczenie usług dystrybucji.

The Singapore company, which 

started operating in 2002 is a well 

known restaurant chain in Singapore. 

The restaurant chain's main offerings 

are many varieties of soup. The 

company has now evolved into also 

making soup that can be reheated.

The company is looking for European 

partners that can distributing the 

products via distribution services 

agreement. 

24/03/2021 spożywcza



BOCZ2020

0320001

Czeska firma oferuje usługi 

kompleksowej obróbki metali. Firma 

zapewnia kompletną produkcję na 

zamówienie - od stworzenia 

technologii do produktu końcowego, 

w tym obróbki powierzchni i 

transportu na miejsce.

Planowana współpraca byłaby objęta 

umową produkcyjną lub 

podwykonawstwem. 

A Czech company offers services of a 

complete metal processing. The 

company provides complete custom 

production from the creation of a 

technology to a complete product 

including surface treatment and 

transport service to the spot. 

The envisaged cooperation would be 

under manufacturing agreement or 

subcontracting. 

25/03/2021 metalowa

BODE2020

0306001

Niemiecka firma tekstylna specjalizuje 

się w produkcji dywanów do 

powierzchni komercyjnych, o różnych 

opcjach wykończenia i do różnorakich 

zastosowań (ściany i podłogi). Oferuje 

możliwości tkania, wykańczania i 

obróbki laserowej tkanin ciężkich. 

Firma poszukuje partnerów z branży 

tekstylnej, najlepiej z technicznego 

sektora tekstylnego. Preferowana 

forma współpracy to umowy 

podwykonawcze.

A German textile company specialized 

in manufacturing of commercial 

carpets with different finishing 

options and applications for walls and 

floors is offering its capacities of 

weaving, finishing and laser treatment 

for woven heavy fabrics. The company 

is seeking partners from the textile 

industry, preferably from the 

technical textile sector. The 

collaboration is envisaged under 

subcontracting agreements. 

13/03/2021

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOTR2020

0131002

Turecka firma specjalizuje się w 

produkcji farb przemysłowych. Może 

łatwo modyfikować swoje produkty 

zgodnie z potrzebami klientów, dzięki 

elastycznej linii produkcyjnej i 

inżynierom chemikom 

wykwalifikowanym w działalności 

B+R. Firma poszukuje ambitnych 

dystrybutorów do zwiększenia 

wspólnej sprzedaży produktów.

The Turkish company is specialised in 

manufacturing industrial paints. The 

company can easily modify its 

products according to customers’ 

needs and demands through its 

flexible production line and dedicated 

R&D chemical engineers. The 

company is looking for ambitious 

distributors in order to boost 

company sales together.

19.03.2021

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna

BOUA2020

0325001

Ukraińska firma, producent wysokiej 

jakości wafli,  słodyczy, ciastek, 

słodkich przekąsek wytwarzanych 

nowoczesnymi technologiami, 

poszukuje  nowych partnerów do 

współpracy w ramach 

długoterminowych umów usług 

dystrybucyjnych i umów 

produkcyjnych.

An Ukrainian based company, 

producer of high-quality wafers, wafer 

sweets, biscuits, cookies, sweet 

snacks, soufflé sweets producing on 

modern and efficient technologies is 

looking for new partners in order to 

establish a distribution services 

agreement and manufacturing 

agreement under a long-term 

31.03.2021 spożywcza

BOES2020

0304001

Młoda hiszpańska firma specjalizująca 

się w produkcji wysokiej jakości 

produktów mlecznych poszukuje 

dystrybutorów z doświadczeniem w 

sprzedaży hurtowej, detalicznej i z 

kanałami sprzedaży na swoich 

rynkach lokalnych do zawarcia umów 

usług dystrybucyjnych. Ich produkty 

obejmują zdemineralizowany proszek 

z serwatki D90, D70, D40, proszek 

mleczny ze śmietanki 1%, proszek 

maślany, pasteryzowane mleko i 

śmietanę, masło klarowane, ser PDO 

(chroniony znak pochodzenia), lody 

A young Spanish company specialised 

in the production of high-quality dairy 

products is looking for distributors 

with

experience in working with the 

wholesale, retail and foodservice 

channels in their local markets under 

distribution services agreement. Their 

products include demineralized whey 

powder D90, D70, D40, skim milk 

powder 1%, buttermilk powder, 

pasteurized milk and cream, clarify 

butter, PDO cheese (Protected 

Designation of Origin), ice cream, etc.

7.03.2021 spożywcza



BOIT20200

221001

Włoska firma rozwija narzędzia 

symulacyjne do oceny, szkolenia i 

określania pracodawcy. Narzędzia są 

„niekonwencjonalne”, intuicyjne, 

dynamiczne, zgodnie z paradygmatem 

„uczenia się przez działanie” i 

„uczenia się przez myślenie”. Firma 

oferuje gry biznesowe dla 

uniwersytetów, politechnik, 

programów MBA, szkół biznesowych i 

szkół letnich. Współpraca będzie 

prowadzona na podstawie umów 

licencyjnej lub agencji handlowych.

This Italian company develops 

simulations tools for assessment, 

training and employer branding. The 

tools are "unconventional”, intuitive, 

dynamic according to the paradigm of 

“learning by doing "and" learning by 

thinking". 

They offer business games for 

universities, polytechnics, master of 

business administration (MBA) 

program, business schools and 

summer schools. The cooperation will 

be carried out under license and 

commercial agency agreements.

5.03.2021
nauka/edukac

ja

BORO2020

0304001

Rumuńska firma produkuje partnerów 

do zawarcia umów usług 

dystrybucyjnych i rozwoju sprzedaży 

na rynkach międzynarodowych. Firma 

produkuje różnego typu 

biodegradowalne detergenty do wielu 

powierzchni, rozpuszczalniki, czynniki 

odmrażające do grzejników/paneli 

solarnych.

A Romanian based company is looking 

to establish distribution service 

agreements and develop sales on 

international markets. The company 

produces different types of multi – 

surface biodegradable detergents, 

solvents, antifreeze agents for 

boilers/solar panels.

18.03.2021

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna

BOES2018

0510002

Hiszpański (Baskijski) producent 

urządzeń okulistycznych oferuje swoje 

produkty i know-how na bazie umowy 

podwykonawstwa do testowania 

implantów śródocznych i ich 

procesów produkcyjnych, jak również 

kontakty z doświadczonymi okulistami 

w celu prowadzenia konsultacji. Firma 

poszukuje również umów podzlecenia 

z przemysłem, centrami badawczymi 

lub uniwersytetami do prowadzenia  

działań B+R w dziedzinie aplikacji do 

chirurgii śródocznej.

A Spanish (Basque) ophthalmology 

devices manufacturer offers its 

facilities and know-how under a 

subcontracting agreement to test 

intraocular implants and their 

production processes as well as 

connections with experienced 

ophthalmologists in order to run high-

tech validations. The company also 

seeks outsourcing agreements with 

industry, research centres or 

universities to carry out specific R&D 

activities in the field of intraocular 

3.03.2021
różne inne 

produkty

BOIT20200

312001

Włoska firma oferuje przetwory 

warzywne i z owoców morza w oleju i 

pikle. Produkuje pod własną marką 

lub pod marką klientów. Ponad 300 

wysokiej jakości produktów ma 

certyfikaty IFS (międzynarodowa 

norma żywności) i pozwala zaspokoić 

wiele gustów smakoszy. Firma jest 

zainteresowana negocjacją umowy 

dystrybucji i/lub agencji handlowej.

An Italian company offers vegetable 

and seafood preserves in oil and 

pickles. It is able to produce under its 

own brand or the label of the 

customers. A range of over three 

hundred high-quality (certified 

International Food Standard) products 

allows this company to satisfy the 

needs of every single taste.

The food producer is interested in 

negotiating a distribution agreement 

and/or a commercial agency 

agreement.

17.03.2021 spożywcza



BOES2020

0327003

Hiszpańskie centrum technologiczne 

opracowało skaner 3D, który 

digitalizuje skrzynkę pianki i stopę 

otrzymując plik 3D do produkcji 

wkładek ortopedycznych. Jest 

oferowany jako licencja 

oprogramowania lub pełny pakiet 

zawierający również iPad i specjalną 

kamerę skanującą zaadaptowaną do 

iPada. Firma poszukuje partnerów do 

umowy usług dystrybucyjnych , 

szczególnie z sektora podologii, 

zainteresowanych dystrybucją 

systemu w Europie.

A Spanish technological centre has 

designed and developed a 3D scanner 

that digitalizes foam box and 

unloaded foot obtaining a 3D file to 

produce orthopaedic insoles. It is 

offered as a software license or a full 

pack including the software, the iPad 

and the structure or special scanning 

camera adapted to the iPad. They are 

looking for partners to establish a 

distribution services agreement, 

preferably from the podiatry sector, 

interested in distributing the system 

around Europe.

31.03.2021

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

BOCZ2020

0217002

Czeskie MŚP dostarcza rozwiązania 

komputerowej obróbki obrazu. 

Świadczy usługi automatycznej 

kategoryzacji obrazu lub znakowania, 

detekcji obiektów, twarzy i 

rozpoznawania, czytania tekstów, 

badania podobieństwa wizualnego. 

Firma ma kilka gotowych usług i jest 

zdolna do opracowania rozwiązań na 

zamówienie dla firm z branży e-

commerce, produkcyjnych, techniki 

medycznej, nieruchomości, różnych 

aplikacji web. Rozważane formy 

współpracy to umowy joint venture i 

licencyjna.

Czech SME provides solutions in 

image processing and computer 

vision.  They provide services like 

automated image categorization or 

tagging, object detection, face 

detection and recognition, reading 

texts from images, visual and 

similarity search. The company has 

several ready-to-use services and is 

strong in semi-customised solutions 

for companies from e-commerce, 

production, med-tech, real estate, 

various web apps. 

Considered forms of partnership are 

joint venture/licence agreement.

3.03.2021
komputery i 

IT

BORU2020

0221003

Rosyjska firma produkuje osprzęt 

(zawory, regulatory) do rurociągów w 

przemyśle gazu, ropy naftowej, 

rafinerii i ciepłownictwa. Firma 

poszukuje wiarygodnych partnerów 

do podjęcia długoterminowej 

współpracy  na podstawie umowy 

usług dystrybucyjnych.

A Russian company produces high-

resource import-substituting shut-off 

and regulating pipe fittings for the oil 

and gas, oilfield, oil refining and heat 

power industries. The company is 

looking for reliable partners for long-

term relationships and for the 

conclusion of a distribution services 

agreement.

17.03.2021
różne inne 

produkty

BOUK2020

0304002

Brytyjska firma specjalizuje się w 

rozwoju opartego na Windows 

oprogramowania cyfrowego 

oznaczania do pomocy biznesom i 

organizacjom edukacyjnym w 

promowaniu ich produktów i usług na 

wyświetlaczach i ekranach 

dotykowych. Firma ma dobrą pozycję 

na rynku lokalnym i za granicą. Chce 

się dalej rozwijać w różnych 

sektorach. Oferuje swoje 

oprogramowanie partnerom do 

dystrybucji i sprzedaży.

This UK based company specialises in 

developing Windows-based digital 

signage software to help businesses, 

education and organisations to 

promote their products and services 

on display screens and touchscreens. 

It has a good presence already in its 

local market and overseas and wants 

to expand further on an international 

level and in varied sectors. Its 

software is offered for distribution 

and for reseller partners.

25.03.2021
komputery i 

IT



BOSI20200

306001

Słoweńska firma specjalizuje się w 

produkcji miękkich ciastek. Jest 

zainteresowana zwiększeniem 

sprzedaży i poszukuje partnerów do 

długo terminowej współpracy w 

oparciu o umowę dystrybucji.

A Slovenian company is specialized in 

manufacturing of soft biscuits. The 

company is interested in enlarging its 

sales and is looking for partners for 

long-term cooperation under a 

distribution agreement.

20.03.2021 spożywcza

BOIT20200

306001

Włoski start-up specjalizuje się w 

rozwoju nowych materiałów Stworzył 

i opatentował torbę na psie odchody, 

łatwo zamykaną i możliwą do 

kompostowania. Firma poszukuje 

dystrybutorów handlujących 

akcesoriami dla zwierząt domowych.

Italian start-up specialized in the 

development of new materials, has 

created and patented a compostable 

and easy-closable dog waste bag.

They are looking for distributors 

trading pet accessories.

13.03.2021
różne inne 

produkty

BORO20200312001

Rumuńskie MŚP oferuje swoją wiedzę 

w transformacji cyfrowej, strategii 

cyfrowej opartej na analityce, 

konsultingu zarządzania IT, 

technologiach web i infrastrukturze 

bezpiecznej chmury. Firma chce 

powiększyć swoje portfolio i 

współpracować z firmami dowolnej 

wielkości na bazie długoterminowych 

umów podwykonawstwa i 

podzlecenia.

A Romanian SME is offering its 

expertise in digital transformation, 

analytics-driven digital strategy, IT 

management consulting, web-

development and secure cloud 

infrastructure.

The Romanian SME is aiming to 

increase its portfolio with enterprises 

of any size that want to establish a 

long-term collaboration under 

subcontracting and outsourcing 

agreements. 

20.03.2021
komputery i 

IT

BORO2020

0225002

Rumuńska firma z doświadczeniem w 

produkcji akcesoriów tapicerskich, 

siedzeń sprężynowych i wyściółki z 

pianki do sof i foteli, chce podjąć 

współpracę z partnerami z UE na 

podstawie umowy produkcyjnej.

A Romanian company with experience 

in the production of upholstering 

accessories, spring seating and foam 

padding for sofas and armchairs 

would like to collaborate with 

partners from the European Union on 

the basis of a manufacturing 

agreement. 

13.03.2021
różne inne 

produkty

BOQA2020

0323001

Katarska firma jest producentem 

ponad 100 typów elektrod do 

spawania łukowego. Produkty są 

testowane i zatwierdzone przez 

Międzynarodową Agencję Inspekcji 

Statków Bureau Veritas. Firma 

poszukuje  partnerów biznesowych, 

takich jak agenci handlowi i 

dystrybutorzy, do marketingu i  

dystrybucji swoich produktów.

This first manufacturer of shielded 

metal arc welding electrodes in Qatar 

is manufacturing more than 100 types 

of welding electrodes. The company’s 

products are tested and approved by 

International Ship Inspection Agency 

Bureau Veritas. The company is 

looking for business partners such as 

trade agents and distributors for 

marketing and distribution of its 

products.

25.03.2021
różne inne 

produkty



BOGR2020

0323001

Wiodąca grecka firma IT, 

opracowująca systemy 

bezpieczeństwa żywności, oferuje za 

darmo platformę, która minimalizuje 

ryzyka bezpieczeństwa żywności w 

łańcuchu dostaw. Platforma wspiera 

przemysł spożywczy w szybkiej 

odpowiedzi na główne kryzysy 

zdrowotne, takie jak Covid-19. Firma 

zamierza wesprzeć ekspertów z 

przemysłu spożywczego w 

rozpoznaniu wyzwań łańcucha dostaw 

oraz wspomóc produkcję i dystrybucję 

bezpiecznej żywności na skalę 

globalną. Ekspertom i producentom 

oferowana jest umowa licencyjna.

A leading Greek IT company, working 

for food safety intelligence, offers for 

free a platform that minimizes the 

food safety risks in the supply chain. 

The platform supports the food 

industry to quickly respond to major 

health crises like the Covid-19. The 

company aims to support the food 

industry experts to navigate through 

supply chain challenges, as well as 

helping the production and 

distribution of safe food on a global 

basis. Food experts and producers are 

sought for licence agreement.

25.03.2021
komputery i 

IT

BORU2020

0224003

Rosyjska firma produkuje izokratyczny 

system chromatografii wykorzystujący 

metodę wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej (HPLC) z 

fluorometryczną detekcją 

oddzielanych składników. Urządzenie 

ma charakterystykę metrologiczną i 

jednocześnie nie wymaga do obsługi 

personelu o najwyższym poziomie 

kwalifikacji. Firma poszukuje 

wiarygodnych partnerów 

biznesowych do zawarcia umów usług 

dystrybucyjnych.

A Russian manufacturer of isocratic 

chromatographic system that 

implements the method of high-

performance liquid chromatography 

(HPLC) with fluorimetric detection of 

separated components. The device 

has metrological characteristics and at 

the same time does not imply the 

highest level of personnel 

qualification. The Russian company is 

looking for reliable partners to 

conclude a distribution services 

agreement.

17.03.2021

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

BOQA2020

0329002

Katarski producent elektrycznych 

przełączników, arkuszy stalowych i 

powłok proszkowych poszukuje 

dilerów w sektorach ropy i gazu, 

kolejnictwa, jazdy terenowej i usług 

przemysłowych do wejścia na rynki 

zagraniczne. Oferowana jest umowa 

usług dystrybucyjnych.

Qatari maker of electrical switchgear, 

sheet steel and powder coatings is 

searching for dealers in the oil & gas, 

rail, crossroads, stadiums and 

industrial services industries to enter 

international markets. Distribution 

services agreement is sought.

31.03.2021 metalowa

	BORU20

200227001

Rosyjska firma produkuje 

ergonomiczne protezy kończyn 

dolnych z wysokim 

antropomorfizmem. Firma szuka 

wiarygodnych partnerów z branży 

medycznej do zawarcia korzystnej dla 

obu stron umowy dystrybucyjnej.

	

A Russian company produces 

ergonomic lower limb prostheses with 

high anthropomorphism. The 

company is looking for reliable 

partners from the medical field to 

conclude a mutually beneficial 

distribution services agreement.

	13/03/202

1

różne inne 

produkty



	BOIN201

90503001

Firma jest uznaną marką w Indiach do 

przeprowadzania zaliczeń online i 

szkoleń w klasie. Ich tutorzy są 

przeszkoleni i wykwalifikowani do 

nauczania zgodnie z dowolnym 

krajowym lub międzynarodowym 

programem nauczania i są wspierani 

przez zespół ekspertów w dziedzinie 

pedagogiki i nauczycieli akademickich. 

Firma szuka agencji handlowych i 

partnerów dystrybucyjnych dla 

swoich usług w różnych krajach.

	

The company is an established brand 

in India for online assessments and 

classroom training. Their tutors are 

trained and qualified to teach 

according to any national or 

international curriculum and are 

supported by a team of experts on 

pedagogy and academics. The 

company is looking for commercial 

agency and distribution partners for 

their services in various countries.

	20/03/202

1
inne usługi

	BORO20

200311002

Pensjonat ten położony jest w 

górskim kurorcie Ranca, 18 km od 

Novaci w hrabstwie Gorj, na 

wysokości 1600 metrów, przy 

najwyższej drodze w Rumunii - 

Transalpinie. Pensjonat znajduje się 

zaledwie 600 metrów od stoków 

narciarskich u podnóża Papusa Peak w 

górach Parang. Oferuje różnorodne 

możliwości relaksu i tradycyjne 

jedzenie, w specjalnym otoczeniu 

przyrody. Poszukuje partnerów za 

granicą, takich jak biura podróży i 

organizatorzy wycieczek, którzy zawrą 

umowy agencyjne.

	

This guesthouse is located in Ranca 

mountain resort, 18 kilometers away 

from Novaci, Gorj County, at an 

altitude of 1600 meters, on the 

highest road in Romania - Transalpina. 

The guesthouse is only 600 meters 

from the ski slopes at the foothill of 

Papusa Peak in the Parang Mountains. 

It offers a variety of relaxation 

opportunities and traditional food, in 

a special natural setting. It is looking 

for partners abroad like travel 

agencies and tour operators for 

commercial agency agreements.

	24/03/202

1
turystyka

	BOQA20

200329001

Od 1984 roku firma ta jest 

sprawdzonym pionierem Kataru w 

rozwoju i dystrybucji naturalnej wody 

pitnej w butelkach. Od ponad 30 lat 

woda jest butelkowana u źródła w 

malowniczym wiejskim regionie 60 km 

na północ od Doha. Organizacja szuka 

dystrybutorów, którzy będą 

sprzedawać wodę mineralną do 

różnych firm.

	

Since 1984, this company has been 

Qatar's proven pioneer in the 

development and distribution of 

bottled natural drinking water. It has 

been happily bottled at source in the 

scenic rural region 60 km north of 

Doha for more than 30 years. The 

organization is searching for 

distributors to market the mineral 

water to various outlets.

	31/03/202

1
spożywcza

	BOES202

00327004

Hiszpańska firma specjalizująca się w 

produkcji i komercjalizacji 

ekologicznego mięsa jagnięcego 

dostarcza zarówno całą tuszę, jak i 

kawałki mięsa jagnięcego. Jest to 

jedna z niewielu firm w Europie, która 

jest w stanie dostarczyć tego rodzaju 

produkt. Firma działa obecnie na 

poziomie krajowym, pragnie się 

rozwijać i w tym celu w celu szuka 

partnerstwa do zawarcia umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

	

A Spanish company specialised in the 

production and commercialization of 

organic lamb meat provides both the 

whole carcass or cuttings of lamb 

meat. It is one of the few companies 

in Europe able to provide this kind of 

product. The company is currently 

operating at national level and, in 

order to expand, they are looking for 

partnerships upon distribution 

services agreement.

	31/03/202

1
spożywcza



	BOTR202

00305001

Producent ręcznie robionej biżuterii z 

siedzibą w Izmirze / Turcja, projektuje 

i produkuje biżuterię oraz poszukuje 

partnerów handlowych. Firma 

sprzedaje również ręcznie wykonane 

akcesoria.

Firma sprzedaje szeroką gamę 

produktów i oferuje dobrą jakość i 

sprawną obsługę.

Firma jest eksporterem. Ze względu 

na silną koncentrację na rynkach 

zagranicznych firma ma naprawdę 

duże doświadczenie we współpracy z 

innymi krajami w dziedzinie metody 

pracy, trendów rynkowych, prawa i 

ograniczeń.

A manufacturer company of 

handmade jewelry located in 

Izmir/Turkey, designs and produces 

jewelry and it is looking for sales 

partners. Company also sells 

handmade accessories .

Company sells a wide range of 

products and offers good quality and 

efficient service. 

Company is an export oriented 

supplier. Due to strong focus on 

foreign markets, company is really 

experienced in cooperating with other 

countries as a method of working, 

market trends, laws and restrictions.

	18/03/202

1

różne inne 

produkty

	BOSK202

00303001

Słowacka firma koncentruje się na 

montażu i demontażu przemysłowym 

w dowolnej branży. Przedsiębiorca ma 

wieloletnie doświadczenie w pracy i 

zapewnianiu siły roboczej w 

zagranicznych projektach i pracy na 

podstawie umowy podwykonawstwa 

/ outsourcingu. Przede wszystkim 

poszukiwani są partnerzy z krajów 

skandynawskich ale partnerzy z 

innych krajów również są mile 

widziani.

	

Slovak company is focused on 

industrial assembly and disassembly 

in any industry. The entrepreneur has 

years of experience working and 

providing a workforce to supplement 

foreign projects and work under 

subcontracting/outsourcing 

agreement. Scandinavian countries 

are a priority, but partners from other 

countries are also welcomed.

	31/03/202

1

materiały i 

usługi 

budowlane

	BOUA20

200116001

Ukraińskie przedsiębiorstwo z regionu 

Dniepropietrowska działające na 

rynku krajowym i za granicą 

specjalizuje się w produkcji napojów 

alkoholowych, takich jak brandy, 

whisky i wódki owocowe. Firma szuka 

partnerów biznesowych w ramach 

umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

	

A Ukrainian enterprise located in the 

Dnipropetrovsk region operating on 

the domestic market and abroad, is 

specialized in the manufacturing of 

alcoholic drinks such as brandy, 

whiskey and fruit spirits. The company 

is looking for business partners  under 

a distribution services agreement.

	28/03/202

1
spożywcza



	BOUA20

200228003

Ukraińskie przedsiębiorstwo, 

specjalizujące się w planowaniu i 

projektowaniu, instalacji i budowie 

prac o różnych poziomach złożoności i 

dziedzinach (cywilne, handlowe, 

przemysłowe), jest zainteresowane 

tworzeniem nowych powiązań 

partnerskich w dziedzinie 

projektowania i budowy, a także 

oferuje się jako podwykonawca 

wszelkich projektów w powiązanej 

dziedzinie na Ukrainie i na terenie UE. 

Firma chce umiędzynarodowić biznes 

poprzez umowy outsourcingowe i 

podwykonawcze.

	

A Ukrainian Enterprise, specialized in 

planning and design, installation and 

construction of works of different 

complexity levels and fields (civil, 

commercial, industrial) is interested in 

the formation of new partnership 

connections in the sphere of design 

and construction as well as it offers 

itself as subcontractor for any 

projects in the related field in Ukraine 

and in the EU area. The company is 

looking to internationalize the 

business through outsourcing and 

subcontracting agreements.

	06/03/202

1

materiały i 

usługi 

budowlane

	BOIT202

00302001

Włoska firma, działająca w branży 

mechanicznej, elektrycznej, 

hydraulicznej i pneumatycznej, 

poszukuje dystrybutorów 

zainteresowanych włoskimi 

produktami, takimi jak pompy, silniki, 

zawory, siłowniki itd. odpowiednimi w 

kilku sektorach przemysłu.

	

The Italian company, working in the 

mechanical, electrical, hydraulic and 

pneumatic fields, is seeking for 

distributors interested in Italian 

products such as pumps, motors, 

valves, actuators and so on, suitable 

in several industrial sectors.

	12/03/202

1

narzędzia i 

części

	BOES202

00227001

Hiszpańska firma specjalizująca się w 

produkcji i projektowaniu na żądanie, 

oferuje produkty do produkcji kotłów, 

urządzenia przemysłowe, konstrukcje 

metalowe i maszyny dla sektorów 

takich jak zbiórka odpadów, 

bioenergia, przemysł motoryzacyjny, 

przemysł rolno-spożywczy itd.

Firma poszukuje nowych klientów, 

głównie MŚP, zainteresowanych 

podwykonawstwem, produkcją lub 

outsourcingiem swoich urządzeń lub 

maszyn. Firma oferuje również usługi 

inżynieryjne i niestandardowe.

	

Spanish company, specialized in 

manufacture and design on demand, 

offers their boiler-making products, 

industrial equipment, metallic 

structures and machinery for sectors 

like waste collection, bioenergy, 

automotive industry, agro-food 

industry and so on.

The company is looking for new 

clients, mainly SMEs, interested in 

subcontracting, manufacturing or 

outsourcing agreements of their 

equipment or machinery. As well, the 

company offers engineering and 

	18/03/202

1

pojazdy i 

maszyny/mas

zynowa

	BOBA20

200311001

Bośniacki producent wyrobów 

cukierniczych (bezowych) i 

piekarniczych (ciasto francuskie, 

drobne wypieki, bośniackie ciasta, 

ciastka, makarony domowej roboty, 

produkty mrożone) szuka partnerów 

biznesowych w UE lub w innych 

krajach w celu dystrybucji produktów 

bośniackiej firmy na rynki zagraniczne 

na podstawie umów o usługi 

dystrybucyjne.

	

A Bosnian manufacturer of 

confectionary (meringue) and bakery 

products (puff pastry, fine pastries, 

Bosnian pies, biscuits, homemade 

pasta, frozen products) is looking for 

business partners in the EU or wider 

in order to distribute products of the 

Bosnian company in the foreign 

markets under distribution services 

agreements.

	18/03/202

1
spożywcza



	BOES202

00225001

Hiszpańska firma, specjalizująca się w 

wydajności energetycznej i wodnej, 

opracowała jednostkę kontrolującą 

przepływ do instalacji w mieszaczach 

termostatycznych i nie 

termostatycznych (prysznicowych). To 

urządzenie zapewnia stały przepływ, 

zmniejsza wahania temperatury i 

zapewnia optymalny komfort 

użytkownika. Firma szuka umów 

dystrybucyjnych.

	

Spanish company, specialised in 

energy and water efficiency, has 

developed a flow controller unit for 

installing in thermostatic and non-

thermostatic (shower) mixers. This 

device provides a constant flow, 

reduces temperature fluctuations and 

creates optimal user comfort. The 

company is looking for distribution 

agreements.

	03/03/202

1

środowisko/e

nergia/ochro

na 

środowiska

	BOIT201

91211001

Ta umbryjska firma (Włochy) 

produkuje wysokiej jakości, 

prestiżową oliwę z oliwek najwyższej 

jakości z pierwszego tłoczenia, która 

jest w stanie zadowolić najbardziej 

wymagających smakoszy i koneserów. 

Poszukuje partnerów dystrybucyjnych 

posiadających wiedzę o odpowiednich 

kanałach sprzedaży obsługujących 

klientów wyższego szczebla i tych, 

którzy je sprzedają, poprzez umowę o 

świadczeniu usług dystrybucji.

	

This Umbrian company (Italy) 

produces high-quality, prestige extra 

virgin olive oil able to satisfy the most 

demanding gourmets and 

connoisseurs. It seeks distribution 

partners with knowledge of suitable 

sales channels serving upper tier 

consumers and those selling to them, 

through a distribution services 

agreement.

	21/03/202

1
spożywcza

	BORU20

200221001

Rosyjska firma produkuje układy 

pojedynczego opakowania do 

jednoczesnego i oddzielnego działania 

dwóch warstw w odwiertach 

naftowych z możliwością 

uwzględnienia produkcji i badań. 

Rosyjska firma szuka wiarygodnych 

partnerów do zawarcia z nimi umów o 

	

A Russian company produces single-

pack layouts for simultaneous and 

separate operation of 2 layers in oil 

wells with the possibility of taking into 

account production and research. The 

Russian company is looking for 

reliable partners to conclude  

distribution services agreements with 

	18/03/202

1

narzędzia i 

części

	BOUA20

200313001

Ukraińskie MŚP, specjalizujące się w 

produkcji systemów przenośników i 

transporterów, działające na Ukrainie 

od ponad 5 lat, poszukuje teraz 

nowych rynków, aby rozszerzyć 

sprzedaż swoich produktów na 

terytorium Europy. Pożądanym 

rodzajem współpracy są usługi 

dystrybucyjne i umowa agencyjna.

	

Ukrainian SME, specializing in the 

production of conveyor and 

transporters systems, working in 

Ukraine for more than 5 years is now 

looking for the new markets to 

expand sales of its products at the 

European territory. The desirable type 

of cooperation is distribution services 

and commercial agency agreement.

	31/03/202

1

narzędzia i 

części



	BORO20

200325002

Rumuńska firma świadcząca usługi 

programistyczne jako:

- Rozwój sieci i urządzeń mobilnych

- IoT

- Rozwiązania e-commerce

- Usługi testowania

- Usługi DevOps / Cloud

chce rozwijać partnerstwo z:

- Firmami programistycznymi, które 

chcą zwiększyć skalę i potrzebują 

dodatkowych zasobów

- Start-upami lub firmami, które chcą 

opracować produkt lub MVP

Współpraca powinna mieć formę 

umowy outsourcingowej lub umowy 

agencyjnej.

	

A Romanian company providing 

software services as:

- Web and Mobile development

- IoT

- E-commerce solutions

- Testing Services

- DevOps / Cloud Services

is looking to develop partnerships 

with:

- Software companies that want to 

scale-up and need additional 

resources 

- Start-ups or companies that want to 

develop a product or an MVP

	27/03/202

1

komputery i 

IT

	BOSI202

00306002

Słoweńska firma specjalizująca się w 

ręcznie robionych pracach wysokiej 

jakości i oryginalności przez uznanego 

na arenie międzynarodowej 

słoweńskiego projektanta chce 

komercjalizować swoje produkty na 

arenie międzynarodowej. Produkty 

przeznaczone do sprzedaży obejmują 

dekoracyjne i designerskie artykuły 

gospodarstwa domowego wykonane z 

drewna, ceramiki, porcelany, szkła, 

metalu, srebra. Poszukiwana jest 

współpraca na podstawie umów 

agencyjnych lub umów o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

	

A Slovenian company specializing in 

handmade artworks of high quality 

and originality by internationally 

recognized Slovenian designer is 

looking to commercialize its products 

internationally. Products to be 

marketed include decorative and 

designer household goods made of 

wood, ceramics, porcelain, glass, 

metal, silver. Cooperation is sought 

under commercial agency agreements 

or distribution services agreements.

	17/03/202

1

produkty 

drewniane, 

meble

	BOTR202

00313001

Turecka firma z siedzibą w Izmirze ma 

globalny internetowy rynek B2B. To 

miejsce ma na celu zgromadzenie 

importerów i eksporterów na tej 

samej platformie. Firmy członkowskie 

przedstawiają swoje produkty lub 

publikują zapytania ofertowe na 

platformie, aby łatwo znaleźć 

wymagane produkty lub dostawców.

Turecka firma szuka partnerów / izb 

handlowych, związków eksporterów, 

rad biznesowych itp. W ramach 

umowy outsourcingowej.

	

A Turkish company that is located in 

Izmir has a global B2B e-marketplace. 

This place aims to bring importers and 

exporters together in the same 

platform. The member companies 

present their products or post request 

for quotation in the platform, so that 

they may find required products or 

suppliers easily. 

The Turkish company is looking for 

partners/chambers of commerce, 

exporters' unions, business councils, 

etc. under the outsourcing 

	20/03/202

1

doradztwo i 

konsultacje

	BORU20

200213001

W procesie przetwarzania zużytych 

opon rosyjska firma produkuje frakcje 

okruchów gumy 0,3-0,5 mm, które są 

wykorzystywane w przemyśle 

motoryzacyjnym do dalszej produkcji 

nowych opon. Możliwa dostawa 

wynosi do 2000 ton rocznie. Firma 

poszukuje długoterminowych i 

wiarygodnych partnerów do zawarcia 

umowy o usługi dystrybucyjne.

	

In the process of processing used 

tires, the Russian company produces 

rubber crumb fractions of 0.3-0.5 mm, 

which are used in the automotive 

industry for the further production of 

new tires. The volume of possible 

delivery is up to 2000 tons/year. The 

company is looking for long-term and 

reliable partners to conclude a 

distribution services agreement. 

	19/03/202

1

narzędzia i 

części



BRDE20200305001

Niemiecka firma z branży metalowej 

poszukuje producenta narzędzi. 

Producent narzędzi powinien być w 

stanie wytwarzać złożone formy 

wtryskowe ze stali. Formy wtryskowe 

zostaną wykorzystane do dalszych 

procesów produkcyjnych. Niemiecka 

firma produkuje elementy wykonane 

ze stali, stali nierdzewnej i aluminium. 

Oferta obejmuje zarówno małe 

laserowe części tnące, jak i złożone 

zespoły. Preferowane 

długoterminowe partnerstwo na 

podstawie umowy produkcyjnej z 

firmami z Polski, Czech lub Litwy.

A German metalworking company is 

looking for a tool manufacturer. The 

toolmaker should be able to produce 

complex injection moulds out of steel. 

The injection moulds will be used for 

further production processes. The 

German company produces 

components made of steel, stainless 

steel and aluminium. The portfolio 

ranges from small laser cutting parts 

to complex assemblies. Favoured is a 

long-term partnership via a 

manufacturing agreement with 

companies from Poland, Czechia or 

Lithuania.

26.03.2021
narzędzia i 

części

BRUA20191218001

Ukraińskie MŚP z Kijowa zajmuje się 

dystrybucją wszelkiego rodzaju 

sprzętu medycznego. W celu 

rozszerzenia działalności poszukuje 

partnerów europejskich, którymi 

mogłyby być firmy produkujące sprzęt 

medyczny. Firma jest bardzo 

elastyczna i ma doświadczenie w tej 

dziedzinie działalności. Ukraińska 

spółka może działać jako dystrybutor 

na Ukrainie na podstawie umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Ukrainian SME from Kyiv is 

dedicated to the distribution of all 

kind of medical equipment. In order 

to expand their business, they are 

looking for European partners which 

could be companies that manufacture 

medical equipment. The company is 

very flexible and has experience in 

this field of activity. The Ukrainian 

company could act as distributor in 

Ukraine under distribution services 

agreement.

  05-03-2021 medycyna

BRIT20200325001

Mała włoska firma specjalizująca się w 

mechanice precyzyjnej opracowała 

innowacyjne urządzenie do 

selektywnej zbiórki odpadów. 

Urządzenie jest w stanie rozróżnić i 

zagęścić do 7 rodzajów odpadów; z 

przebaczeniem na użytek prywatny, 

szpitale, szkoły, firmy i inne podobne 

organizacje. Firma poszukuje partnera 

przemysłowego do zawarcia umowy 

produkcyjnej i opracowania 

zaprojektowanego przez siebie 

prototypowego urządzenia.

  

A small  Italian company specialised in 

precision mechanical engineering has 

developed an innovative appliance for 

separate waste collection. The 

appliance is able to differentiate and 

compact up to 7 types of waste; it was 

realised for private household use, 

hospitals, schools, companies and 

other similar types of organisations. 

The company is looking for an 

industrial partner to establish a 

manufacturing agreement and 

develop the prototype appliance 

27.03.2021

środowisko/e

nergia/ochro

na 

środowiska

BRRU20200214002

Rosyjska firma produkuje wzbogacone 

w skand aluminiowe druty 

spawalnicze  do automatycznych 

trybów spawania. Firma poszukuje 

zagranicznych dostawców stopów 

aluminium, skandu i miedzi do 

zawarcia umowy na dostawy.

A Russian company produces welding 

aluminum wires enriched in scandium 

for automatic welding modes. The 

company is looking for foreign 

suppliers of aluminum, scandium and 

copper alloys to conclude a supply 

agreement.

20.03.2021 metalowa

BRRU20200213002

Rosyjska firma zajmuje się produkcją 

różnego rodzaju mebli: biurowych, 

mieszkaniowych i ulicznych. W celu 

zawarcia umowy na dostawy firma 

poszukuje  dostawcy sprzętu i 

wyposażenia do mebli, w tym 

(zamków, uchwytów itp.)

A Russian company is engaged in the 

production of various types of 

furniture: office, residential and 

street. The company is looking for a 

supplier of hardware and fittings for 

furniture including ( locks, handles, 

etc) for concluding a supply 

20.03.2021 metalowa



BRRU20200213006

Rosyjska firma produkuje uniwersalne 

urządzenie grzewcze z katalitycznym 

spalaniem paliwa. Firma poszukuje 

nowych długoterminowych 

dostawców wyrobów metalowych 

(nakrętki, kratki wentylacyjne, 

wymienniki ciepła) o wysokich 

właściwościach ognioodpornych. 

Rosyjska firma chce zawrzeć 

długoterminową umowę na dostawy z 

A Russian company produces a 

universal air heating unit with 

catalytic combustion of fuel. The 

company is looking for new longer-

term suppliers of metal products 

(nuts, ventilation grates, heat 

exchangers) that have high flame-

retardant properties. The Russian 

company wants to conclude a long-

term supply agreement with foreign 

20.03.2021 metalowa

BRFR20200318001 

Francuska firma dostarczająca 

oprogramowanie opracowuje 

międzynarodowe aplikacje sieciowe 

optymalizujące odzyskiwanie gotówki 

i zapobiegające ryzyku klienta, 

postępowania procesowe i 

przedprocesowe. Z pakietów 

oprogramowania korzystają już duże 

firmy i grupy działające w modelu B2C 

lub B2B. Firma poszukuje firm 

hostingowych w krajach UE i USA na 

podstawie umów o świadczenie usług.

  

French software editor develops an 

international and full web solution 

optimizing cash recovery and 

preventing customer risk, processing 

litigation and pre-litigation. Major 

companies and groups in B2C or B2B 

already use the software package. The 

company is looking for hosting 

companies in EU countries and USA 

under services agreements.

20.03.2021
komputery i 

IT

BRES2020

0304001

Hiszpańska firma zajmująca się 

dystrybucją produktów i sprzętu 

medycznego i sanitarnego (zwłaszcza 

narzędzi wykorzystywanych w 

chirurgii urazowej) chce specjalizować 

się w trzech konkretnych obszarach i 

włączyć do swojej oferty tytanowe 

implanty kręgosłupa oraz tytanowe 

protezy kolana i biodra. Firma 

poszukuje umów dystrybucyjnych 

głównie z producentami europejskimi.

  

A Spanish company, dedicated to the 

distribution of medical and sanitary 

products and equipment (especially 

traumatology instruments) wants to 

specialize in three specific areas and 

incorporate to its portfolio titanium 

spine implants and titanium knee and 

hip prosthesis. The company is 

looking for distribution agreements 

with mainly European manufacturers.

14.03.2021 medycyna

BRFR20200304001

Francuski przedstawiciel handlowy, od 

ponad 30 lat specjalizujący się w 

handlu produktami HORECA, oferuje 

swoje usługi na podstawie umów 

agencyjnych. Poszukuje głównie 

dostawców produktów 

jednorazowych i materiałów 

drukowanych dla sektorów HORECA 

oferując firmom z UE starającym się 

wejść na rynek francuski wsparcie w 

sprzedaży na podstawie umowy 

A French commercial agent, with over 

30 years specialising in the trade of 

HORECA products offers his services 

under commercial agency 

agreements. He is mainly looking for 

suppliers of disposable and printed 

products for HORECA sectors and 

offers sales support to companies 

located in EU and seeking to enter the 

French market under an exclusivity 

agreement.

13.03.2021
różne inne 

produkty

BRCN20200310001

Zaawansowana technologicznie 

chińska firma specjalizująca się w 

dostarczaniu rozwiązań w zakresie 

systemów ochrony  robotów 

przemysłowych pilnie szuka 

europejskiego dostawcy włóknin typu 

meltblown.

A high-tech Chinese company which is 

specialized in providing industrial 

robot system protection solutions is 

urgently looking for a European 

meltblown fabric supplier.

14.03.2021
różne inne 

produkty



BRRU20200213007

Rosyjskie przedsiębiorstwo produkuje 

innowacyjne urządzenie do poprawy 

homeostazy (samoregulacji) 

elektromagnetycznego 

promieniowania EHF (promieniowanie 

urządzeń wysokiej częstotliwości). 

Spółka poszukuje nowych 

niezawodnych dostawców 

specjalnego sprzętu elektronicznego 

(diody półprzewodnikowe, 

tranzystory, czujniki elektroniczne) z 

do zawarcia korzystnej dla obu stron 

The Russian company produces an 

innovative device for improving 

homeostasis (self-regulation) of 

electromagnetic EHF radiation 

(radiation of high-frequency devices). 

The company is looking for new 

reliable suppliers of special electronic 

equipment (semiconductor diodes, 

transistors, electronic sensors) for its 

needs and for the conclusion of a 

mutually beneficial supplier 

agreement. 

14.03.2021

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

BRRU20200214001

Rosyjska firma produkuje systemy 

laserowe przenośnego 

wielopasmowego polarymetru do 

określania stężenia substancji i 

pomiaru zawartości cukru.  Są one 

wykorzystywane w przemyśle 

wytwórczym i chemicznym. Firma 

poszukuje nowych dostawców 

obwodów elektronicznych i 

materiałów niezbędnych do produkcji 

polarymetru.  

A Russian company produces laser 

systems of a portable multi-pass 

polarimeter, for determining the 

concentration of substances and 

measuring sugar content.  They are 

used in the manufacturing and 

chemical industries. The company is 

looking for new suppliers of electronic 

circuits and materials necessary for 

the manufacture of a polarimeter and 

to conclude a supplier agreement.  

19.03.2021

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

BRRO20200326002

Rumuńska firma z 15-letnim 

doświadczeniem w dystrybucji 

poszukuje producentów toreb 

plastikowych wielokrotnego 

zamykania i wielokrotnego użytku 

oraz biodegradowalnych toreb 

plastikowych. Obecnie firma 

zaopatruje branżę spożywczą, 

zdrowotną, kosmetyczną i 

farmaceutyczną, tekstylną, 

motoryzacyjną, części zamiennych i 

elektroniczną. Firma dąży do 

wprowadzenia na rynek rumuński 

nowych markowych produktów dla 

tych dziedzin. Spółka zamierza 

współpracować w oparciu o umowę o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.  

Romanian company with 15 years’ 

experience in distribution is looking 

for manufacturers of 

resealable/reclosable plastic bags and 

biodegradable plastic bags. Currently 

the company supplies the food, 

health, beauty & pharma, textile, 

automotive industry, spare parts and 

electronics. The company aims to 

introduce new branded products on 

the Romanian market for these fields. 

The company intends to collaborate 

based on a distribution service 

agreement.  

31.03.2021
opakowania, 

papier

BRSK20200107001

Firma ze Słowacji, która za 

pośrednictwem swoich sklepów 

internetowych na Słowacji i w 

Czechach sprzedaje bezpośrednio 

użytkownikom końcowym produkty 

żywieniowe dla sportowców oraz 

różnego rodzaju sprzęt fitness, jest 

zainteresowana rozszerzeniem 

swojego portfolio produktów o 100% 

soki imbirowe i cytrynowe. Firma 

poszukuje wiarygodnych dostawców 

lub dystrybutorów z UE do 

współpracy w ramach umowy  

A company from Slovakia selling sport 

nutrition products and various fitness 

equipment through their e-shops in 

Slovakia and Czech Republic directly 

to the end users is interested in 

expanding their product portfolio 

with 100% ginger and lemon juices. 

The company is looking for reliable 

suppliers or distributors from EU to 

cooperate through distribution 

services agreement.

04.03.2021 spożywcza



BRDE20200218001

Niemiecka firma, specjalizująca się w 

obróbce metali za pomocą 

komputerowego sterowania 

numerycznego (CNC), produkuje, 

montuje i testuje wysokiej jakości 

precyzyjne części. Firma poszukuje 

podwykonawców z branży 

motoryzacyjnej we wszystkich krajach 

europejskich.

German company, specialized in 

metal processing by computer 

numerical control (CNC), produces, 

assembles and tests high quality 

precision parts. The company is 

looking for subcontractors from the 

automotive industry in all European 

countries.

13.03.2021

pojazdy i 

maszyny/mas

zynowa

BRRU20200213005

Rosyjska firma produkuje 

zmodernizowane uniwersalne tokarki 

do wkręcania. Firma poszukuje 

niezawodnych dostawców różnych 

wysokiej jakości produktów (śruby 

metalowe, nakrętki, wkręty, gwinty, a 

także łożyska) wykorzystywanych do 

produkcji tokarek do wkręcania. 

Proponowany rodzaj współpracy to 

umowa z dostawcą.

The Russian company produces 

modernized universal screw-cutting 

lathes. The company is looking for 

reliable suppliers of various high-

quality products (metal bolts, nuts, 

screws, threads, as well as bearings) 

used for the manufacture of screw-

cutting lathes and for the conclusion 

mutually beneficial supplier 

agreement.

14.03.2021 metalowa

BRQA20200318001

Ten katarski producent 

farmaceutyczny środków 

antyseptycznych, syropów, kremów i 

maści szuka dostawcy alkoholu 

This Qatari pharmaceutical 

manufacturer of antiseptic, syrups, 

creams and ointments is looking for a 

supplier of Ethyl Alcohol (Ethanol) 

20.03.2021 medycyna

BRRU20200214004

 Rosyjski producent produkuje 

elektrozawory w technologii 

jednoczesnego oddzielnego działania. 

Zawory te są szeroko stosowane w 

przemyśle naftowym i gazowym. 

Firma stara się nawiązać 

długoterminowe relacje z dostawcami 

mosiądzu, miedzi, nylonu, tworzyw 

sztucznych w ramach umowy na 

 The Russian manufacturer produces 

electrovalves using simultaneous 

separate operation technology. These 

valves are widely used in the oil and 

gas industry. The company seeks to 

establish long-term relationships with 

suppliers of brass, copper, nylon, 

plastic under a supply agreement. 

18.03.2021 metalowa

BRRU20200213004

Rosyjska firma tworzy zaawansowany 

technologicznie zawór kulowy z 

metalową uszczelką, przeznaczony do 

pracy w warunkach dużych obciążeń 

termicznych w elektrowniach 

jądrowych. Firma poszukuje 

niezawodnych dostawców różnych 

złączek rur metalowych (nakrętki, 

pokrywy, elementy czołowe, 

jednostka napędowa) do produkcji 

The Russian company is creating a 

high-tech ball valve with a metal seal, 

designed to work in conditions of high 

thermal loads at nuclear power 

plants. The company is looking for 

reliable suppliers of various metal 

pipe fittings (nuts, covers, front 

elements, drive unit) for the 

manufacture of valves and for the 

conclusion of a supplier agreement.

13.03.2021 metalowa

BRUK2020

0312001

MŚP z siedzibą w Szkocji (Wielka 

Brytania), działające w obszarze 

handlu światowego i zgodności z 

przepisami celnymi, poszukuje 

współpracy z doradcami w celu 

zapewnienia klientom łatwego, 

lokalnego wsparcia w zakresie handlu 

i zgodności z przepisami. Współpraca 

ta będzie opierać się na umowie o 

świadczenie usług.

A Scottish (UK) based SME operating 

in the field of global trade and 

customs compliance, is seeking 

cooperation with advisers to provide 

easy, local trade and compliance 

support to clients. The cooperation 

will be based on a services agreement.

20.03.2021 inne usługi



BORU2020

0225001 

Rosyjska firma produkuje 

energooszczędne urządzenia do 

rozliczania i zarządzania zasobami 

mediów. Firma szuka wiarygodnych 

partnerów do zawarcia korzystnej dla 

obu stron umowy usług 

dystrybucyjnych.

A Russian company produces energy-

saving equipment for accounting and 

resource management of utilities. The 

company is looking for reliable 

partners to conclude a mutually 

beneficial distribution services 

agreement.

11.03.2021 inne usługi

BORO2020

0326001 

Rumuńska firma stara się rozwijać 

sprzedaż na rynkach 

międzynarodowych, znajdując 

partnerów biznesowych 

zainteresowanych dystrybucją swoich 

produktów na podstawie umów 

dystrybucyjnych. Firma oferuje 

szeroką gamę tkanin wykonanych z 

bawełny, lnu, konopi, poliestru, 

akrylu, skóry o różnych efektach, 

charakteryzujących się 

A Romanian company is seeking to 

develop sales on international 

markets by finding business partners 

interested in distributing its products 

under distribution agreements. The 

company is offering a wide range of 

fabrics materials made of cotton, 

linen, hemp, polyester, acrylic, leather 

with different effect yarns beeing 

characterized by the multitude of 

colors.

 

 28/03/2021 
inne usługi

BOFR2020

0310001 

Ta francuska firma jest firmą rodzinną 

założoną w 1977 r. Jako wiodący 

producent i dystrybutor narzędzi 

czyszczących dla różnych sektorów 

biznesowych (medycznego, 

spożywczego, społecznego i 

detalicznego), opracowuje również 

produkty z prywatną marką dla ogółu 

społeczeństwa i OEM ( Artykuły o 

oryginalnym sprzęcie). Obecnie chce 

rozszerzyć swoją działalność głównie 

w Europie Zachodniej poprzez 

zawieranie umów z nowymi 

partnerami biznesowymi w ramach 

usług dystrybucyjnych lub umów 

agencyjnych.

This French company is a family-run 

business founded in 1977. As a 

leading manufacturer and distributor 

of cleaning tools for different business 

sectors (medical, food, community 

and retail), it also develops products 

with private label for the general 

public and OEM (Original Equipment 

Manufacturer) articles. It is currently 

looking to expand its activity mainly in 

Western Europe through contracting 

with new business partners under 

distribution services or commercial 

agency agreements.

19/03/2021

narzędzia i 

części

BORU2020

0227003 

Rosyjska firma produkuje kotły do 

długiego spalania. Firma poszukująca 

dużych partnerów do zawarcia 

umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A Russian company produces boilers 

for long burning. The company is 

looking for reliable partners for a 

mutually beneficial relationship and 

for the conclusion of a distribution 

services agreement.

19/03/2021

narzędzia i 

części

  

BORU2020

0220003 

Rosyjska firma produkuje skanery 3D, 

aby stworzyć trójwymiarowy wizualny 

obraz obiektu w formacie cyfrowym. 

Rosyjska firma szuka wiarygodnych 

partnerów do zawarcia umowy o 

usługi dystrybucyjne.

 The Russian company produces 3D 

scanners to create a three-

dimensional visual image of the 

subject in digital format. The Russian 

company is looking for reliable 

partners to conclude a distribution 

11/03/2021

komputery i 

IT



BOTR2020

0210001 

Turecki producent mebli wysokiej 

technologii jest gotów dostarczać 

szafki kuchenne, łazienkowe, szafki i 

akcesoria dla producentów mebli 

domowych, detalistów i hurtowników, 

deweloperów nieruchomości i 

klientów prywatnych. 

Przedsiębiorstwo poszukuje 

partnerów handlowych na całym 

świecie do współpracy w ramach 

umowy o usługi dystrybucyjne. Są 

również gotowi działać jako 

podwykonawca i / lub świadczyć 

usługi produkcyjne na potrzeby 

produkcji marek własnych zgodnie z 

Turkish high technology furniture 

manufacturer is willing to supply 

kitchen and bathroom storage, 

cabinets, vanities and accessories for 

home furniture manufacturers, 

retailers and wholesalers, real estate 

developers and private clients. The 

enterprise is looking for trade 

partners worldwide to cooperate 

under distribution services 

agreement. They are also ready to act 

as a subcontractor and/or to render 

manufacturing services for private 

label production accord with partners’ 

needs.

  

07/03/2021 

produkty 

drewniane, 

meble

BOBG2020

0218001 

Bułgarska firma zajmująca się 

tworzeniem oprogramowania 

świadczy usługi związane z rozwojem 

Internetu Rzeczy, tworzeniem 

oprogramowania niestandardowego, 

marketingiem cyfrowym i 

automatyzacją, rozwiązaniami dla 

przedsiębiorstw / chmury, aplikacjami 

internetowymi, aplikacjami mobilnymi 

i oprogramowaniem wbudowanym. 

MŚP ma dedykowany zespół 

programistów. Firma jest 

zainteresowana umowami 

agencyjnymi, umowami 

outsourcingowymi i 

Bulgarian software development 

company provides services related to 

internet of things development, 

custom software development, digital 

marketing and automation, 

enterprise/cloud solutions, web 

applications, mobile application and 

embedded software. This SME has a 

dedicated (extended) development 

team. The company is interested in 

commercial agency agreements, 

outsourcing agreements and 

subcontracting.

20/03/2021

komputery i 

IT

  

BORU2020

0221002 

Rosyjska firma produkuje 

jednorazowe wtryskiwacze medyczne, 

które eliminują ryzyko obrażeń - 

infekcji lekarza i personelu 

medycznego o 100%. Firma poszukuje 

wiarygodnych partnerów do 

długoterminowej współpracy i 

zawarcia umowy o usługi 

 A Russian company produces 

disposable karpulnye injectors that 

remove the risk of injury - infection of 

the doctor and medical staff by 100%. 

The company is looking for reliable 

partners for long-term cooperation 

and for the conclusion of a 

distribution services agreement.

14/03/2021
medycyna

BORO2020

0324002 

Rumuńska firma spedycyjna, członek 

World Cargo Alliance i autoryzowany 

podmiot gospodarczy (AEO), szuka 

partnerów do zawarcia umów 

outsourcingowych w zakresie usług 

spedycyjnych, celnych, logistycznych i 

dystrybucyjnych drogą morską, 

drogową i powietrzną.

A Romanian freight-forwarding 

company, member of the World 

Cargo Alliance and an Authorized 

Economic Operator (AEO), seeks 

partners to conclude outsourcing 

agreements for freight-forwarding, 

customs, logistics and distribution 

services by sea, road and air.

26/03/2021

transport/logi

styka

BORU2020

0224002

Rosyjska firma produkuje 

wysokociśnieniowe urządzenia 

odcinające i kontrolujące do ropy i 

gazu przeznaczone do instalacji na 

rurociągach mediów ciekłych i 

gazowych. Rosyjska firma szuka 

nowych wiarygodnych partnerów z 

branży naftowej i gazowej do 

zawarcia umowy o usługi 

A Russian company produces shut-off 

and control oil and gas high-pressure 

equipment designed for installation 

on pipelines of liquid and gaseous 

media. The Russian company is 

looking for new reliable partners from 

the oil and gas industry to conclude a 

distribution services agreement.

14/03/2021

narzędzia i 

części



BOIL20200

317001 

Izraelska firma produkuje i dostarcza 

gotowe tkaniny oraz w pełni 

wyposażone akcesoria do szycia 

pościeli domowych. Usługi 

świadczone przez firmę obejmują 

projektowanie, drukowanie, 

wykańczanie, szycie i wysyłkę na 

całym świecie. Firma szuka umowy 

joint venture, dystrybucji lub 

produkcji, aby móc dotrzeć na nowe 

rynki i rozszerzyć sprzedaż produktów.

An Israeli company is producing and 

supplying worldwide finished fabrics 

and fully accessorized sewn goods for 

home bedding fashion. The services 

provided by the company include 

design, printing, finishing, sewing, and 

shipment worldwide. The company is 

looking for a joint venture, 

distribution or manufacturing 

agreement, in order to be able to 

reach new markets and expand its 

31/03/2021
inne usługi

BOIT20200

319001 

Włoski producent oferuje soki 

owocowe uzyskane z przetwarzania 

jabłek z Trydentu i bergamotki 

kalabryjskiej. To wegański produkt 

wykonany z włoskich owoców o 

doskonałych właściwościach 

organoleptycznych. Proces produkcji 

oparty jest na opatentowanej 

metodzie, która pozwala 

zmaksymalizować ilość polifenoli na 

litr. Współpraca będzie realizowana w 

ramach umów dystrybucyjnych i 

An Italy based producer offers fruit 

juices obtained by processing Trentino 

apples and Calabrian bergamot. It is a 

vegan product made with Italian fruits 

with excellent organoleptic 

properties. The production process is 

based on a patented method that 

allows you to maximize the quantity 

of polyphenols per liter. The 

cooperation will be carried out under 

distribution and commercial agency 

agreements.

28/03/2021
spożywcza

BOQA2020

0127003 

Firma z ponad 20-letnim 

doświadczeniem w produkcji 

rozwiązań wymiany ciepła rozpoczęła 

od jednego z najbardziej 

zaawansowanych zakładów 

produkcyjnych w Katarze dla 2 

kluczowych elementów. AHU 

(Centrale wentylacyjne i 

klimakonwektory wentylatorowe 

(FCU). Firma ma duże doświadczenie 

w zakresie produkcji grzejników 

samochodowych oraz produkcji 

The company with over 20 years of 

experience in the manufacturing of 

heat transfer solutions have started 

with one of the Qatar’s most 

advanced manufacturing facilities for 

2 key items. AHU (Air handling unites 

& Fan Coil Units (FCU). The company 

is well experienced within the 

production and report of automotive 

radiators and production of heat 

exchanges. The company is looking for 

distributors and importers.

 

 19/03/2021 

narzędzia i 

części

BOHR2020

0323001

Chorwacka firma specjalizująca się w 

produkcji szerokiej gamy urządzeń 

okrętowych, dźwigów przemysłowych 

i maszyn do transportu wewnętrznego 

szuka umów agencyjnych, umów 

usług dystrybucyjnych, a także umów 

produkcyjnych.

A Croatian company specialized in 

manufacturing a wide range of ship 

equipment, industrial cranes and 

machinery for internal transport is 

looking for commercial agency 

agreements, distribution services 

agreements, as well as manufacturing 

agreements.

 

 26/03/2021

sektor morski, 

lotniczy

  

BOQA2020

0325002 

Firma z Kataru, należąca w całości do 

grupy Qatari, produkuje wysokiej 

jakości związki polietylenowe dla 

przemysłu drutów i kabli. Fabryka 

znajduje się w Nowym Obszarze 

Przemysłowym w Katarze, a jej roczna 

zdolność produkcyjna wynosi 16 000 

ton metrycznych usieciowanej, nisko-

napięciowej mieszanki polietylenowej.

This Qatari company, fully owned by a 

Qatari group, produces high quality 

polyethylene compounds for the wire 

& cable industry. The factory is 

located in the New Industrial Area of 

Qatar with a projected annual 

production capacity of 16,000 metric 

tons of low voltage cross linked 

polyethylene (XLPE) and polyethylene 

(PE) jacketing compounds.

26/03/2021
inne usługi



BOBG20200306001

Bułgarski producent wysokiej jakości 

PCV oraz aluminiowych okien, drzwi 

oraz żaluzji zewnętrznych poszukuje 

dystrybutorów, producentów oraz 

instalatorów w dobrej sieci 

wyspecjalizowanej w przemyśle. Firma 

oferuje także podwykonawstwo.

A Bulgarian manufacturer of high 

quality PVC and Aluminum windows, 

doors, and roller shutters is looking 

for distributors, manufacturers and 

installers with a good network, 

specialized in the industry. It offers 

also subcontracting activities.

19/03/2021

materiały i 

usługi 

budowlane

BORU20200229004

Rosyjska firma produkuje 

powiększające się pod wpływem 

ciepła, niepalne gumowe uszczelki. 

Firma wytwarza uszczelniacze do 

uszczelek, w różnych kolorach, które 

są dedykowane do zastosowania w 

szkle, budownictwie oraz w sektorze 

przeciwpożarowym. Firma poszukuje 

solidnych partnerów z różnych 

dziedzin przemysłu (budownictwo, 

artykuły przeciwpożarowe, przemysł 

gumowy)  do długoterminowej 

współpracy oraz do zawarcia umowy 

The Russian company produces heat-

expanding fire-resistant rubber seals. 

The company produces seal sealants 

that come in various colors and are 

intended for use in the installation of 

glass, in construction, and are also 

widely used in fire safety. The 

company is looking for reliable 

partners from various industries 

(construction, fire, rubber, etc.) for 

long-term cooperation and for the 

conclusion of a distribution services 

agreement.

13/03/2021
różne inne 

produkty

BORU20200229001

Rosyjska firma zaangażowana w 

produkcję mulitifunkcjonalnych, 

możliwych do wyskalowania opraw 

oświetleniowych, o dużych i średnich 

mocach dla przemysłowego lub 

sportowego oświetlenia. Firma 

poszukuje solidnych partnerów do 

długoterminowej współpracy oraz do 

zawarcia umowy usługi dystrybucji.

A Russian company is engaged in the 

production of multifunctional scalable 

luminaires of large and medium 

power for industrial and sports 

lighting. The company is looking for 

reliable partners for long-term 

cooperation and for the conclusion of 

a distribution services agreement.

11/03/2021

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

BOME20200224001

Czarnogórska firma wyspecjalizowana 

w odlewaniu metalu dla przemysłu 

maszynowego, cementowego, 

morskiego, kopalni, budownictwa, 

instalacji spopielania, metalurgii  

metali żelaznych i nieżelaznych 

poszukuje dystrybutorów.

A Montenegrin company specialized 

in steel casting for general machinery, 

mining, construction, cement, 

incineration, marine and ferrous and 

non-ferrous metallurgy is looking for 

distributors.

17/03/2021 metalowa

BOIL20200301001

Izraelska firma opracowała, 

wyprodukowała oraz zaopatruje w 

możliwy do odzyskania (pływający i 

niepływający), drobnopęcherzykowy 

system napowietrzania do ścieków, 

jak również zaopatruje dodatkowo w 

tlen  istniejące systemy 

napowietrzania, które funkcjonują 

zarówno w komunalnych jak i 

przemysłowych oczyszczalniach 

ścieków. Firma oferuje gotowe do 

użycia rozwiązania pod klucz oraz 

wyposażenie do napowietrzania 

awaryjnego. Firma poszukuje 

dystrybutorów oraz partnerów do 

zawarcia umowy podwykonawstwa.

An Israeli company develops, 

produces and supplies retrievable 

(floating & non-floating) fine bubble 

aeration systems for wastewater 

aeration as well as supply of 

additional oxygen to the existing 

aeration systems that can be applied 

in both municipal and industrial 

wastewater treatment facilities. The 

company provides ready to use 

turnkey solutions and offers 

equipment for emergency aeration. 

The company is looking for 

distributors and partners for a 

distribution or subcontracting 

agreement.

11/03/2021

środowisko/e

nergia/ochro

na 

środowiska



BOPL20200313001

Mała firma z Polski, na rynku od 2016 

roku w branży drukarek 3D. 

Wynalazła innowacyjną, na globalną 

skalę, drukarkę pracująca  w systemie 

DLP- cyfrowe przetwarzanie światła 

oraz FDM- osadzanie topionego 

materiału. Proces drukowania jest 

zamknięty w jednym urządzeniu, 

dzięki czemu kontakt operatora z 

fotoskładową żywicą jest ograniczony. 

Produkty mają zastosowanie w 

medycynie, stomatologii i 

meblarstwie. Firma jest 

zainteresowana zawarciem umowy 

A small Polish company has been on 

the market since 2016 in the 3D 

printing sector. It has developed an 

innovative on a global scale printer 

that works in the Digital Light 

Processing and Fused Deposition 

Modeling. The process of printing was 

closed in one device thanks to which 

the operator's contact with 

photosetting resin is limited. Products 

are dedicated to i.a. medicine, 

dentistry and furniture industry. The 

firm is interested in manufacturing 

and distribution service agreements.

20/03/2021
różne inne 

produkty

BOHU20200213001

Węgierska firma konsultingowa o 

profilu ochrona zdrowia, 

bezpieczeństwo oraz ochrona 

pożarowa. W ramach  oraz poza 

wspomnianymi aktywnościami, firma 

oferuje szeroki wachlarz usług dla 

zagranicznych firm chcących założyć 

swoją filię w południowo-zachodnich 

Węgrzech, Baranya region w 

szczególności miasto Peszt. Zlecenie 

usługi na zewnątrz jest oczekiwane  w 

ramach współpracy.

The Hungarian company's main 

profile is occupational health and 

safety, and fire protection service 

consulting. Within and beyond these 

activities, the company offers a wide 

range of services to foreign would-be 

clients who would like to settle in 

South West Hungary, Baranya county, 

especially Pécs city. An outsourcing 

type of cooperation is envisaged.

14/03/2021
doradztwo i 

konsultacje

BOPL20190912001

Polska firma wyspecjalizowana w 

projektowaniu, wytwarzaniu i 

sprzedaży wyposażenia dla przemysłu 

spożywczego i wyposażenia ze stali 

nierdzewnej i niekorodującej. Ich 

wyroby są używane, tam gdzie 

najwyższe normy higieniczne są 

zachowane. Szeroki zakres produktów 

przeznaczonych do obiektów ochrony 

zdrowia jest tu produkowanych. Firma 

poszukuje generalnych wykonawców 

oraz projektantów funkcjonujących w 

sektorze medycznym w celu zawarcia 

umowy pośrednictwa handlowego lub 

podwykonawstwa.

The Polish company is specialized in 

design, manufacture and sales of 

equipment for food processing 

industry and also furniture from 

stainless and non corrosive steel. 

Their products are used in all places, 

where the most hygenic conditions 

must be kept. Also wide range of 

products dedicated to health-care 

rooms are produced. The company is 

looking for general contractors or 

design engineers  operating in medical 

sector to conclude commercial agency 

or subcontracting services 

agreements.

21/03/2021 metalowa

BORU20200229003

Rosyjska firma wynalazła system 

biometrycznej identyfikacji osób w 

trybie działania nagrania wideo. Firma 

poszukuje solidnych partnerów do 

długoterminowej współpracy w 

ramach umowy licencyjnej.

The Russian company is developing a 

system of biometric identification of 

persons in the video shooting mode. 

The company is looking for reliable 

partners for long-term cooperation 

under a license agreement.

13/03/2021

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

BOPT20200319001

Portugalska agencja rekrutacji w 

branży technologicznej poszukuje 

potencjalnych partnerów do zawarcia 

umowy pośrednictwa handlowego, w 

celu znalezienia pracy  dla fachowców 

z sektora IT- programistów, 

menadżerów produktu, specjalistów 

od przetwarzania informacji. Rolą 

firmy byłoby znalezienie 

utalentowanych pracowników IT, a 

partner zatrudniłby ich w firmach ze 

A Portuguese tech recruitment 

marketplace is looking for potential 

partners to establish a commercial 

agency agreement  in view of the 

placement of professionals in the IT-

related field (e.g. software 

developers, product managers, data 

scientists). The role of the company 

would be to find talented IT 

professionals and the partner would 

place them in their existing portfolio 

24/03/2021
komputery i 

IT



BOPT20200318001

Portugalski star-up opracował 

wysokiej jakości , zgodne z bieżącymi 

trendami skarpetki i poszukuje 

możliwości zawarcia umowy 

dystrybucji w celu zwiększenia 

obecności na rynku europejskim. 

Oferują także swój potencjał dla 

partnerów zainteresowanych umową 

produkcyjną.

This Portuguese startup designs high 

quality thematic socks and is now 

searching for distribution services 

agreements to increase its presence in 

Europe. They are also offering its 

capabilities to partners via 

manufacturing agreements.

19/03/2021

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOTR20200223001

Wiodąca firma z Turcji z prawie 70 

letnim doświadczeniem, 

wyspecjalizowała się w projektowaniu 

i produkcji systemów zabezpieczenia 

oświetlenia. Złącza i zaciski, uziemione 

lampy uliczne oraz komponenty, 

maszty odbierające, iglice znajdą się 

pośród zakresu produktów firmy, 

która zaoferuje dostawę, usługę 

dystrybucji, przedstawicielstwo 

handlowe lub umowę produkcyjną.

A leading Turkish company with 

almost seventy years of experience  is 

specialized in manufacturing and 

design of lightning protection 

systems. Connectors and 

clamps,earthing rods and earthing 

components, interception masts and 

spires are among the product range of 

the company which offers supplier, 

distribution services, commercial 

agency and manufacturing 

12/03/2021

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

BOPL20200306001

SME z południowo-zachodniej Polski 

oferuje usługi programowania w 

branży internetowej lub mobilnych 

aplikacjach, jak również współpracy w 

tworzeniu oprogramowania już 

istniejącego produktu. Firma 

poszukuje partnerów na całym 

świecie, zainteresowanych 

współpracą  w ramach umowy 

podwykonawstwa lub zlecenia usługi 

The SME from South-West Poland 

offers programming services in the 

area of web or mobile applications, as 

well as a cooperation in software 

development of already existing 

products. The company look for 

partners from all around the world 

that would be interested in 

cooperation under subcontracting or 

outsourcing agreement.

17/03/2021
komputery i 

IT

BOPL20200324003

Polska firma, współpracująca z 

jednym z największych polskich 

producentów silników, działająca w 

sektorze remontu, regeneracji i 

sprzedaży używanych silników takich 

firm jak: Lublin, Gaz, Honker, Uaz, 

Aro. Firma poszukuje dystrybutorów z 

sektora motoryzacji, operującego w 

krajach, gdzie powyższe marki są 

eksploatowane.

A Polish company, cooperating with 

one of the largest Polish engine 

manufacturers, dealing in the repair, 

regeneration and sale of used car 

engines for brands such as Lublin, 

Gaz, Honker, Uaz, Aro. The company 

is looking for distributors from the 

automotive sector operating in 

countries where cars of the above 

brands were used.

26/03/2021

pojazdy i 

maszyny/mas

zynowa

BOIT20200303001

Włoska firma z 50 letnim 

doświadczeniem, zaangażowana w 

produkcję farb, emalii i lakierów 

poszukuje dystrybutorów oraz 

agentów ogólnie i  w szczególności w 

Hiszpanii, Polsce, Węgrzech, 

Niderlandach, Chinach. Firma oferuje 

szerokie portfolio wyspecjalizowanych 

produktów w kilku kategoriach: 

dekoracje, fasady, wodoszczelność, 

linie produkcyjne z certyfikowaniem, 

oraz rozwiązania w zakresie 

porównywania zabarwienia próbki z 

zabarwieniem wzorców.

Italian company with more than 50 

years experience and dedicated to the 

manufacture of paints, enamels and 

varnishes is looking for distributors 

and agents abroad in general and 

especially in Spain, Poland, Hungary, 

Nederlands, China. The company 

offers a wide portfolio of specialized 

products in several categories: 

decoration, facades, waterproofing, 

industrial line with specialized 

certifications as well as tintometric 

solutions.

14/03/2021

materiały i 

usługi 

budowlane



BOIT20200228001

Włoska firma  aktywna w sektorze 

turystyki cyfrowej i eksperymentalnej 

oferuje swoje usługi w ramach umowy 

pośrednictwa handlowego. Zakres 

oferowanych produktów to 

innowacyjna, społeczna  sieć turystyki, 

reprezentacja na włoskich i 

europejskich targach turystycznych, 

organizacja edukacyjnych wyjazdów, 

znajdowanie partnerów z grona 

międzynarodowych operatorów 

turystycznych.

An Italian company active in digital 

tourism and experiential tourism is 

offering its services under commercial 

agency agreements. The product 

range offered includes an innovative 

online tourism social network, a 

representation within Italian and 

European tourism fairs, the 

organisation of educational tours, 

matchmaking between international 

tour operators. 

13/03/2021 turystyka

BOUK20191023001

SME z Wielkiej Brytanii, marka w 

jakościowych, wolnych od 

chemicznych dodatków, skórzanych 

butów dla maluchów i dzieci  

poszukuje sklepów branżowych i 

dystrybutorów w ramach umowy 

usługi dystrybucji. Wszystkie buty są 

wytwarzane z miękkiej i jakościowej 

skóry i zamszu zapewniających 

A UK SME, brand of quality and 

chemical free leather shoes for babies 

and toddlers is looking for stockists 

and distributors under distribution 

services agreement. All shoes are 

made of quality and soft leather and 

suede allowing comfort and skin 

breath-ability. 

05/03/2021

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BODK20200302001

Duńska firma produkująca mobilne i 

pół-mobilne maszyny mieszalne do 

recyklingu ziemi oraz miksu-ziemia-

cement i woda, jak również do 

betoniarni stacjonarnych, poszukuje 

dystrybutorów na całym świecie w 

celu zwiększenia swojej obecności na 

rynkach. Największym atutem tych 

maszyn jest możliwość produkcji 

betonu na miejscu budowy oraz 

ponowne użycie/recyklingu 

materiałów na placu budowy  w 

okresie  eksploatacji maszyn.

A Danish company manufacturing 

mobile and semi-mobile soil recycling 

and soil concrete (a mixture of soil, 

cement and water) mixing machines 

as well as mobile and semi-mobile 

concrete batching plants is searching 

for distributors worldwide to increase 

their already global presence. The 

main advantage of the machinery is 

the possibility to produce concrete at 

the construction site and to 

reuse/recycle materials at the 

construction site during use of the 

13/03/2021

pojazdy i 

maszyny/mas

zynowa

BOUK20200318001

SME z Wielkiej Brytanii, z branży 

ochrony zdrowia i nauk 

przyrodniczych. Firma wypracowała 

dwa rozwiązania do pomocy firmom 

farmaceutycznym oraz szpitalom do 

zbadania efektywności ich testów. 

Pierwszym rozwiązaniem jest szybka 

identyfikacja pacjentów do badań 

klinicznych. Drugim jest aplikacja do 

zastosowania w punkcie opieki, która 

umożliwia zrozumienie i radzenie 

sobie ze stanem zdrowia pacjenta. 

Firma jest zainteresowana 

udzieleniem licencji na swoje 

produkty dla firm farmaceutycznych i 

szpitali w ramach umowy.

The UK SME is a healthcare and life 

science company. It has developed 

two solutions to help pharmaceutical 

companies and hospitals improve the 

efficacy of their trials.

Their first solution helps to quickly 

identify patients for clinical trials. The 

second one is an app used at the 

point of care to enable patients to 

fully understand and manage their 

condition. The UK company is looking 

to license its product to 

pharmaceutical companies and 

hospitals under a license agreement.

27/03/2021 medycyna



BOQA20200203001

Katarska korporacja jest producentem 

sprzętu komputerowego, 

oprogramowania oraz technologii. 

Koncentruje się na badaniu, 

projektowaniu i produkcji 

technicznym dóbr. Pierwszym jest 

detektor gazu LPG oraz NG z 

wyłącznikiem zainstalowanym na 

smartfonie ( IoT) dla domów i 

przemysłowych obiektów. Firma 

poszukuje sprzedawców i brokerów 

mających dostęp do rynków w Azji, 

Afryce i Europie.

Qatari corporation is a manufacturing, 

hardware and software technology 

creation firm. That focuses on the 

research, design and manufacture of 

revolutionary technical goods. The 

first offering of the business is a LPG 

(Liquid Petroleum Gas) & Natural Gas 

Detector with a shut-off sensor 

attached to the smartphone device 

(IoT) for homes and industrial 

property. The company is searching 

for a relationship with retailers and 

sales brokers with access to markets 

19/03/2021

pojazdy i 

maszyny/mas

zynowa

BOFR20200131002

Ten zakład cukierniczy jest 

delikatesową specjalnością zrobione 

we Francji. Jest to pierwszorzędnej 

jakości "czekoladowy cukierek" jego 

osobliwością jest prezentowanie się 

jako optyczna iluzja, wygląda na 

realną muszlę morską, tak jak 

sercówka jadalna.  Typowane do 

współpracy kraje, to te które celują w 

wybrzeże morskie lub stawiają na 

jakościowe cukiernictwo.  Firma 

wybrała jako rodzaj współpracy 

This confectionery is a gourmet 

specialty made in France. It is a 

premium quality "chocolate candy", 

its particularity is to present itself as a 

"trompe l'oeil" (optical illusion) : it 

looks like real seashells such as 

cockles. The targeted countries are all 

those who have an interest with the 

sea shore or for high quality 

confectionery. Cooperation type 

selected is distribution services 

agreement.

13/03/2021 spożywcza

BORO20200303001

Z 19 letnim doświadczeniem w 

produkcji drewnianych produktów, 

rumuńska firma z Transylwanii 

wyspecjalizowała się w  produkcji 

drewnianych jacuzzi ( beczkach do 

gorącej kąpieli). W celu powiększenia 

swego portfolio klientów , firma chce 

sprzedawać swoje jacuzzi za 

pośrednictwem międzynarodowych 

agentów handlowych w ramach 

umowy pośrednictwa handlowego.

With 19 years of experience in 

manufacturing wooden products, a 

Romanian company from Transylvania 

is specialized in manufacturing 

wooden hot tubs.  The company is 

willing to enlarge its clients’ portfolio 

by selling its wooden hot tubs via an 

international agent on the basis of a 

commercial agency agreement.

17/03/2021

produkty 

drewniane, 

meble

BOUA20200224002

Ukraińska firma specjalizująca się w 

produkcji małych odlewów stalowych 

i żeliwnych, kolorowych odlewów 

odśrodkowych, kutych odkuwek, 

obróbce części z doświadczeniem we 

współpracy międzynarodowej oferuje 

umowę podwykonawczą.

Przedsiębiorstwo stosuje innowacyjną 

technologię łączącą odlewanie w 

modelach zgazowanych i technologię 

odlewniczą w modelach hutniczych, 

co umożliwia wykonanie odlewu 

drobnoziarnistego.

The Ukrainian company specialized in 

the production of small steel and iron 

castings, color centrifugal castings, 

forged forgings, machining of parts 

with experience in international 

cooperation is offering subcontracting 

agreement. 

The enterprise uses innovative 

technology combining casting on 

gasified models and casting 

technology for smelting models, 

which makes it possible to make a fine-

grained casting

06/03/2021 metalowa



BOFR20200311001

Francuska firma specjalizująca się w 

poradnikach dotyczących norm i 

przepisów, doradza i szkoli wszelkiego 

rodzaju podmioty gospodarcze (MŚP, 

start-upy, firmy zajmujące się dobrami 

konsumpcyjnymi ...) w zakresie 

praktyk rynkowych we Francji i 

Europie w zakresie aplikacji prawnych, 

norm, przepisów.

Firma poszukuje dystrybutorów, 

importerów, producentów 

europejskich chętnych do 

komercjalizacji swojego produktu 

online lub za pośrednictwem różnych 

kanałów dystrybucji lub podobnych 

firm w ramach partnerstw 

French company specialised in norms 

and regulation consultancy guides, 

advises and trains all kind of economic 

actors (SMEs, start-ups, consumer 

goods firms ...) on product-to-market 

practices in France and Europe, in 

terms of laws applications, norms, 

regulations.

The company is seeking for 

distributors, importers, European 

manufacturers willing to 

commercialise its product online or 

through diverse distribution channels 

or similar companies for commercial 

and/or technical partnerships.

31/03/2021
doradztwo i 

konsultacje

BONL20200217001

Młoda holenderska firma 

zaprojektowała własną innowacyjną i 

nagradzaną pościel oraz inne 

niezbędne akcesoria do snu i opieki 

dla dzieci w wieku 0–11 lat. MŚP chce 

rozszerzyć swoją działalność i dlatego 

szuka agencji europejskich, które 

zbudowały sieć dystrybucji ze 

sklepami specjalizującymi się w 

produktach włókienniczych dla dzieci i 

niemowląt. MŚP oferuje współpracę 

handlową lub dystrybucyjną dla 

agentów i dystrybutorów.

	

A young Dutch company have 

designed their own innovative and 

award winning bedding and other 

sleep and care essentials for children 

in the age of 0 – 11 years. The SME 

wishes to expand its activities and is 

therefore looking for European 

agencies that have built a distribution 

network with stores specialized in 

baby and children textile 

products.The SME offers a 

commercial agency or distribution 

19/03/2021

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOGR20200217001

Grecka firma ma siedzibę w Atenach 

w Grecji i specjalizuje się w produkcji 

szerokiej gamy półek metalowych i 

innych konstrukcji służących do 

przechowywania i wystawiania 

produktów. Firma powstała w 1996 

roku i jest w stanie zapewnić szeroką 

gamę gotowych produktów. Jej 

główną cechą jest możliwość 

dostarczania również 

niestandardowych rozwiązań, aby 

spełnić wszystkie wymagania 

dotyczące przechowywania. Firma 

poszukuje dystrybutorów w Europie 

lub krajach trzecich w celu 

A Greek company is based in Athens 

Greece, and is specialised in the 

production of a wide range of metal 

shelves and other structures, used for 

storing and displaying products. The 

company was established in 1996, and 

is able to provide a wide range of 

ready to use products. Its main 

feature, is the capability to provide 

also customised solutions, in order to 

serve all storage requirements. The 

company is looking for distributors in 

Europe or third countries in order to 

enhance its exports.

12/03/2021 metalowa

BOQA20200127001

Ten certyfikowany katarski producent 

specjalnych stalowych drzwi jest 

zaangażowany w produkcję i 

oferowanie produktów najwyższej 

jakości w pełnej zgodności z 

międzynarodowymi standardami. 

Firma poszukuje dystrybutorów i 

przedstawicieli handlowych dla swojej 

gamy produktów.

This certified Qatar manufacturer of 

special steel doors is committed to 

manufacture and offer products of 

the highest quality and in full 

compliance with international 

standards. The company is looking for 

distributors and trade agents for its 

range of products. 

19/03/2021 metalowa



 BOFR20200323001

Francuski startup opracował pierwszą 

podwodną stację pogodową do 

monitorowania w czasie rzeczywistym 

i prognozowania jakości wody za 

pomocą podłączonych urządzeń (IoT) i 

uczenia maszynowego. Rozwiązanie 

jest przeznaczone dla wszystkich 

rodzajów środowiska wodnego 

(zarówno wody słodkiej, jak i słonej) i 

ma wiele zastosowań: akwakultura i 

monitorowanie środowiska.

Start-up jest już zaangażowany we 

współpracę ponadnarodową i chce 

rozszerzyć swoją sieć dystrybutorów 

w Europie.

The French startup has developed the 

first underwater weather station for 

real-time and predictive monitoring of 

water quality, using connected 

devices (IoT) and machine learning. 

The solution is designed for all kinds 

of water environment (both fresh and 

salt water) and have multiple 

application: Aquaculture and 

Environmental Monitoring.

The start-up is already engaged in 

transnational cooperation and is 

looking to expand its distributor 

network in Europe.

28/03/2021
różne inne 

produkty

BOBG2020

0210001

Bułgarska firma produkcyjna, 

specjalizująca się w produkcji 

uchwytów szybkiej wymiany, narzędzi 

z węglików spiekanych i narzędzi 

specjalnych, szuka partnerów z 

przemysłu lotniczego, 

motoryzacyjnego, kolejowego, 

stoczniowego itp. do 

długoterminowej współpracy w 

ramach umów podwykonawstwa lub 

produkcji. Firma [osiada 10-letnie 

doświadczenie w tej dziedzinie, 

wysoko wykwalifikowany zespół 

inżynierów i współpracuje z 

najnowszą generacją obrabiarek do 

	

A Bulgarian manufacturing company, 

specialized in the production of quick-

change holders, carbide tools and 

special tools, is looking for partners 

from the aerospace, automotive, 

railway, shipbuilding industries, etc 

for long-term cooperation under 

subcontracting or manufacturing 

agreements. It has 10 years of 

experience in the field, a highly 

qualified team of engineers and 

operates with the latest generation of 

metalworking and measuring 

machines.

27/03/2021 metalowa

BORU20200224001

Rosyjska firma opracowuje platformę 

sprzętowo-programową, aby stworzyć 

jedno zintegrowane środowisko 

informacyjne do gromadzenia i analizy 

danych w handlu detalicznym w celu 

tworzenia usług dla społeczeństwa i 

biznesu. Rosyjska firma szuka 

wiarygodnych partnerów do 

długoterminowej współpracy i 

zawarcia umowy licencyjnej

	

A Russian company is developing a 

hardware-software platform to create 

a single integrated information 

environment for collecting and 

analyzing data in retail in order to 

create services for the population, the 

state, and business. The Russian 

company is looking for reliable 

partners for long-term cooperation 

and the conclusion of a license 

12/03/2021
komputery i 

IT

 BORO20200225001

Rumuńska firma z wieloletnim 

doświadczeniem w produkcji 

materacy na zamówienie chciałaby 

współpracować z partnerami z 

zagranicy na podstawie umowy 

produkcyjnej. Szukamy partnerów z 

Unii Europejskiej.

A Romanian company with long 

standing experience in the production 

of custom made mattresses would like 

to cooperate with partners from 

abroad on the basis of a 

manufacturing agreement. European 

Union partners are sought.

10/03/2021
różne inne 

produkty



BOBE20200224001

Belgijska firma opracowała 

innowacyjne i opatentowane 

technologie waloryzacji strumieni 

ubocznych. Poszukują partnerów 

zainteresowanych umowami 

licencyjnymi w celu komercjalizacji 

tych innowacyjnych procesów za 

granicą. Potencjalni partnerzy powinni 

być aktywni w sektorze pasz dla 

zwierząt / żywności dla ludzi / 

nawozów organicznych / 

	

The Belgian company has developed 

innovative and patented technologies 

to valorise side streams.  They are 

looking for partners interested in 

licensing agreements to 

commercialise these innovative 

processes abroad. Potential partners 

should be active in animal 

feed/human food/organic 

fertilizer/bioplastics sectors.

 28/03/ 2021
różne inne 

produkty

BORU20200227002

Rosyjska firma produkuje urządzenia 

elektromagnetyczne, które 

zapobiegają osadzaniu się kamienia 

na urządzeniach do produkcji oleju 

głębinowego. Rosyjska firma szuka 

wiarygodnych partnerów w branży 

naftowej do zawarcia korzystnej dla 

obu stron umowy usług 

dystrybucyjnych.

	

The Russian company produces 

electromagnetic equipment to 

prevent scaling on submersible oil 

production equipment. The Russian 

company is looking for reliable 

partners in their oil industry to 

conclude mutually beneficial 

distribution services agreement.

10/03/2021

pojazdy i 

maszyny/mas

zynowa

BODE20200325001

Północno-niemieckie MŚP opracowało 

oprogramowanie, które umożliwia 

firmom interakcję z konsumentami 

(B2C) lub zewnętrznymi ekspertami i 

partnerami biznesowymi (B2B) w 

zakresie otwartych procesów 

innowacji i współtworzenia i z 

powodzeniem prowadzi działalność w 

Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Aby 

zintensyfikować działalność 

międzynarodową, MŚP poszukuje 

partnerów dystrybucyjnych lub 

licencjobiorców związanych z 

doradztwem w zakresie innowacji, 

zarządzaniem innowacjami, rozwojem 

produktów i modeli biznesowych w 

Europie.

A Northern German SME has 

developed a software solution, 

enabling companies to interact with 

consumers (B2C) or with external 

experts and business partners (B2B) 

for open innovation and co-creation 

processes and is successfully running 

business in Germany, Austria and 

Switzerland. To increase international 

activities, the SME is looking for 

distribution partners or licensees 

related to innovation consulting, 

innovation management, product and 

business model development in 

Europe.

26/03/2021
komputery i 

IT

BOIT20200113001

Firma z Toskanii z Arezzo poszukuje 

dystrybutorów, importerów i 

przedstawicieli handlowych z Europy. 

Firma produkuje wysokiej jakości olej 

z pierwszego tłoczenia od 1960 roku. 

Firma jest wyposażona w 

zaawansowane technologicznie 

maszyny. Szukają usług 

dystrybucyjnych i umów agencyjnych.

Tuscany company located in Arezzo is 

looking for distributors, importers and 

commercial agents located in Europe. 

The company has been producing 

high-quality extra virgin oil since 1960. 

The company is equipped with 

technologically advanced machines. 

They are looking for distribution 

services and commercial agency 

agreements.

07/03/2021 spożywcza

BOBG20200304001

Bułgarskie MŚP z północno-

wschodniej Bułgarii zajmujące się 

produkcją i handlem ręcznymi 

pompami wodnymi, liniami myjącymi, 

artykułami gospodarstwa domowego i 

koszami na śmieci oferuje umowy o 

świadczeniu usług dystrybucyjnych 

zainteresowanym partnerom w całej 

UE.

A Bulgarian SME located in northeast 

of Bulgaria active in manufacturing 

and trading with manual water 

pumps, washing lines, household 

items and trash bins is offering 

distribution services agreements to 

interested partners across EU.

17/03/2021
narzędzia i 

części



BOBG20200227002

Bułgarska firma opracowuje 

oprogramowanie i aplikacje mobilne 

do wdrożenia w różnych usługach w 

branży udostępniania turystyki. Firma 

jest zainteresowana wzajemną 

współpracą na podstawie umowy 

agencyjnej i / lub umowy 

outsourcingowej lub umowy 

podwykonawstwa.

Bulgarian company develops software 

solutions and mobile applications for 

implementation in different services 

in tourism sharing industry. The 

company is interested in mutual 

cooperation under commercial 

agency agreement and/or outsourcing 

agreement or subcontracting 

agreement.

24/03/2021
komputery i 

IT

BORU20200225003

Rosyjska firma produkuje urządzenia 

do systemu kanałów radiowych do 

przesyłania powiadomień o 

włamaniach i pożarze, które mogą być 

stosowane w pomieszczeniach 

mieszkalnych. Firma szuka 

wiarygodnych partnerów do 

wzajemnie korzystnych relacji, a także 

do zawarcia umowy o usługi 

dystrybucyjne.

	

A Russian company manufactures 

equipment for a radio-channel system 

for transmitting notifications of 

penetration and fire, which can be 

used in residential premises. The 

company is looking for reliable 

partners for mutually beneficial 

relations, as well as for concluding a 

distribution services agreement.

14/03/2021
różne inne 

produkty

BOFR20191217001

Francuska firma specjalizuje się w 

produkcji i naprawie wszelkiego 

rodzaju autoklawów dla różnych 

gałęzi przemysłu, szczególnie dla 

branży kompozytów w dziedzinie 

lotnictwa, kosmonautyki i 

samochodów sportowych. Firma ma 

zdolność do produkcji lub naprawy 

ciężkiej i lekkiej konserwacji oraz do 

modernizacji kompletnego sprzętu. 

Firma szuka dystrybutorów i 

przedstawicieli handlowych oraz 

oferuje umowy produkcyjne.

The French company is specialized in 

manufacturing and repair all kind of 

autoclaves for various industries, 

especially for composites industry in 

aeronautics, space and sports cars 

fields. The company has the capacity 

to manufacture or to repair heavy and 

light maintenance and for retrofit of a 

complete equipment. The company 

looks for distributors and commercial 

agents and offers manufacturing 

agreements. 

26/03/2021

pojazdy i 

maszyny/mas

zynowa

BOUA20200306001

Firma została założona w 1998 roku i 

znajduje się na Ukrainie, w mieście 

Dnipro. Fabryka specjalizuje się w 

produkcji tornistrów, toreb i plecaków 

szkolnych i chętnie pracuje jako 

podwykonawca dla innych firm i 

partnerów. Firma poszukuje 

długoterminowej współpracy 

biznesowej na podstawie zawarcia 

umowy produkcyjnej lub 

podwykonawstwa.

	

The company was founded in 1998 

and located in Ukraine, Dnipro city. 

The factory specializes in the 

production of school satchels, bags 

and backpacks and is willing to work 

as a subcontractor for other 

companies and partners. The 

company is looking for long-term 

business cooperation on the basis of 

conclusion a manufacturing 

27/03/2021

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOQA20200329003

Firma katarska produkuje wysokiej 

jakości torby z tkaniny 

polipropylenowej, rury z tkaniny 

polipropylenowej, rolki z tkaniny 

polipropylenowej i towary 

zaprojektowane na zamówienie przy 

użyciu najnowocześniejszej produkcji 

w Doha, New Industrial City. 

Organizacja chciałaby podpisać 

umowy z dealerami, hurtownikami, 

brokerami handlowymi, aby ich 

towary były sprzedawane na rynkach 

międzynarodowych.

The Qatari company produces high-

quality polypropylene cloth bags, 

polypropylene fabric tubes, 

polypropylene fabric rolls and custom 

designed goods using state-of-the-art 

manufacturing in Doha, New 

Industrial City. The organization 

would like to sign deals with dealers, 

wholesalers, trading brokers for their 

goods to be sold on international 

markets.

31/03/2021
różne inne 

produkty



BOKR20200301001

Koreańska firma specjalizująca się w 

opracowywaniu i wytwarzaniu 

portfolio produktów IVD (urządzenia 

do diagnostyki in vitro) poszukuje 

partnerów do dystrybucji swojego 

zestawu produktów, który służy do 

diagnostyki molekularnej ponad 10 

patogenów zakaźnych jednocześnie i 

był głównie wykorzystywany w 

scentralizowanych laboratoriach 

klinicznych. Firma preferuje 

partnerów dystrybucyjnych 

specjalizujących się w chorobach 

zakaźnych i urządzeniach 

medycznych, a ponadto ma szerokie 

sieci kontaktów z laboratoriami 

A Korean company specialized in 

developing and manufacturing a 

portfolio of IVD (in vitro diagnostic 

device) products is looking for 

partners to distribute its product kit 

which is for the molecular diagnosis of 

more than 10 infectious pathogens 

simultaneously and has been mainly 

used in centralized clinical 

laboratories. The company prefers 

distribution partners who are 

specialized in infectious diseases and 

medical devices, additionally have 

wide networks with clinical 

laboratories. 

06/03/2021 medycyna

BOIL20200304001

Firma znajduje się w północnym 

Izraelu, gdzie pozostaje największym 

producentem i eksporterem sprzętu 

taktycznego w kraju. Działalność 

obejmuje głównie odzież wierzchnią, 

odzież roboczą i odzież 

ukierunkowaną na zaopatrywanie sił 

rządowych / wojskowych. Działają 

głównie w zakresie środków ochrony 

osobistej (PPE) i przewozu ładunku 

(LC) i są nastawieni na zaopatrywanie 

sił rządowych / wojskowych. 

Pożądanym typem współpracy byłaby 

agencja handlowa lub umowa 

The company is located in northern 

Israel, where they remain as the 

country's largest tactical gear 

manufacturer and exporter. The 

sector activity is mainly outerwear, 

work wear, and apparel that are 

geared towards supplying 

government/military forces. This 

includes activity mainly in Personal 

Protection Equipment (PPE) and Load 

Carriage (LC) and geared towards 

supplying government/military forces. 

The desired cooperation type would 

be a commercial agency or 

11/03/2021
różne inne 

produkty

BOAM20200310001

Ta armeńska firma zajmuje się 

produkcją różnego rodzaju damskiej 

odzieży i dodatków, takich jak 

damskie torby, paski itp. Produkcja 

firmy jest w większości wykonana 

ręcznie i wykonana z naturalnych 

materiałów. Firma szuka nowych 

możliwości współpracy za granicą, aby 

wejść na rynek zagraniczny w ramach 

umowy o usługi dystrybucyjne, 

umowy produkcyjnej lub umowy 

This Armenian company is involved in 

production of different kinds of 

women's clothes and accessories, 

such us women's bags, belts, etc. The 

company’s production is mostly 

handmade and is made of natural 

materials. The company is looking for 

new cooperation opportunities 

abroad to enter the foreign market 

under the distribution services 

agreement, manufacturing agreement 

12/03/2021

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOHU20200325001

Węgierski startup cyfrowy oferuje 

nową, obsługiwaną przez sztuczną 

inteligencję (AI) cyfrową aplikację 

zdrowotną dla pacjentów z 

przewlekłymi chorobami nerek, 

cukrzycą i / lub otyłością (Software-as-

a-Service, SaaS). Rynek docelowy 

obejmuje szpitale, kliniki, dietetyków, 

ubezpieczalnie zdrowotne lub duże 

korporacje ze strategią zdrowotną dla 

pracowników. Aplikacja może pomóc 

użytkownikom końcowym w 

codziennym zarządzaniu zdrowiem i 

dietą. Poszukuje się 1-5 potencjalnych 

sprzedawców / dystrybutorów i 

przedstawicieli w poszczególnych 

krajach, aby zaangażować nabywców 

A Hungarian digital health startup 

offers new, Artificial Intelligence (AI)-

supported digital health application 

for patients with chronic kidney 

diseases, diabetes and/or obesity 

(Software-as-a-Service, SaaS).Target 

market includes hospitals, clinics, 

dietitians, health insurance or large 

corporates with health strategy for 

employees. The app can help end 

users in their daily health and diet 

management. 1-5 potential 

sales/distributors & agents are sought 

per country to engage corporate 

buyers.

31/03/2021
komputery i 

IT



BOPT20200318002

Portugalska firma z solidną wiedzą w 

dziedzinie elektroniki, projektowania i 

mechaniki szuka partnerstwa z 

firmami, które potrzebują rozwoju 

elektroniki do swoich produktów lub 

procesu produkcyjnego, na podstawie 

umowy produkcyjnej lub 

podwykonawczej.

Portuguese company with solid 

knowledge in the areas of electronics, 

design and mechanics, is looking for 

partnerships with companies that 

need the development of electronics 

for their products or production 

process, through a manufacturing or 

subcontracting agreement.

25/03/2021

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

BOUA20200226002

Firma została założona w 2008 roku w 

Kijowie, teraz ma nowoczesne fabryki 

na Ukrainie i w Polsce. Specjalizuje się 

w produkcji innowacyjnych ekranów i 

modułów LED, a także w 

zintegrowanych rozwiązaniach do 

produkcji, instalacji i konserwacji 

wyświetlaczy LED, a także innych 

produktów LED. Firma oferuje 

zarówno pojedyncze komponenty, jak 

i gotowe produkty. Poszukuje 

dystrybutorów, przedstawicieli 

handlowych na całym świecie i oferuje 

produkcję swoich produktów na 

The company was established in 2008 

in Kyiv and now it has modern 

factories in Ukraine and Poland. It 

specializes in the manufacturing of 

innovative LED screens and modules 

and also in integrated solutions for 

the production, installation and 

maintenance of LED displays, as well 

as other LED products. The company 

offers both individual components 

and finished products. It is looking for 

distributors, commercial agents 

around the world and offers to 

produce its products under individual 

04/03/2021

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

BOSI20200122001

Słoweński producent ręcznego 

przyrządu do pomiaru 

promieniowania gamma poszukuje 

ugruntowanego dystrybutora. 

Poszukuje się partnerów o 

ustabilizowanej sieci i kanałach 

sprzedaży na rynku detektorów 

A Slovenian manufacturer of 

innovative gamma-ray instruments is 

looking for a well-established 

distributor. Partners with an 

established network and sales 

channels in the radiation detector 

market are sought.  

14/03/2021
różne inne 

produkty

BOIN20200121001

Indyjska firma produkująca 

komponenty do precyzyjnej inżynierii 

jest zainteresowana rozszerzeniem 

swoich usług na rynki zagraniczne. 

Firma oferuje pełen zakres usług 

produkcyjnych w ramach umów 

produkcyjnych i podwykonawczych.

An Indian precision engineering 

component manufacturing company 

is interested to expand its services to 

overseas markets. The company is 

offering full range of manufacturing 

services under manufacturing and 

subcontracting agreements. 

20/03/2021
różne inne 

produkty

BOIT20200319002

Włoska firma produkująca szeroką 

gamę najwyższej jakości produktów 

mlecznych poszukuje dystrybutorów z 

doświadczeniem w pracy z kanałami 

sprzedaży hurtowej, detalicznej i 

gastronomicznej na ich lokalnych 

rynkach. Szeroka oferta wysokiej 

jakości produktów jest oferowana dla 

HORECA (hotel / restauracja / 

kawiarnia) i FMCG oraz, w razie 

potrzeby, również pod marką 

An Italian company producing a wide 

range of top quality dairy products is 

looking for distributors with 

experience in working with the 

wholesale, retail and foodservice 

channels in their local markets. An 

extensive range of high quality 

products is offered for HORECA 

(Hotel/Restaurant/Cafe) and FMCG 

(Fast Moving Consumer Goods) and, if 

required, for private label as well.

25/03/2021 spożywcza

BORU20200213002

Rosyjska firma posiada zasoby węgla 

klasy D, T, SS, K, KS z możliwością 

dostaw eksportowych do krajów Azji, 

Europy, Turcji i Chin. Zakres dostaw 

wynosi od 20 000 ton miesięcznie. 

Firma szuka wiarygodnych partnerów 

do wzajemnie korzystnej współpracy i 

zawarcia umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The Russian company has the 

resources of coal of grades D, T, SS, K, 

KS with the possibility of export 

deliveries to the countries of Asia, 

Europe, Turkey, and China. The scope 

of supply is from 20,000 tons per 

month.  The company is looking for 

reliable partners for mutually 

beneficial cooperation and for the 

conclusion of a distribution services 

14/03/2021
różne inne 

produkty



BOAM20200219001

Ta armeńska firma specjalizuje się w 

produkcji różnego rodzaju 

chemikaliów, takich jak materiały 

budowlane, produkty do pielęgnacji 

samochodów, a także chemii 

gospodarczej. Firma szuka umowy na 

usługi dystrybucyjne.

This Armenian company is specialized 

in manufacturing of different kinds of 

chemicals, such as construction 

materials, car care products, as well as 

household chemicals. The company is 

looking for a distribution services 

agreement.

07/03/2021

chemia i 

kosmetyki/ch

emiczna

BOIT20200304001

Włoska firma działa w obszarze 

krytycznych zastosowań i działań 

inżynieryjnych. W szczególności, 

działając w produkcji przyrostowej, 

opracowali system dostosowywania 

surowców używanych do tworzenia 

dowolnych obiektów. Firma szuka 

umów na outsourcing.

The Italian company operates on 

mission critical application and 

engineering activities. In particular, 

operating in the additive 

manufacturing, they developed a 

system to custom the raw materials 

used to create any objects. The 

company is looking for outsourcing 

18/03/2021 inne usługi

BOTR20200109001

Turecka firma działająca w branży 

bezpieczeństwa i obrony produkuje 

samowystarczalny biegun słoneczny o 

nazwie „Smart Direk”, który jest 

opatentowanym produktem firmy. 

Firma chce ustanowić 

długoterminowe partnerstwa 

biznesowe w ramach usług 

dystrybucyjnych, umowy agencyjnej i 

A Turkish company which operates in 

security and defense industry 

manufactures a self sufficient solar 

pole named "Smart Direk" which is a 

patented product of the company. 

The company wants to establish a 

long-term business partnerships 

under distribution services, 

commercial agency and 

14/03/2021
różne inne 

produkty

BOES20200311001

Hiszpański producent, specjalizujący 

się w opracowywaniu elektrycznych 

rozwiązań grzewczych, poszukuje 

światowych dystrybutorów 

modulowanych kotłów grzewczych, 

które regulują zużycie w zależności od 

rzeczywistego zapotrzebowania na 

ciepło w celu oszczędzania energii. 

Dodatkowo jeden z produkowanych 

modeli działa zarówno na ciepłą 

wodę, jak i ogrzewanie, będąc 

odpowiednim rozwiązaniem dla 

nieruchomości bez dostępu do 

głównego źródła gazu lub domów, 

które mają ograniczenia kotła 

A Spanish manufacturer company, 

specialized in developing electric 

heating solutions is looking for 

worldwide distributors of their 

modulating heating boilers that 

regulate the consumption depending 

on the real heat demand in order to 

save energy. Additionally, one of the 

manufactured models works for both, 

hot water and heating, being a 

suitable solution for properties with 

no access to a main gas supply or 

homes, which have gas boiler 

restrictions. 

18/03/2021

sprzęt 

elektroniczny 

i elektryczny

BOIT20191217003

Włoska firma z siedzibą w Toskanii i 

specjalizująca się w różnych rodzajach 

sera pecorino szuka firmy do 

zdefiniowania umów o usługi 

dystrybucyjne. Wśród oferowanych 

produktów znajduje się ChNP 

„Pecorino Toscano” (chroniona nazwa 

pochodzenia), produkt wysokiej 

jakości. Firma dostarcza szeroką gamę 

pecorino, od tych o tradycyjnych 

smakach po te o innowacyjnych 

smakach.

An Italian company located in Tuscany 

and specialized in pecorino cheese in 

various types is looking for company 

to define distribution services 

agreements. Among the products 

offered is the Pecorino Toscano PDO 

(protected designation of origin) a 

high quality product. The company 

supplies a wide range of pecorino 

from those with traditional flavors to 

those with innovative flavors.

17/03/2021 spożywcza



BORU20200222003

Rosyjska firma opracowała kompleks 

sprzętowo-programowy do 

trójwymiarowych badań sejsmiczno-

akustycznych w ultra wysokiej 

rozdzielczości, osadów dennych w 

obszarach wodnych w celu 

rozwiązania problemów 

geotechnicznych i poszukiwawczych. 

Firma szuka wiarygodnych partnerów 

do długoterminowej współpracy i 

zawarcia umowy licencyjnej.

A Russian company developed a 

hardware-software complex for ultra-

high-resolution three-dimensional 

seismic-acoustic research of bottom 

sediments in water areas to solve 

geotechnically and search problems. 

The company is looking for reliable 

partners for long-term cooperation 

and to conclude a license agreement.

12/03/2021
sektor morski, 

lotniczy

BOUK20200304003

Ten brytyjski producent kamerotnu 

(stalowy pręt służący m.in. do 

strojenia instrumentów muzycznych) 

chce rozwinąć swoją obecność na 

międzynarodowym rynku. Produkty 

wykonane są ze stali lub aluminium i 

są przeznaczone do stosowania w 

medycynie, terapii leczniczej, 

przemyśle, nauce i muzyce. Wszystkie 

widełki mają gwarancję dokładności 

strojenia. Obecnie firma chce 

rozszerzyć sprzedaż za granicę i 

poszukuje wielu doświadczonych 

dystrybutorów na całym świecie.

This UK manufacturer of a range of 

tuning forks for a number of 

industries is looking to develop its 

international market presence in what 

is a burgeoning market.  Products are 

made from steel or aluminium and 

are designed for use in medical, 

healing therapy, industrial, scientific 

and music sectors.  All forks are 

guaranteed for their tuning accuracy. 

The company is currently looking to 

expand sales overseas and now seeks 

a number of experienced distributors 

worldwide.

06/03/2021 metalowa


