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BOLT2019

0821001

Litewska firma jest dostawcą i 

dystrybutorem ergonomicznych 

rozwiązań do biur znanych 

producentów (regulowanej 

wysokości biurka, uchwyty na 

projektory, ramiona do 

monitorów, sprzęt audio/video i 

oświetleniowy). Firma poszukuje 

pośredników handlowych 

(agentów, dystrybutorów) w 

Polsce, Czechach, Słowacji i na 

Węgrzech.

The Lithuanian company is a 

supplier/distributor of well-

known brands ergonomic 

solutions for offices and 

workplaces (height adjustable 

desk frames, mountings for 

projectors, monitor arms, 

audio/video equipment, 

lightning and etc.). The 

company is looking for trade 

intermediaries in Poland, Czech 

Republic, Hungary, Slovakia and 

beyond to work under 

commercial agency agreement 

or distribution services 

agreement.

28/08/2020

produkty 

drewniane, 

meble

BODK201

90529001

Duńska firma oferuje 

sześciokątne elementy z 

recyklingowanego plastiku, 

służące do przykrywania 

powierzchni cieczy. Działają jak 

puzzle, łączą się, pływając na 

powierzchni i pokrywają ją w 

prawie 100%. Celem ich 

stosowania jest zmniejszenie 

widzialnego przez ciecz zapachu, 

ograniczenie parowania, 

zapobieganie wzrostu algo i 

emisji chemicznej. Panele te 

znajdują zastosowanie w 

sektorach rolniczym, produkcji 

biogazu, oczyszczania ścieków i 

odzyskiwania wody. Firma 

poszukuje dystrybutorów i 

agentów handlowych w 

Niemczech, Francji, we 

Włoszech, Polsce, Portugalii i 

Hiszpanii.

A Danish SME offers hexagon 

shaped recycled-plastic 

elements for covering fluid 

surfaces. The cover acts like a 

puzzle - once put down on the 

surface of water, they spread 

around and float together, 

covering the surface nearly 

100%. The aim is to reduce 

odour, evaporation, algae and 

chemical emissions. They can 

be used in many sectors, such 

as agriculture, biogas, waste- 

and recycled water. 

Distributors and agents are 

sought in Germany, France, 

Italy, Poland, Portugal and 

Spain.

12.08.2020
różne inne 

produkty



BOTR2019

0719001

Turecka firma, posiadająca 

doświadczenie w produkcji 

dzianych tekstyliów z przędzy 

polimerowej (pojedynczej i 

podwójnej) oraz typu spunlace, 

równoległe i krzyżowe, 

produkowane z naturalnych i 

syntetycznych przędz. Firma 

poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów.

A Turkish company, 

experienced in the production 

of nonwoven fabrics from 

polymer based filaments (mono-

component and bi-component) 

and spunlace fabrics (parallel 

laid and cross-lapped) made 

from natural and synthetic 

staple fibers, would like to sign 

distribution services or 

commercial agency agreements 

to sell their products to wider 

markets.

05.08.2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOES2018

1130001

Hiszpańska firma, specjalizująca 

się w produkcji akcesoriów 

sportowych, takich jak sprzęt do 

koszykówki, piłki nożnej, 

siatkówki, piłki ręcznej i do 

innych sportów. Firma posiada 

fabryki w Azji i Hiszpanii, jest 

również producentem OEM. 

Firma poszukuje agentów 

handlowych i dystrybutorów.

The Spanish company is 

specialized in sports goods and 

produces and designs products 

for basketball, football, 

volleyball, handball and other 

sports. It has its own factories 

based in Spain and Asia. It is 

also an original equipment 

manufacturer (OEM).  It is 

looking for distribution services 

agreements and commercial 

agency agreements.  

22/08/2020
różne inne 

produkty

BOHU201

90718002

Węgierska firma rodzinna z 

sektora MSP produkuje 

oryginalną biżuterię (np. 

pierścionki z diamentami), 

używając specjalnej technologii. 

Firma oferuje usługi 

podwykonawstwa i produkcyjne.

The Hungarian family owned 

SME is manufacturing unique 

jewelry (eg. rings with diamond 

stones) with a special 

technique. It is looking for 

partners in a frame of 

manufacturing or 

subcontracting agreement.

20/08/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria



BOUK201

90730001

Brytyjska, rodzinna firma z 75-

letnią tradycją, posiadająca 70% 

udziału w lokalnym rynku, 

zajmuje się produkcją wysokiej 

jakości produktów pralniczych 

(deski do prasowania, ściereczki z 

mikrofibry, gąbki, miski) 

poszukuje dystrybutorów m.in. w 

Polsce.

With 70% market share in the 

UK and more than 75 years 

experience, the UK family-

owned company manufacturing 

high quality laundry hardware 

and textile (iron boards, cloth 

microfibre, sponges, bins 

caddy), is looking to sign up 

distribution  services  

agreements to help them 

expand into the Netherlands, 

Belgium, Germany, Switzerland, 

Italy, Poland, Hungary, 

Portugal, Spain and 

Scandinavia. 

07.08.2020

pojazdy i 

maszyny/maszy

nowa

BOUA201

90614002

Młoda, ukraińska firma 

produkująca ręcznie 

produkowane akcesoria domowe 

z wełny poszukuje 

dystrybutorów i przedstawicieli 

handlowych. Firma posiada 

wieloletnie doświadczeniem, 

dzięki któremu udało się jej 

osiągnąć wysoką jakość 

produktów, wyrabianych z 

najlepszych surowców. 

Young Ukrainian brand of 

handmade woolen home 

accessories is looking for 

distributors that can help sell 

their products and represent 

this brand in Europe. The 

company uses many years of 

experience in mastering hand 

woven woolen products and 

natural materials for the 

creation of products. The 

company seek retailers and 

distributors of home 

accessories for distribution 

services agreements.

19/08/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria



 

BOGE2019

0611001

Gruzińska fabryka alkoholu, 

założona w 2015 roku w mieście 

Agara, znanego z produkcji 

owoców. Firma produkuje 

nalewki z gruszek, jabłek i śliwek 

oraz szeroką gamę destylatów  

na podstawie własnej receptury i 

w nowoczesnej fabryce. Firma 

oferuje usługi produkcji i 

podwykonawstwa.

Georgian distillery was 

established in 2015 in Agara, 

Georgia which is well known as 

a vast fruit production region. 

Company produces pear, apple 

and plum distillates/spirits (as 

raw material) and various types 

of high volume-alcoholic drinks 

through a distillation method, 

with a specially designed recipe 

in a factory equipped with the 

most modern technologies.

Georgian distillery offers 

manufacturing and 

subcontracting agreements.

08.08.2020 spożywcza

BOBE2019

0806002

Belgijska firma zajmuje się 

produkcją i dystrybucją 

akcesoriów sportowych pod 

własną marką, stworzoną w 1993 

roku. Firma produkuje na terenie 

Europy buty trekkingowe dla 

dorosłych i dzieci, do każdej 

formy aktywności na łonie 

natury. Firma poszukuje 

dystrybutorów i agentów 

handlowych.

The Belgian company is a 

Benelux organization, which 

distributes outdoor, work & 

lifestyle brands in Benelux. It 

created its own brand in 1993. 

The company produces trekking 

shoes exclusively in Europe, for 

kids and adults, for all levels of 

outdoor activities. It is looking 

for agents and distributors in 

Central and Northern Europe.

08.08.2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria



 

BOJP2019

0605001

Nowopowstała japońska firma, 

zajmująca się produkcją 

organicznej zielonej herbaty 

poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów na terenie UE. 

Firma produkuje osiem rodzajów 

mieszanek zielonej herbaty i ziół, 

co jest wyjątkowym produktem 

na japońskim rynku. 

A newly established Japanese 

company involved in the 

production of organic green tea 

is looking for commercial 

agents and distributors in all EU 

countries. The company 

produces eight original green 

tea blends which are mixed 

with herbs. The mixing of green 

tea with herbs is rare in the 

Japanese green tea industry. 

They want to engage in a 

mutually beneficial partnership 

with EU partners under a 

distribution services or a 

commercial agency agreement. 

08.08.2020 spożywcza

BODE2019

0614001

Niemiecka firma z dużym 

doświadczeniem i tradycjami w 

produkcji skrzyń biegów oferuje 

swoje produkty firmom, które 

chciałby ich użyć w bardziej 

skomplikowanych produktach 

jako podwykonawca. Firma 

oferuje również produkcję OEM 

oraz pod marką własną.

A German company, with a long 

tradition and an expertise in 

switchgear manufacturing, is 

offering their switchgears 

under manufacturing or 

subcontracting agreement to 

companies from the European 

Union who look to install those 

as part of more complex 

systems . The German specialist 

also offers the opportunity to 

act as an original equipment 

manufacturer and private label 

manufacturer.

30/08/2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOBG201

90723002

Bułgarska firma projektuje i 

produkuje parametrycznie 

zaprojektowane wnętrza, 

łączone jedynie przy użyciu 

drewnianych kołków. Jej 

produkty składa się używając 

jedynie gumowego młotka i 

animowanej instrukcji 3D. Firma 

poszukuje dystrybutorów.

The Bulgarian company designs 

and manufactures parametric 

designed interiors, by using 

only wooden joints to 

assemble, with rubber hammer 

and guided by 3D animated 

instructions. The desired type 

of partnership is a distribution 

services agreement.

28/08/2020

produkty 

drewniane, 

meble



 

BOJP2019

0809001

Japońska firma, produkująca 

szeroką gamę ekologicznych, 

roślinnych opakowań do 

pakowania kosmetyków, leków, 

odczynników i jedzenia, 

poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów w Europie. Firma 

posiada partnerów handlowych 

w różnych częściach świata, 

jednak pragnie wzmocnić swoją 

pozycję na rynku UE. Firma duży 

nacisk kładzie na bezpieczeństwo 

i kontrolę jakości swoich 

produktów.

A Japanese producer of a large 

variety of ecological plant-

derived containers for 

cosmetics, pharmaceuticals, 

reagents and health foods 

wants to establish distribution 

services and commercial 

agency agreements in the EU. 

The company already has 

strong international 

partnerships all over the world, 

but is looking to expand their 

market share in the EU. They 

are dedicated to outstanding 

safety and quality control for 

their products, and wish to 

proactively work with EU 

partners. 

12.08.2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BOES2019

0725001

Hiszpańska firma specjalizuje się 

w produkcji i sprzedaży owoców 

mrożonych metoda IQF 

(indywidualne szybkie mrożenie) 

w formie plastrów, kostek i 

granulatu. Firma poszukuje 

dystrybutorów.

A Spanish based company 

specialised in the production 

and sales of IQF citrus products 

from citrus peel (slices, dices, 

granulates) to citrus slices or 

wedges is searching for 

potential partners for the 

distribution in Europe

02.08.2020 spożywcza

BODE2019

0729002

Młoda, niemiecka firma z sektora 

MSP zajmuje się produkcją 

naturalnych kosmetyków na 

bazie białka łubinu, mającego 

właściwości nawilżające i 

działające przeciw starzeniu. 

Firma poszukuje agentów 

handlowych, dystrybutorów oraz 

salonów kosmetycznych w 

Europie, które chcą poszerzyć 

swoją gamę naturalnych i 

ziołowych kosmetyków. Firma 

pragnie również nawiązać 

bezpośrednie kontakty z 

salonami SPA i hotelami. Firma 

poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów.

A young natural cosmetic SME 

from Germany is offering a new 

care cosmetic line based on 

lupin proteins with anti-aging 

and hydrating effects. The 

company is looking for agents, 

distribution partners and 

cosmetic salons in Europe who 

want to expand their natural 

and herbal product lines and is 

interested in direct contacts to 

operators of natural spas and 

hotels who might be interested 

in offering the products to their 

clients. The company is looking 

distribution and commercial 

agency agreements.

05.08.2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna



BOJP2019

0814001

Japońska firma, posiadająca 

doświadczenie w produkcji 

akcesoriów asystujących, 

produkowanych z dodatkiem 

magnezu, takich jak laski i 

chodziki. Magnez jest znany ze 

swojej wytrzymałości ale dzięki 

swojemu doświadczeniu i 

umiejętnościom, japońska firma 

potrafi używać go do produkcji. 

Firma poszukuje agentów 

handlowych i dystrybutorów w 

krajach UE.

A Japanese company with 

expertise in the production of 

magnesium made assistive 

devices is seeking partners in 

the EU for their final products 

such as canes and quad canes. 

Magnesium is notorious for its 

toughness, but through 

expertise and skill the Japanese 

company managed to succeed 

in manipulating it. 

They are looking to engage in 

distribution services and 

commercial agency agreements 

to help expand the market 

share of their end-products in 

the EU.

27/08/2020 medycyna

 

BOHU201

90501001

Węgierska firma, specjalizująca 

się w produkcji części do mebli 

oraz pokrywaniem elementów 

mebli powłokami, oferuje usługi 

podwykonawstwa oraz 

produkcyjne kontrahentom z 

krajów UE. 

Hungarian company specialized 

in furniture parts production 

and coating of furniture 

elements is offering 

subcontracting and 

manufacturing agreements. The 

Hungarian entrepreneur is 

interested in cooperation with 

companies from EU.

13/08/2020

produkty 

drewniane, 

meble

BOBG201

90805001

Bułgarska firma, założona w 2007 

roku, specjalizująca się w druku 

3D przy użyciu technologii 

osadzanie topionego materiału 

działa w sektorach architektury, 

produkcji mebli, przemysłu 

samochodowego, wyposażenia 

wnętrz oraz projektowania. 

Firma oferuje usługi 

podwykonawstwa partnerom z 

krajów UE.

A Bulgarian company, 

established in 2007 and 

specializing in 3D printing by 

using fused deposition 

modelling technology, is 

working successfully in fields 

like architecture, furniture 

manufacturing, automotive 

industry, home decor and 

design. The company is looking 

for subcontracting partnerships 

with partners from the EU.

28/08/2020 inne usługi



 

BODE2019

0704001

Niemiecka firma, specjalizująca 

się w kompleksowym, 

precyzyjnym odlewaniu stopów 

stali, niklu, kobaltu, zgodnie z 

międzynarodowymi standardami 

jakości, poszukuje agentów 

handlowych i dystrybutorów.

A German company, specialized 

in the complex and filigree 

precision casting of steel, nickel 

and cobal alloys in compliance 

with international quality 

standards, is looking for 

partners for long-term 

agreements on commercial 

agency and distribution.

07.08.2020
narzędzia i 

części

BOUK201

90820002

Brytyjska firma rodzinna 

produkuje suplementy, odżywki 

dla sportowców oraz produkty 

do pielęgnacji skóry i włosów od 

1972 roku. Jej produkty są 

dostępne w szerokiej gamie 

postaci. Firma, oprócz własnych 

linii produktów, oferuje też 

produkcję pod markami 

własnymi i produkcję 

kontraktową. Firma poszukuje 

dystrybutorów w Europie.

This family-owned UK company 

has been manufacturing dietary 

food supplements, sports 

nutrition, natural skincare and 

hair care products since 1972. 

Its products are available in a 

wide range of different forms 

and, as well as its own branded 

lines, it can offer own label and 

contract manufacturing 

options. 

The company is seeking to 

expand its export activity 

through the appointment of 

new distributors in key 

European markets.

22/08/2020 spożywcza

BOAL2019

0709001

Wiodący tour operator oferuje 

wycieczki po Albanii, Chorwacji, 

Kosowie, Czarnogórze i 

Północnej Macedonii. Firma 

dostarcza swoje usługi od 2009 

roku. Organizuje wypoczynek dla 

małych grup turystów, 

pozwalając im na odnalezienie 

doświadczeń, które najbardziej 

im pasują poprzez łączenie 

turystyki przygodowej z 

kulturalną. Firma poszukuje 

agentów  handlowych.

The company is a leading 

Incoming Tour Operator 

offering tourism services in 

Albania, Croatia, Kosovo, 

Montenegro, and N. 

Macedonia. Since 2009 the 

company is delivering high 

standard services for our Global 

partners. The company 

operates with a small group of 

tourists, offering the possibility 

to identify the experience that 

best meets the client's desires 

combining adventure tourism 

with the culture one. The 

company is looking for partners  

under commercial agency 

agreements.

02.08.2020 turystyka



BOUK201

90730002

Brytyjska firma jest jednym z 

partnerów tworzących wiodąca 

platformę do analizy danych 

'Kinetica' oraz tworzy na 

zamówienie rozwiązania dla 

każdego sektora przemysłu, w 

którym potrzebna jest 

szerokopasmowa analiza danych. 

jej produkty pozwalają firmom 

przetwarzać, analizować i 

reagować na informacje 

otrzymywane z ogromnych ilości 

danych w czasie rzeczywistym. 

Firma poszukuje agentów 

zainteresowanych jej usługami 

jako podwykonawcy lub w 

formie outsourcing'u.

This UK company is a 

development partner for the 

world-leading, extreme data 

analysis platform ‘Kinetica’ and 

design bespoke solutions for 

any type of industry where 

ultra-high bandwidth data 

analysis is essential.  The 

product allows companies to 

process, analyze and react to 

vast quantities of real-time data 

instantaneously. The company 

is seeking opportunities with 

commercial agents in any 

sector or opportunities for 

subcontracting/outsourcing 

agreements with organizations 

of any size.

09.08.2020 komputery i IT

BODE2019

0729001

Niemiecki producent surowców, 

takich jak zioła, oleje jadalne, 

olejki kosmetyczne i eteryczne, 

ekstrakty aromatyczne, 

substancje aktywne, zioła i 

przyprawy, produkowane 

organicznie. Firma poszukuje 

agentów handlowych i 

dystrybutorów. 

A German manufacturer 

supplies the industry with raw 

materials and auxiliaries, such 

as herbs, edible oils, cosmetic 

oils, essential oils, aromatic 

extracts, active ingredients, 

herbs and spices, with a focus 

on controlled organic 

cultivation. The company is 

looking for new distributors, 

agencies of these products and 

is interested in a commercial 

agency agreement or 

distribution service agreement 

for a long term cooperation.

02.08.2020 spożywcza



BOES2019

0729002

Producent oliwy extra virgin z 

Majorki, mający ponad 700-

letnia tradycję i siedzibę w 

górach Serra de Tramuntana, 

odgrywa historyczną rolę w 

historii produkcji oliwy na tym 

terenie. Firma poszukuje 

dystrybutorów z krajów UE w 

celu dystrybucji swojej oliwy, 

oliwek i naturalnych dżemów.

The Mallorquin organic extra 

virgin olive oil manufacturer, 

with more than seven centuries 

of tradition and situated in the 

middle of Serra de Tramuntana 

mountains olive groves, plays a 

key role in the history of 

Mallorca’s olive cultivation.

The company is looking for 

distributors in the European 

Union, in order to distribute 

their virgin olive oil, olives and 

pure natural jams.

22/08/2020 spożywcza

 

BOES2019

0705001

Hiszpańska firma specjalizuje się 

w produkcji audiowizualnym 

konstruowaniu fabuły, tworzenia 

narracji i grafik do gier video, 

animacji 2D/3D oraz tworzeniu 

innych rozwiązań, takich jak 

"poważne gry", przemysł 4.0 itp. 

oferuje usługi podwykonawstwa 

oraz outsourcing'u, a także 

poszukuje licencjobiorców.

The Spanish company is 

specialized in the creation of 

audiovisual storytelling 

experiences, narrative design 

for video games, art for video 

games and 2D / 3D animation, 

as well as the development of 

all kinds of applications such as 

serious games, industry 4.0, 

etc. The company is looking for 

suitable partners to offer 

subcontracting and outsourcing 

agreements. Also, the company 

is looking for partners to sign 

license agreements.

16/08/2020 komputery i IT

BOPT2019

0416001

Portugalska firma, ekspert w 

inżynierii plastiku i świadczeniu 

usług konsultingowych poszukuje 

partnerów w sektorze inżynierii 

przemysłowej, oferując im usługi 

asysty technicznej jako 

podwykonawca. Usługi te 

obejmują konsultacje 

przemysłowe, inżynieryjne oraz 

marketingowe i 

przedstawicielstwa.

Portuguese company, expert in 

the plastics engineering 

industry and consultancy 

services, is looking for 

partnerships in industrial 

engineering, offering to 

perform services and technical 

assistance under 

subcontracting agreements. 

Services offered by the 

company include industrial 

consulting/engineering and 

marketing/representation.

02.08.2020
różne inne 

produkty



BODE2019

0809003

Niemiecka firma świadczy 

europejskim firmom usługi 

konsultingowe i zarządzania. 

Posiada kompleksowe 

możliwości dotyczące 

zarządzania, od tworzenia analiz 

strategicznych oraz definicji, po 

zarządzanie projektem i zmianą. 

Poszukiwane są firmy ze 

wszystkich branż, poszukujące 

takich usług oraz partnera z 

doświadczeniem w biznesie, 

cyfryzacji, SI oraz innowacjach. 

Oferowane są usługi 

outsourcing'u i 

podwykonawstwa.

The German company delivers 

consulting and management 

services to clients in Europe. 

The company has end-to-end 

capabilities in management 

consulting from strategy 

analysis and definition to 

project (portfolio) management 

and change management. It is 

looking for organizations of all 

sectors in need of expertise and 

experience in business, digital, 

artificial intelligence and 

innovation under outsourcing 

or subcontracting agreements. 

21/08/2020
doradztwo i 

konsultacje

BOUA201

90709001

Ukraińska firma oferuje usługi 

produkcji przyjaznej środowisku, 

profesjonalnej chemii domowej, 

zgodnie z wytycznymi klienta. 

Firma poszukuje dystrybutorów.

The Ukrainian company offers 

services for the production of 

environmental professional 

chemistry for the care of the 

house, taking into account all 

the wishes and requirements of 

the client. The company is 

interested in long-term 

cooperation with cleaning 

product distribution companies, 

under distribution agreements.

28/08/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BOBG201

90812001

Bułgarska firma budowlana 

specjalizuje się w budowie hal 

przemysłowych, konstrukcji 

metalowych i płyt warstwowych, 

drzwi, ogrodzeń, klatek 

schodowych, placów zabaw i tym 

podobnych elementów 

metalowych. Firma szuka 

nowych partnerstw z firmami 

budowlanymi z UE. Potencjalne 

partnerstwa byłyby objęte 

umową  produkcji i / lub 

podwykonawstwa.

Bulgarian construction 

company is specialized in 

construction of industrial halls, 

metal structures and sandwich 

panels, doors, fences, 

staircases, playgrounds, etc. 

similar metal parts. The 

company is looking for new 

partnerships with EU 

construction companies. The 

potential partnerships sought 

would be under manufacturing 

and/or subcontracting 

agreement.

29/08/2020

materiały i 

usługi 

budowlane



BOIL2019

0717002

Ta izraelska firma jest rodzinną 

firmą z ponad 25-letnim 

doświadczeniem w dostarczaniu 

zautomatyzowanych rozwiązań 

opakowaniowych dla 

największych producentów na 

całym świecie. Firma dostarcza 

niestandardowe lub 

standardowe kompleksowe 

maszyny pakujące, począwszy od 

podajników pojemników i 

nakrętek, poprzez maszyny 

średniej linii, takie jak maszyny 

do napełniania, zamykania i 

etykietowania, aż po maszyny na 

końcu linii produkcyjnej, takie jak 

pakowarki skrzyń.

Firma szuka partnerów do joint 

venture lub umowy o 

podwykonawstwo. 

This Israel-based company is a 

family owned and operated 

business with over 25 years 

experience of delivering 

automated packaging solutions 

to major manufacturers around 

the world. It supplies 

customized or standard end-to-

end packaging machines 

starting with container and cap 

feeders, through the mid-line 

machines such as filling, 

capping and labeling machines 

until the end-of-line production 

machines like case packers. 

The company is  seeking joint 

venture or subcontracting 

agreement.

06/08/2020
opakowania, 

papier

BORO201

90717001

Rumuńska firma, producent 

olejów tłoczonych na zimno z 

różnych rodzajów nasion warzyw 

i aromatycznych ziół, szuka 

partnerów w Europie, zwłaszcza 

we Włoszech, Hiszpanii, Francji, 

Niemczech, Belgii i na Węgrzech, 

w celu zawarcia umowy o usługi 

dystrybucyjne.

The Romanian company, a 

manufacturer of cold pressed 

oils from different types of 

vegetable seeds and aromatic 

herbs, is looking for partners in 

Europe, especially Italy, Spain, 

France, Germany, Belgium and 

Hungary, to conclude a 

distribution services 

agreement. 

29/08/2020 spożywcza

BOIT2019

0729004

Mała włoska firma z regionu 

Molise specjalizuje się w 

produktach dla smakoszy, takich 

jak świeże trufle i specjały 

spożywcze na bazie trufli. Firma 

poszukuje doświadczonych 

dystrybutorów i / lub 

przedstawicieli handlowych 

specjalizujących się w 

pięciogwiazdkowym luksusowym 

rynku HORECA, aby dalej 

rozwijać swój rynek zagraniczny.

A small Italian company located 

in the Molise region is 

specialised in gourmet products 

such as fresh truffles and truffle-

based food specialties. The 

company is looking for 

experienced distributors and/or 

commercial agents specialised 

in the five star luxury HORECA 

market, in order to further 

expand its market abroad.

05/08/2020 spożywcza



BOPT2019

0722001

Portugalska firma specjalizująca 

się w produkcji kilku artykułów z 

tworzyw sztucznych, takich jak 

artykuły gospodarstwa 

domowego, ze specjalną linią dla 

branży Horeca (hotel, restauracja 

i gastronomia), szuka partnerów 

do umowy agencyjnej lub 

umowy o usługi dystrybucyjne. 

Firma współpracuje z silnymi 

markami, produkując 

opakowania dla produktów już 

znanych na rynku.

A company from Portugal 

specialized in the production of 

several articles in plastic, such 

as household utensils with a 

special line for the Horeca 

(hotel, restaurant and catering) 

industry, is looking for partners 

for a commercial agency or 

distribution services 

agreement. The company has 

partnerships with strong brands 

by producing the packaging for 

some products already known 

in the market.

29/08/2020
różne inne 

produkty

BODE2019

0816001

Niemiecka firma jest wytwórcą 

innowacyjnych, skutecznych 

produktów stosowanych w 

produkcji roślinnej, żywieniu 

zwierząt, hodowli zwierząt i 

akwakultury. Poszukuje 

dystrybutorów w celu zawarcia 

umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The German company is a 

producer of innovative, 

effective products for crop 

production, animal nutrition, 

animal husbandry and 

aquaculture and searches for 

distributors of its products. 

Envisaged cooperation is under 

a distribution services 

agreement.

23/08/2010 rolnictwo



BOAT2019

0514001

Ta ustriacka firma tworzy 

wielospektralne mapy polowe, 

które zawierają cenne informacje 

pomocne w opracowaniu zaleceń 

dotyczących harmonogramów 

nawadniania, zarządzania 

azotem, monitorowania suszy i 

monitorowania biomasy. Mapy 

te tworzone są w oparciu o 

technologię satelitarną, dane 

pogodowe i czujniki oraz modele 

wzrostu roślin.

Firma poszukuje partnerów do 

współpracy w ramach umowy 

licencyjnej. Usługa jest 

świadczona za pośrednictwem 

aplikacji internetowej do użytku 

bezpośredniego w pojazdach 

rolniczych.

Based on satellite technology, 

weather and sensor data and 

plant growth models, this 

Austrian company creates multi-

spectral field maps that contain 

valuable information to create 

prescriptions for irrigation 

schedules, nitrogen 

management, drought- and 

biomass-monitoring. 

The company is looking for 

partners under a licensing 

agreement.  The service is 

provided via web-app for use 

directly on agricultural vehicles.

16/08/2020 rolnictwo

BOIT2019

0726001

Włoska firma z siedzibą na Sycylii 

specjalizuje się w produkcji 

rzemieślniczych bezglutenowych 

wyrobów piekarniczych (w tym 

szerokiej gamy lokalnych 

specjałów) oraz mąki. Firma 

planuje rozwój nowej sieci za 

granicą i poszukuje 

dystrybutorów, którzy jej w tym 

pomogą. 

An Italian company, based in 

Sicily, is specialised in the 

production of artisanal gluten-

free bakery products and flours, 

including a wide variety of local 

specialities. The company is 

looking for distributors to 

develop a new network abroad. 

29/08/2020 spożywcza



BOIT2019

0802001

Włoska firma, działająca od 1970 

r., specjalizuje się w produkcji 

wysokiej jakości ciastek i ciastek. 

W ostatnich latach wprowadziła 

ekologiczną i wegańską linię 

łączącą tradycyjne przepisy z 

gustami i nawykami 

żywieniowymi, których 

poszukują dzisiejsi konsumenci.

W celu rozwoju nowych rynków 

poszukuje doświadczonych 

dystrybutorów i przedstawicieli 

branży spożywczej w celu 

zawarcia umowy agencyjnej lub 

umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

An Italian company has been 

working since 1970 in high 

quality biscuits and pastry 

production. In recent years it 

has introduced an organic and a 

vegan line combining ancient 

traditional recipes with tastes 

and eating habits sought by 

consumers today.

In order to develop new 

markets it is searching for 

experienced distributors and 

agents in the food sector to 

reach a commercial agency 

agreement or a distribution 

services agreement.

15/08/2020 spożywcza

BODE2019

0614002

Niemiecki wynalazca opracował i 

opatentował produkt, który 

zabezpiecza mury przed 

deszczową wodą (korony ścian, 

narożniki budynków, poziomy i 

szczyty). Firma poszukuje 

partnerów do sprzedaży swojego 

produktu na podstawie umowy 

licencyjnej.

A German inventor has 

developed and patented a 

product which safely protects 

the masonry from rainwater on 

wall crowns, building corners, 

graduations and gables. They 

are looking for partners to sell 

their product under a license 

agreement. 

16/08/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

BORO201

90809001

Rumuńska firma z siedzibą w 

regionie Południowej Muntenii 

specjalizuje się w produkcji 

miodów słonecznikowych oraz 

wielokwiatowych 

(pozyskiwanych z różnorodnych 

roślin polnych, wzbogaconych o 

różne minerały, witaminy).

Firma poszukuje partnerów z 

Europy, zwłaszcza z Włoch, 

Hiszpanii, Francji, Niemiec, Belgii 

w celu zawarcia umów 

dystrybucyjnych.

The Romanian producer is 

located in the South Muntenia 

region and specialized in the 

production of multi-floral 

honey (is the product of many 

plants in the field and it has in 

its composition various 

minerals, vitamins) and 

sunflower honey.

Company is looking for partners 

of Europe, especially Italy, 

Spain, France, Germany, 

Belgium to conclude a 

distribution services 

agreement. 

22/08/2020 spożywcza



BODE2019

0809001

Innowacyjny twórca i producent 

kosmetyków oraz 

profesjonalnych produktów do 

twarzy i ciała z Niemiec szuka 

partnerów dystrybucyjnych na 

całym świecie. Ich dwie linie 

produktów łączą składniki 

naturalne i lecznicze. Poszukują 

uznanych kosmetyczek, szkół 

kosmetycznych, profesjonalnych 

instytutów kosmetycznych i 

salonów lub renomowanych 

dystrybutorów kosmetyków z 

kontaktami do grupy docelowej,  

najlepiej o zasięgu globalnym, 

gotowych do działania w ramach 

usług dystrybucji.

An innovative cosmetic 

developer and producer of 

professional face and body 

products from Germany is 

searching for distribution 

partners worldwide. Their two 

product lines combine natural 

and medicinal ingredients. They 

are looking for established 

beauticians, cosmetic schools, 

professional cosmetic institutes 

and salons or established 

distributiors of cosmetics with 

contacts to the target group 

described worldwide willing to 

act under a distribution service.

12/08/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BOAM201

90802001

Armeński sklep internetowy z 

częściami do tuningu 

samochodów oferuje 

użytkownikom końcowym lub 

odsprzedawcom różne części do 

tuningu samochodów.

Firma chce współpracować w 

ramach umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych. 

An Armenian online shop of car 

tuning spare parts, offers 

different car tuning spare parts 

to end-users or re-sellers. 

The company is looking to 

cooperate under distribution 

services agreement.

16/08/2020

pojazdy i 

maszyny/maszy

nowa

BOFR2019

0625001

Francuska firma specjalizująca się 

w ICT i dziedzictwie kulturowym 

opracowała interaktywną 

aplikację dla branży turystycznej 

umożliwiającą klientom "podróż" 

w czasie, a dedykowaną kręgom 

marketingowym zajmującym się 

dziedzictwem lokalnym i 

turystyką. Poszukują partnerów 

międzynarodowych 

zainteresowanych ich 

technologią w ramach umów 

podwykonawstwa.

A French company specialized 

in the ICT and cultural heritage 

has developed an interactive 

application of temporal tourism 

dedicated to territorial 

marketing for the heritage and 

tourism circuits. They are 

looking for international 

partners interested in their 

technology, under 

subcontracting

19/08/2020 turystyka



BOHR201

90430001

Mały chorwacki producent 

ceramiki rustykalnej i 

współczesnej poszukuje biur 

podróży i organizatorów 

wycieczek, którzy oferują 

klientom odwiedzającym region 

Istrii doświadczalny typ usług 

turystycznych , w ramach których 

ofertę mogłyby stanowić zajęcia 

z ceramiki. Preferowana forma 

współpracy to umowy handlowe 

lub umowy outsourcingowe.

A small Croatian manufacturer 

of rustic and contemporary 

pottery items is looking for 

travel agencies and tour 

operators which are offering 

experiential tourism services to 

clients visiting Istria region, in 

order to make pottery classes 

part of their offer. Partnership 

is envisaged through 

commercial agency or 

outsourcing agreements.

28/08/2020 turystyka

BORO201

90712001

Zlokalizowane w Transylwanii 

rumuńskie MŚP ma szerokie 

doświadczenie 

interdyscyplinarne w projektach 

kreatywnych, takich jak 

stolarstwo, malarstwo, 

projektowanie wnętrz, 

projektowanie krajobrazu, 

maszyny do recyklingu i 

edukacja. Poszukuje partnerów 

europejskich, pozaeuropejskich i 

światowych do zawierania umów 

podwykonawczych.

Located in Transylvania, the 

Romanian SME has a wide 

multidisciplinary experience in 

creative projects, such as 

carpentry, painting, interior 

design, landscaping design, 

recycling machines, and 

education.  It is looking for 

European, non-European and 

worldwide partners to conclude 

subcontracting agreements.

23/08/2020 inne usługi

BOUK201

90812001

Brytyjska firma oferuje 

luksusową gamę naturalnych 

produktów do pielęgnacji skóry i 

włosów. Ich skład jest wolny od 

siarczanów, parabenów i 

silikonów. Firma chciałaby 

rozwijać międzynarodowy rozwój 

i nawiązać partnerstwo z firmami 

z sektora zdrowia i urody na 

podstawie umowy 

dystrybucyjnej.

UK company provides a luxury 

range of natural skincare and 

hair products. Their range is 

free from sulphates, parabens 

and silicons. They are looking to 

grow the international side of 

the business and wish to 

establish partnerships with 

companies in the health and 

beauty sectors under a 

distribution agreement.

21/08/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna



BOMK201

80830001

Macedońska firma specjalizująca 

się w tradycyjnych  przysmakach, 

takich jak tureckie słodycze, 

chałwa, szerokim asortymencie 

cukierków, herbatników, wafli i 

ciastek, zamierza rozszerzyć 

sprzedaż eksportową i poszukuje 

w ramach umów dystrybucji 

nowych importerów, 

dystrybutorów i sprzedawców 

detalicznych na rynkach 

europejskich i innych.

A Macedonian company, 

specialized in traditional 

delicacies such as Turkish 

delight, Halva and a large 

assortment of bonbons, 

biscuits, wafers and pastries 

intend to expand export sales 

and are looking for new 

importers, distributors and 

retailers in European and other 

markets for distribution 

agreements.

29/08/2020 spożywcza

BORO201

90730002

Wiodący rumuński producent 

wytwarza zintegrowane systemy 

ekologicznego bezpieczeństwa 

biologicznego oparte na 

technologii UV-C, które 

umożliwiają pełne podejście do 

ekologicznej dezynfekcji 

powietrza, powierzchni, wody i 

sprzętu. Firma szuka partnerów 

do podpisania umowy o 

świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A leading Romanian 

manufacturer is producing 

integrated systems of 

ecological biosecurity based on 

UV-C technology, which allow 

the complete approach of the 

ecological disinfection of air, 

surfaces, water and equipment. 

The company is looking for 

partners in order to sign a 

distribution service agreement. 

14/08/2020

środowisko/en

ergia/ochrona 

środowiska



BODE2019

0716001

Niemiecka firma produkuje i 

dystrybuuje jednorazowe 

urządzenie medyczne dla 

pacjentów ułatwiające 

pobierania próbek kału. Służy 

ono do wczesnego wykrywania 

raka jelita grubego, analizy 

chorób przewodu pokarmowego, 

kontroli przebiegu chorób 

przewlekłych, infekcji 

pasożytniczych itp. Produkt - 

wykonany z papieru - 

montowany jest na desce 

sedesowej za pomocą 

usuwalnego kleju. Firma szuka 

partnerów w celu podpisania 

umów na usługi dystrybucyjne, 

umów agencyjnych i umów 

produkcyjnych.

A German company 

manufactures and distributes a 

disposable medical device for 

patients, in order to collect 

stool sampling. It is used for 

early detection of colon cancer, 

analysis of gastrointestinal 

diseases, the control of the 

course of chronic diseases, 

parasite infections etc. The 

product, made of paper, is to 

be mounted on the toilet seat 

using its removable adhesive. 

The company is looking for 

distribution services 

agreements, commercial 

agency agreements and 

manufacturing agreements.

05/08/2020 medycyna

BOUK201

90729002

Brytyjska firma opracowała 

mobilną aplikację opartą na 

sztucznej inteligencji (AI), służącą 

do łączenia danych z urządzeń 

medycznych i tworzenia 

cyfrowego profilu pacjenta, który 

może być przedstawiony 

lekarzowi. Firma poszukuje 

agentów handlowych do 

reprezentacji swojej aplikacji 

wśród klientów, którzy będą 

licencjobiorcami. Firma 

poszukuje też partnerów z 

sektora opieki medycznej do 

zawarcia umów licencyjnych.

The Artificial Intelligence (AI) 

mobile application is designed 

to connect data from medical 

grade devices, enriching it to 

create a digital profile of the 

patient that they can share with 

their doctor. The UK company 

is seeking a commercial agent 

to represent their AI app under 

a commercial agency 

agreement to source clients 

that will become licensees 

under a license agreement. The 

UK company is also directly 

seeking partners from the 

health care sector to enter into 

a licensing agreement. 

21.08.2020 komputery i IT



BOSG2019

0821001

Start-up z Singapuru jest 

producentem inteligentnych 

systemów oświetlenia 

miejskiego. Firma opracowała 

żarówki emitujące sygnały Wi-Fi 

lub 5G. W celu wejścia na rynek 

europejski firma poszukuje 

dystrybutorów z sektora 

telekomunikacyjnego do budowy 

sieci 5G w krajach europejskich.

A start-up company from 

Singapore is a manufacturer of 

smart city lighting products. 

The company has developed 

light bulbs that emit Wi-Fi or 5G 

signals. In order to open up the 

market in Europe the company 

is looking for distribution 

partners in the 

telecommunications industry to 

establish 5G networks in 

European countries.

28.08.2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOBG201

90724001

Bułgarska firma badawczo-

rozwojowa produkuje naturalne 

artykuły spożywcze o 

zagwarantowanym pochodzeniu 

i bez dodatków. Głównym 

produktem jest jarzynowy 

makaron z ciecierzycy, 

soczewicy, borówek. Firma 

opracowuje nowe produkty: 

zdrowe przekąski na bazie 

ciecierzycy i ziół. Rodzaj 

współpracy to umowa usług 

dystrybucyjnych lub opcjonalnie 

umowa produkcyjna.

This Bulgarian enterprise is 

settled as a Research and 

Development company for the 

production of natural super-

foods with traceable origin and 

no additives. Their main 

production line includes 100% 

pure pulses pasta from 

chickpea, cranberry beans, 

green lentils. In progress is the 

development of new product - 

healthy crisps, made entirely 

out of chickpea and herbs. 

Partnership sought: distribution 

services agreement; 

manufacturing agreement 

could also be considered an 

option.

20.08.2020 spożywcza

BOUK201

90731001

Brytyjska firma z Londynu 

produkująca według własnych 

wzorów modułowe kosze do 

recyklingu poszukuje agentów i 

dystrybutorów do marketingu i 

dystrybucji swoich produktów w 

innych krajach UE, działających w 

oparciu o umowy agencji 

handlowej i usług 

dystrybucyjnych.

A UK (London -based) design 

company producing modular 

recycling bins of their own 

design is seeking agents and 

distributors for the marketing 

and distribution of its products 

in other EU countries, acting 

under a distribution or a 

commercial agency agreement.

07.08.2020
różne inne 

produkty



BORO201

90723001

Rumuński hotel zlokalizowany 25 

km od Craiovej w obszarze 

Bratovoiesti – Rojişte oferuje 

wysokiej jakości 

zakwaterowanie, 30 

przestronnych pokojów z 

widokiem na las i jezioro. Hotel 

poszukuje wiarygodnych 

zagranicznych agencji podróży i 

tour operatorów 

zainteresowanych współpracą na 

bazie umowy agencji handlowej.

Located just 25 km away from 

Craiova, in the area of 

Bratovoiesti – Rojişte, the hotel 

offers high quality 

accommodation, 30 spacious 

rooms with a view of the lake 

and forest. The hotel is looking 

for reliable foreign travel 

agencies and tour operators 

that are interested in 

cooperation under a 

commercial agency agreement.

22.08.2020 turystyka

BOSG2019

0719001

Innowacyjna biomedyczna firma 

z Singapuru projektuje, 

produkuje i sprzedaje szereg 

unikalnych i opatentowanych 

narzędzi diagnostycznych do 

wczesnego wykrywania 

nowotworów nosowo-

gardłowych, przewodu 

pokarmowego i wątroby. Firma 

poszukuje partnerów do 

reprezentacji swoich zestawów 

diagnostycznych in vitro, 

szczególnie w Niemczech, 

Wielkiej Brytanii, Holandii, 

Hiszpanii i we Włoszech.

The Singapore company is an 

innovative biomedical company 

that designs & develops, 

manufactures and market a 

range of unique & patented 

diagnostic solutions for the 

early detection of 

nasopharyngeal, gastric and 

hepatocellular carcinoma. They 

are seeking distributors to 

represent their in-vitro 

diagnostic kits which are used 

for the early detection cancer 

particular in Germany, UK, 

Netherlands, Italy and Spain.

06.08.2020 medycyna

BOIT2019

0711003

Włoski producent wysokiej 

jakości rzemieślniczego 

makaronu, zlokalizowany w 

regionie Marche w centrum 

kraju, którego podstawowym 

produktem są suszone jaja i 

organiczny makaron pszeniczny, 

poszukuje partnerów 

handlowych, takich jak 

sprzedawców hurtowych, 

importerów i dystrybutorów w 

celu rozszerzenia sieci sprzedaży 

na rynku europejskim i poza nim. 

Oferuje umowę usług 

dystrybucyjnych.

An Italian high quality artisanal 

pasta producer, located in the 

Marche region, in the center of 

Italy, whose core production is 

a  dried egg and organic spelt 

pasta, is looking for commercial 

partners such as mass retailers, 

importers, and distributors in 

order to expand its sales 

network both in the European 

market and abroad. A  

distribution services agreement 

is offered.

05.08.2020 spożywcza



BORO201

90812001

Rumuńska firma specjalizuje się 

w produkcji pościeli dziecięcej. 

Portfolio zawiera śpiworki, 

wyściółki i kołderki, prześcieradła 

i inne akcesoria. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem 

nowych partnerów biznesowych 

do zawarcia umów dystrybucji 

lub podwykonawstwa.

A Romanian company 

specialises in the manufacturing 

of bedding textiles for babies. 

The company’s products 

include sleeping bags, bed 

linings and bed sets, blankets 

and other bedding accessories. 

The Romanian company is 

interested in identifying new 

international business partners 

to conclude distribution or 

subcontracting agreements. 

29.08.2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOUK201

90814001

Brytyjskie MŚP opracowało 

proste w użyciu urządzenie do 

zapewnienia, aby zagęszczone 

napoje dla pacjentów z 

trudnością przełykania miały 

przepisaną konsystencję. 

Pomaga opiekunom i 

zawodowym pielęgniarzom poić i 

karmić takich pacjentów. 

Urządzenie uzyskało 

oznakowanie CE. Firma 

poszukuje agentów i 

dystrybutorów do pomocy w 

wejściu na nowe rynki na 

podstawie odpowiednich umów 

współpracy.

A UK-based SME has developed 

a simple to use device to 

ensure that drinks thickened for 

patients with swallowing 

difficulties have the prescribed 

consistency. This helps carers 

and healthcare professionals 

manage hydration and nutrition 

for such patients. Having 

obtained a CE mark for their 

device the company is looking 

for agents and distributors to 

help them enter new markets 

with the partnership envisaged 

as a commercial agency 

agreement or a distribution 

services agreement.

22.08.2020
różne inne 

produkty

BOUA201

90723001

Ukraińska firma meblarska 

produkująca segmenty meblowe 

(salonowe i kuchenne) i 

wdrażająca indywidualne 

projekty poszukuje współpracy w 

ramach umowy usług 

dystrybucyjnych.

The Ukrainian furniture 

company which produces case 

furniture and implements 

individual projects is searching 

for cooperation under a 

distribution services 

agreement.

05.08.2020

produkty 

drewniane, 

meble



BOBG201

90619002

Bułgarska firma oferuje 

projektowanie i produkcję form 

wtryskowych w pełni 

zamkniętym procesie - od 

opracowania inżynierskiego 

form, poprzez wtrysk i 

galwanizację, do składania i 

pakowania gotowych produktów. 

Jest jedną z niewielu firm we 

wschodniej Europie 

posiadających w pełni 

automatyczne linie do 

galwanizacji. Firma poszukuje 

nowych partnerów do 

zaoferowania swoich usług 

wytwarzania oprzyrządowania 

(form) poprzez umowy 

produkcyjne lub 

podwykonawstwa.

Bulgarian company is offering 

design and production of 

injection moulds by a fully 

closed process - from the 

engineering development of 

the moulds, through the 

injection and galvanization, to 

the assembly and packaging of 

the finished products. One of 

the few companies in Eastern 

Europe that has fully 

automated galvanic lines. The 

company is looking for new 

partners to offer its services of 

tool making (moulds) through 

manufacturing or 

subcontracting agreements.

02.08.2020 metalowa

BOBG201

90802001

Bułgarska firma inżynieryjna 

specjalizuje się w 

opracowywaniu systemów 

kontroli, produkcji paneli 

kontrolnych i sprzedaży maszyn i 

systemów automatyki. Firma ma 

doświadczenie w różnych 

projektach nie tylko w Bułgarii, 

ale i w Europie. To MŚP oferuje 

swoje usługi zagranicznym 

partnerom zainteresowanym 

jego know-how i 

doświadczeniem w ramach 

umowy podzlecenia lub 

podwykonawstwa.

A Bulgarian engineering 

company is specialized in the 

development of automation 

control systems, manufacturing 

of control panels and 

commissioning of machines and 

automation systems. 

The company has experience in 

different projects not only in 

Bulgaria but also across Europe. 

This SME offers its services to 

foreign partners interested by 

their know-how and experience 

under outsourcing and/or 

subcontracting agreements.

22.08.2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny



BOUK201

90702002

Brytyjska firma, założona w 2004 

i zlokalizowana na północno-

wschodnim wybrzeżu, poszukuje 

międzynarodowych partnerów 

potrzebujących usług transportu 

drogowego, morskiego i 

powietrznego. Oferuje szeroki 

zakres usług związanych z 

przesyłaniem frachtu, projektów 

i ładunków bezwymiarowych. 

Firma planuje współpracę z 

partnerami w ramach umów 

podzlecenia.

A UK company, established in 

2004 and located on the North 

East coast, is looking for 

international partners in need 

of road, sea and air transport 

services. They can offer a wide 

range of services relating to 

freight forwarding, project 

forwarding and out of gauge 

cargo. The company plans to 

cooperate with partners under 

outsourcing agreements.

06.08.2020
transport/logist

yka

BOBE2019

0806001

Belgijska firma projektuje i 

wytwarza akcesoria modowe, w 

szczególności torebki 

inspirowane stylem afrykańskim. 

Stosowane materiały to tkaniny i 

skóra wytwarzane w Europie. 

Firma poszukuje dystrybutorów 

akcesoriów modowych 

szczególnie na prezenty w 

sektorze podróżniczym i 

turystycznym.

The Belgian company designs 

and produces fashion 

accessories, in particular 

handbags inpired by African 

style. The materials used are 

fabric and leather made in 

Europe.

The company is looking for 

distributors of fashion 

accessories in particular for 

gifts in the travel and tourism 

industry.

07.08.2020
różne inne 

produkty

BOSK2019

0809001

Słowacka firma specjalizująca się 

w bezpiecznej komunikacji 

dostarcza klientom własnego 

opracowania, w pełni skalowalne 

platformy do bezpiecznej 

mobilnej komunikacji wliczając 

głos, przesyłanie danych, transfer 

plików i wiadomości - wszystko z 

silnym kodowaniem dającym 

100% bezpieczeństwa. Firma 

poszukuje partnerów 

zainteresowanych bezpiecznymi 

systemami komunikacji do 

współpracy poprzez umowę 

akwizycji ze wsparciem 

technicznym lub umowę 

podzlecenia.

A Slovak company specialized in 

the secure communication 

provides to customers its own 

developed, fully scalable 

platforms for secure mobile 

communication including voice, 

data communication, file 

transfer and messaging – all 

with strong encryption which 

makes information 100 % 

secure. The company is looking 

for partners interested in 

secure communication 

solutions to cooperate via 

acquisition agreement with 

technical assistance or 

outsourcing agreement.

30.08.2020 komputery i IT



BOUK201

90702001

Brytyjska firma jest dostawcą i 

doświadczonym instalatorem 

szeregu geosyntetycznych 

produktów wykładzinowych (np. 

geomembrany do pól golfowych) 

pochodzących od dwu 

producentów w dwu wariantach 

powierzchni (gładkie i 

teksturowane) i szerokim 

zakresie grubości. Typ 

współpracy: podwykonawstwo. 

Potencjalni partnerzy mogą 

operować w kopalniach lub 

rafineriach ropy na całym świecie 

jak również w innych 

zastosowaniach.

The UK based company is a 

supplier and expert installer of 

comprehensive range of 

geosynthetic liner products 

sourced from two 

manufacturers in both smooth 

and textured varieties in a wide 

range of thickness to meet their 

customer needs. Types of 

agreements sought:

Subcontracting

Potential partners may operate 

mining sites and oil refineries 

world-wide as well as the other 

applications previously 

mentioned subcontracting 

agreements.

20.08.2020
różne inne 

produkty

BOTR2019

0515003

Turecka firma powstała w 2013 i 

produkuje maszyny i części dla 

różnych sektorów. Ponadto, 

firma opracowuje rozwiązania 

przemysłowe według potrzeb 

klientów. Firma poszukuje umów 

produkcji, podwykonawstwa i 

podzlecenia.

The Turkish company was 

established in 2013 and is 

producing machines and 

automation parts for different 

sectors. Beside all of this, the 

company is also working for 

industrial solutions as 

customers' need. The company 

is looking for manufacturing, 

subcontracting and outsourcing 

agreements.

23.08.2020
różne inne 

produkty

BOIE2019

0722001

Irlandzkie biuro architektoniczne 

i projektowe powstało w 2010. 

Pracuje w trzech głównych 

sektorach: projektowaniu biur, 

szpitali i mieszkań. Działa z 

podejściem kompleksowej usługi 

dla każdego klienta. Poszukuje 

kontaktów międzynarodowych 

do rozwoju biznesu poprzez 

umowy podwykonawstwa i 

podzlecenia.

This Irish interior architecture 

and design practice, was 

established in 2010. This 

company works in three main 

sectors, office design, 

hospitality design and 

residential design. This 

company operates with a total 

service approach in mind - 

offering a full and bespoke 

service for each client. The 

company is looking to 

internationalise the business 

through outsourcing and 

subcontracting agreements.

02.08.2020 inne usługi



BOHU201

90801001

Węgierskie MŚP produkuje i 

wysyła na cały świat swoje 

urządzenia oparte na wiodącej 

na rynku technologii elektrycznej 

stymulacji mięśni (EMS). 

Pozwalają one wzbogacić ofertę 

innowacyjnego fitnessu, 

rehabilitacji oraz gabinetów 

urody. Firma poszukuje agentów 

i dystrybutorów na świecie, 

chcących reprezentować markę, 

produkty i ich zalety na swoich 

obszarach.

A Hungarian SME manufactures 

and distributes worldwide its 

devices based on market-

leading electrical muscle 

stimulation (EMS) technology. 

The world-class EMS devices 

offer solutions for innovative 

fitness, rehabilitation, beauty 

and wellness. 

The company is looking for 

business agents and 

distributors all over the world 

who are willing to represent 

the brand, the products and the 

values in their territory.

22.08.2020
różne inne 

produkty

 

BONL2019

0729001

Holenderska firma opracowała 

system zamykanego etui na 

smartfony wraz z pasującym 

odblokowaniem. System ten 

ogranicza korzystanie z 

telefonów.

MŚP pomaga szkołom stworzyć 

środowisko wolne od 

smartfonów, aby przywrócić 

nacisk na edukację i stymulować 

kontakty społeczne między 

uczniami podczas przerwy na 

lunch.

Firma poszukuje dystrybutorów 

mających dobre połączenie z 

„rynkiem szkolnym”, którzy 

mogliby sprzedawać swój system 

szkołom.

A Dutch company developed a 

system of a lockable pouch for 

smartphones, together with a 

matching unlocker. It restricts 

the usage of phones. 

The SME helps schools create a 

smartphone-free

environment in order to bring 

back the focus to education and 

stimulate social contact 

between students during lunch 

break. 

The company is looking for 

distributors with warm 

connections to the 'schools 

market' to sell their system to 

schools

2020-01-29 różne inne 

produkty



BOFR2019

0823002

Dzięki innowacyjnemu procesowi 

francuska firma zaprojektowała 

centralny system pompowania 

opon (CTIS), który pasuje do 

kołowych maszyn rolniczych. 

Innowacja polega na 

informowaniu operatora o 

wskaźniku poślizgu. Technologia 

daje możliwość napompowania i 

spuszczenia powietrza z opon 

maszyny zgodnie z kilkoma 

parametrami.

Firma poszukuje poważnych 

dystrybutorów chętnych do 

stworzenia partnerstwa 

dystrybucyjnego dla tej 

innowacji.

Thanks to an innovative 

process, a French company 

designed a central tire inflation 

system (CTIS) which fits 

wheeled agricultural 

machinery. The innovation 

consists in the slippage rate 

information that is 

communicated to the operator. 

The technology gives the 

possibility to inflate and deflate 

the machine’s tires according to 

several parameters. 

The company seeks serious 

distributors willing to create a 

distribution partnership for this 

innovation.

 2020-08-29 sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BORO201

90801001

Rumuńska firma specjalizująca 

się w odzieży dziecięcej oferuje 

umowę produkcyjną z 

zagranicznymi producentami 

odzieży.

A Romanian company 

specialized in children's clothing 

is offering manufacturing 

services for agreements with 

foreign producers of clothing. 

28.08.2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

 

BOTR2019

0515001

Turecka firma istnieje na rynku 

od 11 lat, produkując meble 

modułowe, takie jak szafki, lustra 

i łatwe w montażu meble z MDF i 

MCF. Poszukują partnerów w 

innych krajach europejskich w 

ramach umów o świadczenie 

usług dystrybucji.

A Turkish company has been in 

the market for 11 years, 

producing modular furniture 

such as cabinets, mirrors and 

easy to assemble furnishing in 

MDF and MCF. They are looking 

for partners in other European 

countries under a distribution 

service agreements. 

  2020-08-05
różne inne 

produkty



 

BOAT2019

0709001

Aplikacja internetowa 

opracowana przez austriackie 

MŚP pozwala deweloperom, 

firmom budowlanym i 

generalnym wykonawcom z 

łatwością zarządzać życzeniami 

klienta dotyczącymi 

indywidualizacji (typy podłóg, 

dodatkowe kołki, 

pozycjonowanie ścian itp.) 

nieruchomości mieszkaniowych, 

biurowych i inwestycyjnych. Ten 

system znacznie skraca czas, a 

tym samym koszty. MŚP szuka 

deweloperów, firm budowlanych 

i generalnych wykonawców 

zainteresowanych umowami 

licencyjnymi

The web-based application 

developed by this Austrian SME 

allows real estate developers, 

construction companies and 

general contractors to easily 

manage the client’s wishes for 

individualisation (floor types, 

additional plugs, positioning of 

walls, etc.) of housing, office 

and investment property. This 

system significantly reduces 

time and, consequently, costs. 

The SME is looking for real 

estate developers, construction 

companies and general 

contractors who are interested 

in license agreements

 2020-08-28
różne inne 

produkty

 

BOSI2019

0715001

Doświadczony słoweński 

producent materiałów 

laboratoryjnych i 

mikrobiologicznych, produktów 

do dezynfekcji i sterylizacji z 

możliwościami produktów 

niszowych i różnych wymiarów, 

oferuje usługi wtrysku tworzyw 

sztucznych i wytłaczania z 

rozdmuchem. Produkcja odbywa 

się w czystym pomieszczeniu. 

Współpraca będzie oparta na 

umowie produkcyjnej lub 

podwykonawstwie.

Experienced Slovenian 

manufacturer of laboratory and 

microbiology consumables, 

products for disinfection and 

sterilization with possibilities 

for niche products and different 

dimensions, is offering its 

services of plastic injection 

moulding and extrusion blow 

moulding. Production takes 

place in a clean room 

environment. Cooperation will 

be based on a manufacturing 

agreement or subcontracting.

 2020-08-12 inne usługi



BOIL2019

0811002

Jako wiodąca izraelska firma, ta 

firma rozwija projekty, produkuje 

i sprzedaje moduły, systemy i 

podsystemy częstotliwości 

radiowych i mikrofalowych. 

Założona w 1972 r. firma ma 

ponad 40-letnie doświadczenie w 

wysoce zaawansowanych 

programach komercyjnych i 

wojskowych w dziedzinie RF i 

mikrofal. Firma szuka wspólnego 

przedsięwzięcia, przejęcia lub 

umowy finansowej.

 A leading Israeli company, this 

business develops designs, 

manufactures, and markets 

Radio Frequency (RF) & 

Microwave modules, systems, 

and subsystems. Founded in 

1972, the company holds over 

40 years of experience in highly 

sophisticated commercial and 

military programs in the RF & 

Microwave field. The company 

is seeking a joint venture, 

acquisition, or financial 

agreement. 

 2020-08-22

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOIL2019

0718001

Izraelska firma została założona 

w 1973 roku jako firma rodzinna 

z blisko 50-letnim rozwojem i 

marketingiem szerokiej gamy 

wyrobów cukierniczych na rynek 

lokalny i międzynarodowy. Firma 

opracowuje produkty 

bezglutenowe i wegańskie. Firma 

szuka umowy dystrybucyjnej lub 

umowy agencyjnej.

 

The Israeli company was 

founded in 1973 as a family 

business with close to 50 years 

of developing & marketing a 

wide range of confectionery 

products for the local and the 

international market. The 

company develops gluten free 

and vegan products. The 

company is seeking a 

distribution agreement or a 

commercial agency agreement.

07.08.2020 rolnictwo

 

BOLT2019

0430001

Litewska firma poligraficzna, 

która jest w stanie świadczyć 

usługi drukowania dla różnych 

dziedzin: od pudeł po czasopisma 

lub okładki, jest zainteresowana 

długoterminowym partnerstwem 

i pracą na podstawie umowy 

produkcyjnej, umowy 

outsourcingowej lub 

podwykonawstwa.

A Lithuanian printing company 

that is able to provide printing 

services for various spheres: 

from boxes to magazines or 

covers, is interested in a long 

term partnership and work 

under manufacturing 

agreement, outsourcing 

agreement or subcontracting.

 2020-08-14
różne inne 

produkty



 

BOUA201

90320001

Ukraińska firma produkuje 

szeroką gamę wyrobów 

pończoszniczych dla kobiet, w 

tym skarpetki, skarpetki golfowe, 

pończochy i rajstopy, a także 

skarpetki i rajstopy dla dzieci. 

Firma poszukuje partnerów do 

dystrybucji, a także jest 

zainteresowana firmami 

potrzebującymi produktów OEM 

na podstawie umowy 

produkcyjnej.

 

A Ukrainian company produces 

a wide range of hosiery for 

women including socks, golf 

socks, stockings and tights, as 

well as socks and tights for 

children. The company is 

looking for partners for 

distribution and is also 

interested in companies 

needing OEM products under a 

manufacturing agreement. 

 2020-08-29

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

 

BOUA201

90712001

Ukraińska firma z miasta Winnica 

zajmuje się rozwojem i produkcją 

unikatowych, pysznych i 

zdrowych produktów pod ich 

znakiem towarowym. Produkty 

obejmują naturalne masło 

orzechowe, masło sezamowe 

(tahini), masło lniane, masło z 

dyni, masło migdałowe, masło 

orzechowe , masło nerkowcowe i 

miękka suszona dynia (owoce 

kandyzowane). Firma szuka 

wiarygodnych partnerów w 

ramach umów o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

A Ukrainian company from 

Vinnytsia city, is engaged in the 

development and production of 

unique, delicious and healthy 

products under their trade 

mark  The products include 

natural peanut butter, sesame 

butter (tahini), linseed butter, 

pumpkin seeds butter, almond 

butter, hazelnut butter, cashew 

butter and soft dried pumpkin 

(candied fruit). The company is 

looking for reliable partners 

under distribution services 

agreements. 

 2020-08-29 rolnictwo

BOTR2019

0709001

Turecka firma zaangażowana w 

kontrakty budowlane i stalowe 

specjalizuje się w bramach, 

zastawach, zbiornikach 

ciśnieniowych, 

hydromechanicznych, szpulach 

do rur przemysłowych, 

wspornikach rur itp. Firma z 

powodzeniem zrealizowała 

projekty pod klucz w innych 

krajach.

Firma oferuje umowy o 

podwykonawstwo i produkcję.

 

A Turkish company involved in 

construction and steel 

contracts has been specialized 

in gates, barrage penstocks, 

pressure vessels, hydro 

mechanical, industrial pipe 

spools, pipe supports etc. The 

company has successfully 

completed turnkey projects in 

foreign countries.

The company offers 

subcontracting and 

manufacturing agreements. 

  2020-08-06 metalowa



BOUK201

90814002

Brytyjska firma zyskała rozgłos na 

całym świecie dzięki stworzeniu 

tych wyjątkowych kulturalnych, 

motywujących i edukacyjnych 

gadających lalek / niedźwiedzi. 

Lalki te wspierają integrację w 

naszym zróżnicowanym 

kulturowo świecie i edukują 

dzieci na temat innych kultur, 

jednocześnie motywując innych i 

wzmacniając ich pewność siebie. 

Firma widzi wielką szansę na 

rynku globalnym i chciałaby 

nawiązać partnerstwo w ramach 

agencji handlowej, usług 

dystrybucyjnych lub umowy 

licencyjnej.

 The UK based company has 

had great publicity worldwide 

with the creation of these 

unique cultural, motivational, 

educational talking dolls/bears. 

These dolls support inclusion in 

our culturally diverse world and 

educate children about other 

cultures while motivating and 

empowering others to be more 

confident about themselves.  

The company sees a great 

opportunity in the global 

marketplace and would like to 

make partnerships under a 

commercial agency, 

distribution services or license 

agreement.

 2020-08-22

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

 

BOHU201

90719004

Węgierskie MŚP specjalizujące 

się w produkcji wysokiej jakości 

materiałów nietkanych oferuje 

swoje produkty do celów 

dekoracyjnych i artystycznych 

oraz do zastosowań 

przemysłowych. Produkty 

obejmują od 100% filcu 

wełnianego w różnych kolorach 

(na życzenie) dla użytkowników 

artystycznych / hobbystów, filcu 

wełnianego i mieszanki wełny i 

wiskozy do zastosowań 

przemysłowych (np. izolacja 

cieplna / akustyczna, 

motoryzacja, meble itp.).

Firma jest otwarta na umowę o 

świadczenie usług 

dystrybucyjnych i umowę 

handlową dotyczącą sprzedaży 

swoich produktów.

Hungarian SME specialised in 

the production of high quality 

non-woven materials offers its 

products for decorative and 

artistic purposes, and for 

industrial use. Products range 

from 100% wool felt in various 

colours (on request) for 

artistic/hobby users, wool felt 

and mixture of wool and 

viscose for industrial use (e.g. 

heat/sound insulation, 

automotive, furniture, etc).

The company is open for 

distribution services agreement 

and commercial agency 

agreement for the sales of its 

products.

13.08.2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria



 

BOBG201

90722001

Bułgarska firma produkująca 

skarpety, pończochy i podobne 

produkty z poliamidu oferuje je 

na podstawie umowy o 

świadczenie usług 

dystrybucyjnych. Możliwe jest 

również zawarcie umowy 

produkcyjnej na ich produkcję 

pod marką własną.

A Bulgarian company producing 

polyamide socks, stockings and 

similar products offers them 

under distribution services 

agreement. It’s also possible to 

conclude manufacturing 

agreement for their production 

under private label.

06.08.2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BODE2019

0710001

Wiodący niemiecki (bawarski) 

producent szerokiej gamy 

innowacyjnych medycznych 

pończoch uciskowych i 

podtrzymujących oraz 

dystrybutor produktów 

ortopedycznych oferuje 

ekskluzywne lub niewyłączne 

umowy usług dystrybucyjnych w 

całej Europie i na całym świecie.

A leading German (Bavarian) 

manufacturer of a wide range 

of  innovative medical 

compression and support 

stockings and dealer of 

orthopedic products offers 

exclusive or non-exclusive 

distribution services 

agreements all over Europe and 

globally.

 2020-08-05

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOIT2019

0806001

Włoskie MŚP z ponad 

dziesięcioletnim doświadczeniem 

w dziedzinie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych i 

rozwoju oprogramowania 

stworzyło aplikację na urządzenia 

mobilne dla fanów opery. Jest to 

automatyczny system 

synchronizacji tekstu do tekstu, 

który pozwala widzom zrozumieć 

w czasie rzeczywistym, co 

śpiewają aktorzy. Tłumaczenie na 

język użytkownika ułatwi 

korzystanie z utworu, a także 

wszystkich dodatkowych ofert 

informacyjnych: fabuła, opis 

postaci, kontekst kulturowy. 

Współpraca na podstawie  umów 

handlowych lub umów 

dystrybucyjnych.

An Italian SME with over ten 

years of experience in ICT and 

software development has 

created an application for 

mobile devices for opera fans. 

It is an automated song-to-text 

synchronization system that 

allows viewers to understand in 

real time what the actors are 

singing. The translation in the 

user's language will facilitate 

the use of the piece, as well as 

all ancillary information offers: 

plot, character description, 

cultural context. Commercial 

agency or distribution 

agreements are sought.

 2020-08-14

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny



BRSE2019

0527001

MŚP z północnej Szwecji będzie 

prowadzić działalność w zakresie 

marketingu i sprzedaży nowego 

wynalazku w przemyśle środków 

higieny osobistej. Firma 

poszukuje kontraktowego 

producenta tabletek musujących, 

który może pomóc w rozwoju i 

być odpowiedzialny za produkcję 

nowego produktu. Producent 

powinien mieć doświadczenie w 

dziedzinie chemii i rozwoju 

produktów kosmetycznych lub 

środków czystości w 

gospodarstwie domowym. 

Proponowany rodzaj współpracy 

to umowa produkcyjna.

An SME from northern Sweden 

will be active in marketing and 

sales of a new sustainable 

invention in the personal care 

industry. The company is 

looking for a contract 

manufacturer of effervescent 

tablets that can help in the 

development and be 

responsible for manufacturing 

the new product. The 

manufacturer should have 

experience in chemistry and 

product development of 

cosmetics or household 

cleaning products. A 

manufacturing agreement is 

sought.

09.08.2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BRRO2019

0822002

Rumuńska sieć sklepów 

specjalizująca się w sprzedaży 

detalicznej napojów 

alkoholowych, słodyczy, kawy i 

tytoniu chce wypróbować 

niszowy rynek perfumeryjny, aby 

poszerzyć swoją ofertę 

produktową. Firma chce 

stworzyć luksusowy sklep, łącząc 

likiery z perfumeriami, dlatego 

poszukuje umów z partnerami, 

którzy mogą dostarczyć im 

różnorodne perfumy niszowe, 

które będą sprzedawane przez 

ich sklepy, wraz z napojami 

alkoholowymi, słodyczami, kawą 

i tytoniem.

A Romanian store chain, 

specialized in the retail of 

alcoholic beverages, sweets, 

coffee and tobacco wishes to 

try the niche perfumes market, 

with the goal of expanding its 

product portfolio. The company 

wants to create an in-store 

luxury experience, combining 

liquors with perfumery, 

therefore they seek supplier 

agreements with partners that 

can provide them a variety of 

niche perfumes, that will be 

sold through their stores, 

together with the alcoholic 

drinks, sweets, coffee and 

tobacco.

27.08.2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna



BRUK2019

0815001

Brytyjska firma jest liderem w 

branży zabezpieczeń i dostarcza 

standardowe i dostosowane do 

potrzeb produkty i rozwiązania 

służące do ochrony personelu i 

majątku przed zagrożeniami 

kryminalnymi. Firma chce 

nawiązać kontakt z 

producentami wytwarzającymi 

innowacyjne produkty 

zabezpieczające, aby 

reprezentować ich na rynku 

brytyjskim w ramach umowy 

agencyjnej lub dystrybucyjnej. 

Firma posiada szeroką bazę 

klientów w wielu sektorach 

zależnych od bezpieczeństwa, 

takich jak finanse, władze 

centralne i lokalne.

The UK company is a leader in 

the security industry and 

provides standard and bespoke 

security products and solutions 

designed to protect staff and 

assets against criminal threats. 

They would like to make 

contact with manufacturers 

that produce innovative 

security products, to represent 

them on the UK market under 

either an agency or distribution 

agreement. The company has 

an extensive customer base 

across a range of security 

dependent sectors such as 

finance, central and local 

authorities.

16.08.2020
różne inne 

produkty

BRDE2019

0806002

Niemiecki startup z sektora 

modowego z  Frankfurtu nad 

Menem specjalizuje się w 

koszulach męskich w 

komfortowym kroju. Firma 

oferuje wyłącznie koszule casual. 

Została ona zidentyfikowana jako 

nisza rynkowa, której liderzy 

rynku nie są w stanie już pokryć. 

Założyciel/CEO poszukuje 

partnera produkcyjnego w 

Europie/Afryce/Azji, który jest w 

stanie szyć koszule w ramach 

umowy produkcyjnej.

The German fashion start-up 

from the Frankfurt am Main 

region is specialised in men´s 

shirts in comfort fit cut. The 

company offers only casual 

shirts. This has been identified 

as a market niche not covered 

by the market leaders by now. 

The founder/CEO is looking for 

a production partner in 

Europe/Africa/Asia who is able 

to carry out the sewing work 

under a manufacturing 

agreement.

26.08.2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria



BRES2019

0805001

Hiszpański przedsiębiorca 

specjalizujący się w produkcji 

wysokiej jakości wyrobów 

rękodzielniczych wykonanych z 

skóry bydlęcej Tudanca 

poszukuje partnerów 

produkcyjnych. Firma poszukuje 

garbarni o specjalnych 

umiejętnościach i doświadczeniu 

w przetwarzaniu skóry bydlęcej 

w celu utrzymania jakości 

surowca. Firma jest szczególnie, 

ale nie tylko, zainteresowana 

partnerami z Wielkiej Brytanii, 

Francji i Portugalii. 

A Spanish entrepreneur 

specialized in manufacturing 

high quality handcrafted goods 

made of Tudanca cowhide is 

looking for manufacturing 

partners. Seeking tanneries 

with special skills and expertise 

when it comes to processing 

cowhide so as to maintain the 

quality of the raw material. the 

company is particularly, but not 

exclusively, interested in 

partners from the UK, France 

and Portugal. 

08.08.2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BRDE2019

0813001

Wiodący wydawca gier online na 

rynkach zachodnich, z siedzibą w 

Niemczech i wieloma 

lokalizacjami na całym świecie, 

jest zainteresowany kontaktami z 

twórcami gier, którzy chcieliby 

publikować swoje gry online na 

platformie firm. Firma oferuje już 

ponad 30 darmowych gier online 

dla wielu graczy (MMOG) na 

swojej własnej platformie 

(platformach) wydawniczej. 

Oferowane są transakcje 

publikacji, w tym umowy 

licencyjne i dystrybucyjne, 

umowy finansowe zawierane 

indywidualnie dla każdego 

przypadku.

A leading online games 

publisher in Western markets, 

headquartered in Germany and 

with multiple locations around 

the world, is interested in 

contacts to game developers 

that would like to publish their 

online games on the 

companies' platform. The 

company offers more than 30 

free-to-play massively 

multiplayer online games 

(MMOGs) on its own publishing 

platform(s) already. Offered are 

publishing deals incl licensing 

and distribution agreements, 

financial agreement on a case-

by-case basis.

26.08.2020 komputery i IT



BRDE2019

0806001

Niemieckie MŚP z dużym 

doświadczeniem w dziedzinie 

energii słonecznej opracowało 

nową technologię śledzenia dla 

jednoosiowych trackerów 

fotowoltaicznych (PV), aby 

obniżyć poziom kosztów energii 

elektrycznej (LCOE). Ponieważ 

małe i średnie przedsiębiorstwa 

nie mają wystarczających 

możliwości do samodzielnej 

produkcji technologii śledzenia, 

poszukują umowy produkcyjnej z 

partnerem z sektora 

motoryzacyjnego lub stalowego, 

posiadającym doświadczenie w 

masowej produkcji lekkich 

konstrukcji stalowych.

A German engineering SME 

with extensive experience in 

solar energy has developed a 

new tracking technology for 

single axis PV (photovoltaics) 

trackers to reduce the Levelized 

Cost of Electricity (LCOE). As 

the SME does not have 

sufficient capacities to produce 

the tracking technology 

themselves they are looking for 

a manufacturing agreement 

with a partner from the 

automotive or steel production 

sector experienced in mass 

manufacture of lightweight 

steel structures.

08.08.2020
różne inne 

produkty

BRLT2019

0809001

Litewska firma produkuje 

ekologiczną karmę dla psów. 

Firma poszukuje producentów 

suszonego powietrzem mięsa: 

królika, ryb dziko żyjących (dorsz, 

makrela, szprot, łosoś), ptaków 

łownych (bażanty, kaczki). 

Poszukuje również dostawców 

warzyw i owoców suszonych na 

powietrzu. Firma chciałaby 

pracować w ramach umowy 

produkcyjnej.

The Lithuanian company 

produces organic dog food. The 

company is looking for 

manufacturers of  air-dried 

meat: rabbit, wild-caught fish 

(cod, mackerel, sprat, salmon), 

game birds (pheasants, ducks). 

Also it is looking for air-dried 

vegetables and fruits suppliers. 

The company would like to 

work under a manufacturing 

agreement.

22.08.2020 spożywcza



BRNL2019

0718001

Holenderskie MŚP, działające od 

1963 r. w dziedzinie transportu 

towarowego drogą powietrzną, 

drogową i morską, poszukuje 

nowych partnerów biznesowych, 

najlepiej w regionach 

(wschodnioeuropejskich), 

afrykańskich i azjatyckich. Firma 

oferuje pełen pakiet usług. 

Oznacza to, że ich działalność 

biznesowa obejmuje szeroki 

zakres usług logistycznych. Firma 

może na przykład zapewnić 

odprawę celną, tymczasowe 

zaopatrzenie i spedycję towarów. 

Proponowanym rodzajem 

partnerstwa jest umowa nabycia.

A Dutch SME since 1963 active 

in the field of freight transport 

by air, road and sea is looking 

for new business partners, 

preferably in the (Eastern) 

European, African and Asian 

regions. The company offers a 

full service package. This means 

that their business operation 

covers a wide range of logistic 

services. For instance they can 

provide customs clearance, 

temporary stocking and freight 

forwarding. The proposed type 

of partnership is an acquisition 

agreement.

23.08.2020
transport/logist

yka

BRAM201

90802001

Armeńska firma jest 

zaangażowana w internetową 

sprzedaż części zamiennych do 

samochodów do tuningu. Firma 

chce poszerzyć gamę produktów 

oferowanych przez swój sklep 

internetowy i poszukuje nowych 

partnerów w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucji.

The Armenian company is 

involved in online sale of car 

spare parts for tuning. The 

company wants to expand the 

product variety offered by its 

online shop and is looking for 

new partners under a 

distribution services agreement

07.08.2020
narzędzia i 

części

BRRU2019

0819001

Rosyjski producent folii 

termokurczliwych z PVC i 

dystrybutor chemii gospodarczej 

poszukuje producentów 

produktów sanitarnych, 

higienicznych i czyszczących w 

celu zawarcia umowy o usługi 

dystrybucyjne.

The Russian manufacturer of 

PVC shrink film and distributor 

of household chemicals is 

looking for manufacturers of 

sanitary, hygienic and cleaning 

products in order to conclude a 

distribution services 

agreement.

26.08.2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna



BRRO2019

0726001

Rumuńska firma oferuje 

kompleksową obsługę, pełny 

detailing, usługi polerowania, 

czyszczenie parą dywanów 

zgodnie z potrzebami klienta. 

Firma poszukuje innowacyjnych 

produktów do czyszczenia 

samochodów w ramach umowy 

produkcyjnej.

The Romanian company offers 

full service, full detailing, 

polishing services, carpet steam 

cleaning and small business 

fleet programs according to 

client’s needs. The company is 

looking for innovative car 

cleaning products under 

manufacturing agreement.

14.08.2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BRTR2019

0704001

Turecka firma specjalizuje się w 

projektowaniu i produkcji 

wentylatorów osiowych, 

wentylatorów strumieniowych, 

wentylatorów kanałowych i 

dachowych, wentylatorów 

wyciągowych kuchennych, 

wentylatorów 

przeciwwybuchowych, jednostek 

odzysku ciepła i grzejników 

elektrycznych. Firma importuje z 

12 krajów. Firma szuka 

dostawców sprzętu w celu 

wykorzystania go w 

odpowiednich produktach. 

Preferowana jest umowa z 

dostawcą.

A Turkish Company is 

specialized in the design and 

manufacturing of  axial fans, jet 

fans, duct & roof type of fans, 

kitchen exhaust fans, ex-proof 

fans ,heat recovery units and 

electrical heaters. The company 

imports from 12 countries for 

the purpose of using as semi-

finished product or selling 

directly without any production 

process.The company is looking 

for suppliers to purchase 

equipment in order to use in 

the relevant products. Supplier 

agreement is preferred. 

05.08.2020
różne inne 

produkty



BRRO2019

0704001

Rumuńskie MŚP, założone w 

2012 r. w Transylwanii, aktywnie 

uczestniczy w sprzedaży nowych 

i używanych maszyn i urządzeń 

rolniczych, a także części 

zamiennych i akcesoriów dla 

sektora rolnego. Firma jest 

zainteresowana poszerzeniem 

asortymentu poprzez znalezienie 

międzynarodowych 

producentów siatek rolniczych 

zainteresowanych współpracą na 

podstawie umów o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

Established in 2012, in 

Transylvania, a Romanian SME 

is actively involved in the sale 

of new and second-hand 

agricultural machinery and 

equipment, as well as spare 

parts and accessories for the 

agriculture sector. The 

company is interested in 

enlarging its product range by 

finding international 

manufacturers of agricultural 

wrapping nets interested in 

cooperation based on 

distribution services 

agreements.

05.08.2020
narzędzia i 

części

BOIT2019

0711001

Włoska firma specjalizuje się w 

projektowaniu, rozwoju, 

produkcji i sprzedaży małych 

części metalowych i materiałów 

niemetalicznych. Firma szuka 

zagranicznych producentów z 

sektora obuwniczego do 

porozumień produkcyjnych. 

Partnerzy powinni pochodzić z 

Polski, Słowenii, Czech i Rumunii.

The Italian company is 

specialized in the design, 

development, manufacture and 

sales of small metallic parts and 

non-metallic materials. The 

company is searching for 

foreign manufacturers of the 

footwear sector for 

manufacturing agreements. 

Partners should come from 

Poland, Slovenia, Czech 

Republic and Romania. 

06.08.2020
różne inne 

produkty

  

BOUK201

90724002

Brytyjska firma specjalizująca się 

w produkcji wysokiej jakości 

produktów waniliowych jest 

zainteresowana sprzedażą 

swoich produktów poprzez 

umowę dystrybucyjną do firm z 

branży spożywczej i hotelarskiej.

UK company specialising in 

producing high quality vanilla 

products is interested in selling 

their products via a distribution 

agreement to businesses within 

the food and hospitality 

industry.  

14/08/2020
spożywcza



  

BOUK201

90808001 

Brytyjska firma opracowała 

nowatorski system oparty na 

mikroprocesorze, który 

gwarantuje, że grzejniki są 

zasilane tylko wtedy, gdy jest to 

konieczne do utrzymania pracy 

bez kondensacji. Urządzenie 

przedłuża żywotność sprzętu i 

zwiększa niezawodność 

elementów obudowy, 

inteligentnie eliminując 

kondensację. Firma szuka 

porozumień o dystrybucji lub 

agencjach handlowych, z firmami 

reprezentującymi firmy 

produkujące energię elektryczną, 

ropę naftową lub gaz lub umów 

bezpośredniego licencjonowania 

z tymi przedsiębiorstwami.

A UK company has developed a 

novel microprocessor based 

system that guarantees heaters 

are only powered up when 

necessary to maintain 

condensation free operation. 

The device prolongs the life of 

equipment and increases 

reliability of enclosure 

components by intelligently 

eliminating condensation. They 

are seeking distribution or 

commercial agency agreements 

with companies representing 

electricity, oil or gas companies 

or direct licensing agreements 

with these companies. 

05/08/2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BORO201

90712002

Rumuńska firma specjalizuje się 

w produkcji szerokiej gamy 

drobnych produktów 

drewnianych, w tym pamiątek, 

dekoracji i klejnotów, takich jak 

drewniane wisiorki, kolczyki, 

broszki, szpilki, magnesy, 

zakładki, a także ozdoby 

świąteczne i domowe, 

zaproszenia ślubne itp. Produkty 

są wytwarzane za pomocą cięcia 

laserowego i grawerowania. 

Firma jest zainteresowana 

identyfikacją międzynarodowych 

partnerów biznesowych do 

dystrybucji swoich produktów w 

ramach umów dystrybucyjnych.

A Romanian company 

specialises in manufacturing a 

wide range of small wooden 

products including souvenirs, 

decorations and jewels, such as 

wooden pendants, earrings, 

brooches, pins, magnets, 

bookmarks, as well as 

Christmas and household 

decorations, wedding 

invitations etc. Products are 

manufactured using laser 

cutting and engraving. The 

company is interested in 

identifying international 

business partners for 

distributing its products under 

distribution agreements. 

01/08/2020 

produkty 

drewniane, 

meble



BORO201

90518001 

Rumuński producent materacy 

szuka partnerów biznesowych 

zainteresowanych współpracą na 

podstawie umowy produkcyjnej 

(np. Sieci hoteli) lub firm 

(dystrybutorów mebli, 

sprzedawców pościeli, 

projektantów wnętrz itp.) 

Zainteresowanych współpracą na 

podstawie umowy 

dystrybucyjnej.

A Romanian mattress 

manufacturer is looking for 

business partners interested to 

cooperate under a 

manufacturing agreement (e.g. 

hotel chains) or companies 

(furniture distributors,  bedding 

retailers, interior designers etc) 

interested to cooperate under a 

distribution agreement. 

28/08/2020 

różne inne 

produkty

  

BODE2019

0820002

To niemieckie przedsiębiorstwo 

pomaga MŚP w Europie i poza 

nią w niezależnym 

monitorowaniu i zabezpieczaniu 

całego środowiska IT. Ich 

unikalny produkt pozwala 

klientom zamykać zagrożenia 

bezpieczeństwa, zanim staną się 

problemem i identyfikować 

usterki, zanim klient je zda sobie 

sprawę. Poszukują partnerów do 

współpracy w ramach umów 

licencyjnych i dystrybucyjnych 

dotyczących odpowiednio 

oprogramowania i sprzętu.

This German enterprise helps 

SMEs in Europe and beyond to 

autonomously monitor and 

secure their entire IT landscape.

Their unique product enables 

their customers to close 

security risks before they 

become a problem and identify 

faults before a customer 

realises them. They are looking 

for partners to cooperate under 

licensing and distribution 

agreements for software and 

hardware respectively. 

29/08/2020 
komputery i IT

  

BORO201

81203005 

Firma działa na rynku mody w 

dziedzinie odzieży na specjalne 

okazje dla kobiet, pod własną 

marką. Obejmuje wszystkie 

etapy produkcji, od własnego 

projektu po wykończenie. 

Produkuje małe serie i unikalne 

elementy i jest w stanie 

pracować nad niestandardowymi 

wymiarami.

Rumuńska firma stale się rozwija 

od 2016 roku i stara się dalej 

rozwijać na arenie 

międzynarodowej dzięki 

umowom o usługi dystrybucyjne.

The company is active on the 

fashion market in the special 

occasion field for women, 

under its own label. It is 

covering all stage of 

production, from its own design 

until finish. It produces small 

series and unique pieces and is 

able to work on custom 

measurements.

The Romanian company grows 

constantly since 2016 and seeks 

to further expand 

internationally through 

distribution service 

agreements.

  

23/08/2020 

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria



  

BOUA201

90805001 

Ukraińska firma produkuje 

ekologiczne dzianiny z ręcznie 

wykonanymi elementami. Firma 

oferuje nie tylko wysokiej jakości 

pamiątki, ale także bezpieczne 

zabawki (znak CE).

Firma jest już reprezentowana na 

rynku prezentów w Estonii, 

Łotwie i Niemczech. Dzięki 

dobrej sprzedaży firma rozszerzy 

swoją międzynarodową sieć i 

poszukuje dystrybutorów lub 

hurtowników z innych krajów UE.

Ukrainian company produces 

eco-friendly knitted gifts with 

handmade elements. The 

company offers not only high-

quality souvenirs but safe toys 

(CE mark) at the same time. 

The company is already 

represented on the gift market 

of Estonia, Latvia, and 

Germany. Due to good sales, 

the company is going to expand 

its international network and is 

looking for distributors or 

wholesalers from other EU 

countries.

16/08/2020 

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BONL2019

0726001 

Przedsiębiorstwo z siedzibą w 

północnej Holandii opracowało i 

opatentowało biologiczną 

odżywkę do zapobiegania 

(szkodliwemu) rozwojowi 

bakterii w zbiornikach wodnych. 

Ta biologiczna odżywka jest 

przyjazna dla środowiska i 

eliminuje potrzebę stosowania 

odżywek chemicznych.

Klient szuka agentów lub 

dystrybutorów w krajach UE.

An SME based in the Northern 

Netherlands has developed and 

patented a biological 

conditioner for the prevention 

of (harmful) bacteria growth in 

waterbeds. This biological 

conditioner is eco-friendly and 

takes away the need for 

chemical conditioners.

The client is looking for agents 

or distributors in EU countries, 

excluding Germany. 

05/08/2020 

różne inne 

produkty

BOBG201

90723001 

Bułgarska firma z dużym 

doświadczeniem na rynku 

oferuje wysokiej jakości produkty 

mięsne na rynek europejski. 

Firma produkuje ponad 30 

rodzajów różnych 

przetworzonych produktów 

mięsnych, w tym delikatesy 

wykonane z produktów mięsnych 

i zwierzęcych, kiełbasy surowe - 

suszone i surowe - wędzone. 

Poszukiwane partnerstwo: 

umowa o usługi dystrybucyjne. 

Porozumienie produkcyjne 

można również uznać za opcję.

A Bulgarian company with 

extensive market experience 

offers high quality meat 

products to the European 

market. The company produces 

more than 30 types of different 

processed meat products, 

including delicatessens made of 

meat and animal sub-products, 

leek sausages, raw - dried and 

raw - smoked products. 

Partnership sought: distribution 

services agreement. 

Manufacturing agreement 

could also be considered an 

option.

  

30/08/2020 
spożywcza



  

BOIL2019

0527001 

Izraelska firma programistyczna 

specjalizuje się w systemie 

ograniczeń budynków w 

lotnictwie cywilnym, który 

pomaga chronić niebo. System 

wdraża zaawansowany system 

śledzenia pozwoleń na budowę i 

budowę wokół lotnisk, pasów 

startowych i dróg oddechowych. 

Firma poszukuje umów 

licencyjnych lub 

outsourcingowych na 

innowacyjne oprogramowanie 

procedur bezpieczeństwa 

lotniczego.

An Israeli software 

development company 

specializes in a civil aviation 

building restriction system, that 

helps to keep the sky safe. The 

system implements an 

advanced planning and building 

permits tracking system around 

airports, runways and airways. 

The company is seeking 

licensing or outsourcing 

agreements for the innovative 

software of aviation safety 

procedures.

08/08/2020 

różne inne 

produkty

BOSG2019

0819003 

Założona w 2013 roku 

singapurska firma jest 

producentem urządzeń 

medycznych, a mianowicie 

medycznych pomp infuzyjnych i 

akcesoriów. Produkty są 

sprzedawane instytucjom, takim 

jak szpitale i polikliniki, gdzie 

kontroluje się dostarczanie 

płynów do ciała pacjenta.

Singapurska firma poszukuje 

obecnie europejskich 

dystrybutorów specjalizujących 

się w sprzedaży wyrobów 

medycznych instytucjom 

medycznym w Europie na 

podstawie umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

The Singapore company, which 

was established in 2013 is a 

manufacturer of medical 

devices namely medical 

infusion pumps and 

accessories. The products are 

sold to institutions such as 

hospitals and polyclinics where 

it is used to deliver fluids into a 

patient's body in a controlled 

manner.

The Singapore company is 

currently seeking European 

distributors that specializes in 

selling medical devices to 

medical institutions in Europe 

via distribution services 

agreement.

28/08/2020 
medycyna



BOBE2019

0711002 

Belgijska firma świadczy usługi 

dla projektantów mody i 

uznanych marek, aby pomóc im 

zbudować silną strukturę 

wewnętrzną, gotową stawić 

czoła protokołom łańcucha 

dostaw i dobrym praktykom. 

Menedżer oferuje pomoc 

początkującym oraz małym i 

średnim markom w udanym 

przejściu od kreacji do produkcji 

przemysłowej. Firma szuka 

partnerstwa w ramach umowy 

podwykonawstwa lub umowy 

outsourcingowej.

The Belgian company is 

providing services to fashion 

designers and established 

brands to help them build a 

strong internal structure ready 

to face supply chain protocols 

and good practices. The 

manager offers to help starters 

and small and mid sized brands 

to make a successful transition 

from creation to industrial 

production. The company is 

looking for partnerships under 

subcontracting agreement or 

outsourcing agreement.

30/08/2020 

różne inne 

produkty

  

BOHU201

90502001 

Dzięki dziesięcioleciom 

doświadczenia i profesjonalnej 

wiedzy węgierska firma 

fleksograficzna oferuje szeroką 

gamę rozwiązań w zakresie 

drukowania etykiet, opakowań i 

folii termokurczliwych oraz 

przyczynia się do udanej 

prezentacji produktów 

partnerów, od projektu po 

produkcję.

Węgierska firma poligraficzna 

chce rozszerzyć swój rynek 

międzynarodowy, dlatego szuka 

umów na outsourcing i / lub 

produkcję. W ramach umowy 

outsourcingowej węgierskie MŚP 

oferuje wiedzę fachową w 

zakresie opakowań.

With decades of experience 

and professional knowledge, 

the Hungarian flexo printing 

company has a wide range of 

solutions in label printing, 

packaging- and shrink sleeve 

films and contributes to the 

successful display of partners' 

products, from design to 

production. 

The Hungarian printing 

company wants to expand its 

international market, so it is 

looking for outsourcing and/or 

manufacturing agreements. In 

the frame of outsourcing 

agreement Hungarian SME 

offers its packaging expertise.

02/08/2020 

różne inne 

produkty



BORO201

90731001 

Rumuńska firma z dużym 

doświadczeniem w produkcji 

gigantycznych dekoracji do 

wnętrz i na zewnątrz, takich jak 

centra handlowe, hipermarkety, 

targi i wystawy, szuka partnerów 

w Europie, którzy byliby 

zainteresowani zawarciem umów 

produkcyjnych.

A Romanian company, with a 

large and successful experience 

in manufacturing giant 

decorations for interior and 

exterior spaces such as 

shopping malls, hypermarkets, 

fairs and exhibitions, is looking 

for partners in Europe who are 

interested in establishing 

manufacturing agreements.

  

27/08/2020 

różne inne 

produkty

  

BOPT2019

0730001 

Portugalska firma z 

doświadczeniem w produkcji 

żłobków i innych akcesoriów 

dziecięcych poszukuje 

dystrybutorów w innych krajach.

A company from Portugal 

experienced in the production 

of nursery and other baby 

accessories is looking for 

distributors in other countries.

27/08/2020 

różne inne 

produkty

  

BORO201

90726001 

Rumuńska firma oferuje gotowe 

moduły i rozwiązania do 

przechowywania, w tym 

instalacje filtrujące, pomiarowe, 

pompujące i grzewcze 

odpowiednie dla przemysłu 

chemicznego i metalurgicznego, 

przemysłu rolno-spożywczego, 

naftowego, gazowego i 

petrochemicznego itp.

Szukane są umowy o 

podwykonawstwo i dystrybucję.

A Romanian company offers 

turnkey modules and storage 

solutions, including filtering, 

metering, pumping and heating 

installations  suitable for 

chemical & metallurgic 

industries, agroFood, oil, gas & 

petrochemical industries etc.

Subcontracting and distribution 

agreements are sought.

08/08/2020 

różne inne 

produkty



  

BOCZ2019

0809003 

Czeska firma działająca w 

sektorze obróbki drewna 

specjalizuje się w produkcji 

stolarki. Główny nacisk kładziony 

jest na produkcję placów zabaw 

dla dzieci oraz produkcję 

półproduktów do różnych 

urządzeń (automaty sprzedające 

itp.). Firma zajmuje się produkcją 

mebli na zamówienie, stolarką 

budowlaną i produkcją zgodnie z 

wymaganiami klienta. 

Oferowana jest współpraca w 

formie umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych i 

podwykonawstwa.

A Czech company operating in 

the wood processing sector is 

specialized in carpentry and 

joinery production. The main 

focus is on the production of 

children's playgrounds and the 

production of semifinished 

products for various devices 

(vending machines, etc.). 

Company deals with the 

custom production of furniture, 

construction joinery and 

production according to the 

customer's requirements. 

Cooperation in a form of 

distribution services agreement 

and subcontracting is offered. 

20/08/2020

produkty 

drewniane, 

meble

BODE2019

0718001

Niemiecka firma z branży 

inżynierii oceanicznej , aktywna 

w podwodnej robotyce i 

inspekcji obiektów podwodnych  

poszukuje partnerów do 

dystrybucji i pośredników 

handlowych, firma oprócz 

szerokiego zakresu oceanicznych 

urządzeń i usług oferuje  przede 

wszystkim zdalnie kierowany 

pojazd podwodny. Ten system 

jest stworzony i wyposażony dla 

rożnych podwodnych zadań i 

aplikacji  w przemyśle morskim, 

akwakulturze, marynarce, 

instytucjach zarządzających 

wodami i portami, jak  sektorze 

morskich badań i rozwoju.

An oceanographic engineering 

company from Germany, 

internationally active in 

underwater robotics and 

inspection, is looking for 

distribution partners and 

agents worldwide. Besides a 

wide range of oceanographic 

instruments and services, they 

are specialized in Remotely 

Operated Vehicles (ROVs). 

These systems are designed 

and equipped for various 

underwater applications in 

maritime industry, aquaculture, 

navy, water- and port 

authorities as well as marine 

science and research.

29/08/2020

pojazdy i 

maszyny/maszy

nowa



BOUA201

90730001

Zlokalizowany na Ukrainie  

producent oświetlenia LED 

oferuje pełny cykl wytwórczy, w 

tym konstrukcje obudowy, 

formowanie części z plastiku, 

instalację LED oraz testowanie 

produktów finalnych. Firma 

poszukuje  importerów oraz 

hurtowni handlujących 

produktami LED, w celu 

rozszerzenia sieci sprzedaży w 

Europie w ramach umowy 

dystrybucji.

The Ukrainian manufacturer of 

LED luminaries has a full 

production cycle, own design 

development, including case 

construction, plastic parts 

molding, LEDs installation, 

electronic driver’s production 

and completed goods 

testing.The Ukrainian company 

is looking for importers and 

wholesale distributors of LED 

products, to extend its sales 

network in European countries 

under distribution agreements. 

23/08/2020

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOLT2019

0613001

Litewska firma  przetwarzająca 

mleko  oraz produkująca 

przetwory mleczne (mleko w 

proszku, mleko zagęszczone w 

puszce, pasteryzowana śmietana, 

sery) pragnie rozwinąć interes w 

oparciu o zagraniczne rynki oraz 

poszukuje międzynarodowych 

partnerów. Współpraca możliwa 

w ramach umowy dystrybucji.

A Lithuanian company 

processing milk and 

manufacturing various products 

from it (milk powder, canned 

milk, butter, pasteurized cream, 

cheeses) wants to expand their 

business to foreign markets and 

searches for international 

partners. The possible 

cooperation would be 

according to distribution 

service agreement. 

26/08/2020 spożywcza

BOBG201

90807001

Bułgarska firma 

wyspecjalizowana w instalacji 

oraz utrzymaniu systemów 

telekomunikacyjnych oferuje 

swoje usługi dla zagranicznych 

partnerów w ramach umowy 

podwykonawstwa lub zlecenia 

usług na zewnątrz. 

A Bulgarian company 

specialized in installation and 

maintenance of 

telecommunication systems 

offers it services to foreign 

partners under subcontracting 

or outsourcing services 

agreements. 

08/08/2020 inne usługi



BOUK201

90819005

Firma z Wielkiej Brytanii, 

wyspecjalizowana w  branży 

oszczędności energii, opracowała 

matę grzewczą do wykorzystania 

w sektorze producentów 

kompletów baterii- 

akumulatorów do elektrycznych 

pojazdów. Firma jest 

zainteresowana zarówno umową 

licencyjną lub joint-venture z 

firmami technologii zasilania 

silników elektrycznych lub 

koncernami samochodowymi  

zaangażowanymi w produkcję 

pojazdów elektrycznych, 

akumulatorów- baterii oraz 

dużych elementów z aluminium. 

Ten nowy produkt rozwiązuje 

wiele problemów związanych z 

funkcjonowaniem obecnie 

produkowanych kompletów 

baterii zasilających, może być też 

dostosowany do funkcjonujących 

systemów lub jako część nowego 

projektu silnika elektrycznego.

UK design company specialising 

in energy saving products has 

developed a heat mat to use in 

electric vehicle battery packs. 

The company is seeking either a 

licensing agreement or joint 

venture with either engineering 

or automotive companies 

involved in the manufacturing 

of electric vehicles, batteries or 

working with large aluminium 

products. This new product 

overcomes many of the issues 

associated with current battery 

packs, can be added to existing 

systems or as part of a new 

engine design.  

26/08/2020

środowisko/en

ergia/ochrona 

środowiska

BOPL2019

0722002

Firma, zlokalizowana w Polsce, 

produkująca ręcznie naturalne, 

wegańskie oraz organiczne 

produkty do pielęgnacji skóry, 

poszukuje możliwości wejścia na 

rynek EU. Firma rozważa umowę 

dystrybucji lub 

przedstawicielstwa.

A company specialized in the 

production of hand-made, 

natural, vegan and organic skin 

care products, located in 

Poland, is looking for 

opportunities to enter the EU 

market.They consider 

distribution services agreement 

or agency agreement.

06/08/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna



BOCZ2019

0731001

Czeski producent ręcznie 

wykonywanej biżuterii oraz 

dekoracji domowych poszukuje 

pośrednictwa handlowego oraz 

partnerów zainteresowanych -

umową dystrybucji lub produkcji.  

Firma preferuje alternatywnych 

partnerów- małe sklepy, 

muzealne sklepiki,  sklepy 

internetowe ze swojej branży. 

Firma  nie wyklucza zawarcia 

dużych kontraktów, jak i innych 

propozycji w zakresie dystrybucji 

swoich produktów. 

A Czech producer of hand-

made designer jewellery and 

home decor seeks commercial 

intermediation and partners 

opened for distribution services 

or manufacturing agreement.

The company aims at 

alternative clients – smaller 

shops, museum shops, and 

shops and e-shops with 

designer products. It is also not 

opposed to bigger contracts 

and new ideas in terms of the 

distribution of goods.

05/08/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOHR201

90812001

Mała firma z Chorwacji, 

producent jadalnych barwników 

do ciast i wypieków poszukuje 

partnerów na rynku EU. Firma 

jest zainteresowana zawarciem 

umowy dystrybucji.

 A small Croatian company, 

manufacturer of edible color 

powder for cakes and pastries, 

is looking for business partners 

in the EU market. The company 

is interested in distribution 

services agreement.

16/08/2020 spożywcza

BOPL2019

0726002

Polski wytwórca z branży 

kosmetycznej, specjalizuje się w 

produkcji kosmetyków  i innych 

wyrobów toaletowych.  Swoje 

produkty do pielęgnacji twarzy, 

ciała oraz włosów wytwarza z 

naturalnych, 

wyselekcjonowanych oraz 

certyfikowanych, organicznych 

surowców, które są zapakowane 

w opakowania biodegradowalne, 

bądź nadające się do 

przetworzenia. Współpraca z 

perfumeriami, drogeriami lub 

sklepami sieciowymi w ramach 

umowy dystrybucji. 

A Polish company from the 

beauty industry specialises in 

the production of cosmetics 

and other toilet preparations. 

Its facial, body and hair care 

products are made using only 

natural, carefully-selected and 

certified, organic ingredients 

and packaged in recyclable or 

biodegradable materials. 

Cooperation within the 

framework of the distribution 

services agreement is offered 

to perfumeries, chemist's shops 

and chains.

13/08/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna



BOUK201

90626002

Firma z Wielkiej Brytanii jako 

następna generacja w  słuchaniu 

społeczeństwa, używając 

unikalnej technologii można 

wybierać argumenty i 

twierdzenia z tekstu, firma jest 

zdolna do wydobywania istoty 

znaczenia ludzi i sytuacji jako 

opinii publicznej, liczącej się w 

hałasie informacyjnym, jak 

również wykryć głosy, które 

mogą zacząć wykolejać sieciową 

markę i jej reputację.  firma 

poszukuje partnerów związanych 

z agencjami rządowymi, 

agencjami PR w ramach umowy 

licencyjnej.

The UK company is the next 

generation of social listening. 

Using unique technology which 

can pick out arguments and 

claims in a text, the company is 

able to distil down the key 

insights about public opinion 

that really matter among the 

noise, as well as detect voices 

that might start derailing an 

online brand and its 

reputation.The company is 

looking to partner with 

government agencies, and 

PR/communication agencies 

under a license agreement.

19/11/2019 inne usługi

BOBE2019

0704001

 Firma z Belgii specjalizująca się  

w produkcji i handlu pełnego 

zakresu wysokiej jakości 

produktów z mięsa  królika - 

świeże lub głęboko mrożone. 

Proces przetwórstwa mięsa jest 

wykonywany z użyciem 

nowoczesnych technologii i 

urządzeń. Firma poszukuje 

możliwość produkcji pod marką 

własną w ramach umowy 

produkcyjnej.

The Belgian company is 

specialized in the production 

and commercialization of a 

whole range of high-quality 

rabbit meat products (fresh and 

deep-frozen). The slaughtering 

and processing of the meat is 

done in-house using modern 

slaughter machinery and 

slaughtering techniques. The 

Belgian company is interested 

in producing private label 

products under a 

manufacturing agreement.

13/08/2020 spożywcza



BOQA201

90805001

Firma z Kataru produkująca 

chemiczne detergenty czyszczące 

i produkty do dezynfekcji 

poszukuje partnera do sprzedaży 

swoich produktów  w ramach 

umowy dystrybucji lub 

pośrednictwa handlowego. Firma 

do tej pory koncentrowała swoja 

działalność na rynku Kataru z 

wykorzystaniem wyszkolonych 

handlowców. Firma poszukuje 

lokalnych pośredników i 

międzynarodowych 

dystrybutorów dla swoich 

produktów.

A  Qatari company specialized 

in the manufacture and supply 

of chemical cleaning detergent 

and disinfectant products is 

looking for a partner to supply 

its products for distribution and 

commercial agency agreement. 

The company directly markets 

its range of product lines to 

trade and commercial 

customers throughout Qatar, 

through a full-time staff of 

highly trained sales and 

customer service professionals. 

They seek to find local agents 

and international distributors 

for their products. 

29/08/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BORS2019

0827005

Producent systemów rusztowań 

oraz różnego osprzętu do użycia 

w branży budowlanej z 

południowej Serbii oferuje 

aluminiowe, mobilne, modułowe 

rusztowania do fasad. Mogą być 

wszechstronnie zastosowane do: 

tynkowania, murowania, 

malowania, czyszczenia czy 

budowy nowego obiektu. Firma 

poszukuje agentów pośrednictwa 

w ramach umowy 

podwykonawstwa lub  

pośrednictwa handlowego.

A South Serbian SME that 

produces scaffolding systems 

and various construction 

equipment’s. They offer 

aluminum, mobile and free-

standing, modular and façade 

scaffoldings that can be used 

for plastering, bricklaying, wall 

painting, facade cleaning, 

maintenance and small repairs 

and erecting whole new 

buildings. The company is 

looking for foreign agents or 

partners under the 

subcontracting and commercial 

agency agreements. 

29/08/2020

materiały i 

usługi 

budowlane



BOSG2019

0625001

Singapurski producent przekąsek 

z dobrze rozpoznawalną marką 

na lokalnym rynku, operuje  w 

regionie południowo-wschodniej 

Azji od 20 lat. Firma sprzedaje  

olbrzymi zakres produktów dla 

super i hiper marketów. 

Przekąski obejmują migdały, 

orzech nerkowca, pistacje, 

orzeszki ziemne, ziarno 

słonecznika. Z uwagi na rozwój, 

firma poszukuje dystrybutorów 

w krajach Europy, którzy mają 

kontakty handlowe z lokalnymi 

sklepami 

wielkopowierzchniowymi.  

The Singapore snacks 

manufacturer is a well-known 

brand in Singapore. The 

Singapore company has been 

operating in the South-East Asia 

region for 20 years. The 

company sells a huge range of 

products to supermarkets and 

hypermarkets. Snacks include 

almonds, pistachios, cashews, 

peanuts and sunflower seeds. 

Due to expansion, the company 

is seeking distributors in 

European countries that have 

connections with local 

supermarkets and 

hypermarkets.

05/08/2020 spożywcza

BOHU201

90709001

 Młyn na Węgrzech produkujący 

wolną od glutenu mąkę owsianą 

oraz dwa rodzaje wolnych od 

glutenu płatków owsianych: 

wielkie i małe opakowanie na 

międzynarodowe rynki. Firma 

pragnie obsługiwać piekarnie, 

producentów płatków 

śniadaniowych, mieszanek- 

chrupek i batonów zbożowych. 

Pragnąc zachować swoja markę 

w sklepach, firma poszukuje 

dytrybutorów żywności. Firma 

skupia sie na zapewnieniu w 

100%- tach wolnych  od glutenu 

produktów i poszukuje 

partnerów do zawarcia umowy 

dystrybucji lub 

przedstawicielstwa handlowego.

Gluten-free oat mill in Hungary 

offers gluten free oat flour and 

2 types of gluten free oat flakes 

e.g. jumbo and smaller size oat 

flake for the international 

market. The SME's main goal is 

to serve bakery factories, 

granola, muesli bar and cereal 

producers, manufacturers. In 

order to make their brand 

available in stores they are also 

looking for food distributors. 

The company is fully dedicated 

to providing 100% gluten-free 

products. They seek 

commercial agency and 

distribution agreement.

06/08/2020 spożywcza



BORO201

90621001

Rumuńska firma oferuje szeroki 

asortyment produktów  

rowerowych, począwszy od 

różnych typów rowerów-  

górskie, elektryczne  

skończywszy na wyścigowych 

gokartach.  Firma jest 

zainteresowana podpisaniem 

umowy dystrybucji z europejskim 

partnerem.

A Romanian company offers its 

clientele a wide variety of 

cycling products, from bikes of 

all types, including mountain 

bikes, e-bikes, fatbikes and 

many kinds of road bikes, to 

racing karts. They are 

interested in concluding 

distribution services 

agreements with European 

partners.

28/08/2020

pojazdy i 

maszyny/maszy

nowa

BOUK201

90813003

Firma z Wielkiej Brytanii, która 

stworzyła platformę 

przewidującą stan zdrowia 

pacjenta, poszukuje pośrednika 

handlowego w celu wejścia na 

nowe rynki. Firma chce 

rozszerzenia  funkcjonowania 

platformy o sektory 

farmaceutyczne oraz 

ubezpieczenia zdrowotnego 

poprzez wsparcie procesu 

podejmowania decyzji na 

każdym etapie klinicznych badań 

czy prognozowania 

długowieczności na podstawie 

czynników ryzyka.

UK company has developed a 

medical health predictor 

platform and is seeking a 

commercial agency agreement 

to enable them to enter into 

new territories. The company is 

seeking to expand its platform 

into the area of 

pharmaceuticals and health 

insurance by supporting 

decision making at different 

stages of clinical trials or the 

prediction of longevity based 

on risk factors. 

26/08/2020 medycyna

BOSI2019

0819001

Słoweński producent nadającego 

się do noszenia ECG poszukuje 

doświadczonych dystrybutorów. 

Partnerzy z funkcjonującymi 

kanałami sprzedaży medycznego 

wyposażenia są poszukiwani. W 

celu wprowadzenia na nowe 

rynki innowacyjnego urządzenia 

diagnostycznego, firma jest 

zainteresowana współpracą z 

inwestorami kapitałowymi  w 

ramach umowy przejęcia spółki 

lub finansowej.

A Slovenian manufacturer of 

wearable electrocardiograph 

medical devices (ECG) is looking 

for well-established 

distributors. Partners with 

established network and sales 

channels in medical devices 

market are sought. In order to 

introduce new innovative 

diagnostic functionality and 

reach new markets the 

company is also seeking equity 

investors under acquisition or 

financial agreement.

30/08/2020 medycyna



BOSG2019

0806003

Firma z Singapuru, produkuje 

różne typy monitorów ECG- 

medycznych urządzeń , 

nadających się do noszenia, 

monitorujących rytm serca u 

pacjenta. Urządzenie umożliwia 

pacjentowi monitorowanie 

rytmu serca i przesyła dane do 

medycznego personelu. Firma 

poszukuje partnerów do 

dystrybucji produktów w Europie  

w ramach umowy dystrybucji.

The Singapore company is a 

manufacturer of wearable ECG 

monitors. It is a medical device 

that captures a patient's heart 

rhythms. The device lets 

patients monitor their own 

heart rate as well as sending 

the information to caregivers.

The Singapore company is 

currently seeking distribution 

partners from European 

countries via distribution 

services agreement. 

28/08/2020 medycyna

BOMK201

90715001

Macedońska firma rodzinna, 

wyspecjalizowana w produkcji 

kolorowych toreb 

podarunkowych wykonanych z 

papieru oraz kartonu, poszukuje 

dystrybutorów oraz partnerów w 

ramach umowy produkcyjnej w 

krajach EU.

A Macedonian family-owned 

company, specialized in the 

production of colorful gift bags 

from paper and cardboard, is 

seeking distributors and 

partners under manufacturing 

or distribution service 

agreements in EU countries. 

02/08/2020
opakowania, 

papier

BOTR2019

0626001

Firma z Turcji wypracowała  

specjalny wzorzec- moduł  oraz 

ekrany dla firm  operujących w 

usłudze wytłaczania. Dzięki 

oprogramowaniu, wszystkie 

etapy, zaczynając od 

zamówienia, a kończąc na 

dostarczeniu produktu są kolejno 

wdrażane. Firma chce 

sprzedawać  oprogramowanie w 

ramach umowy pośrednictwa 

handlowego. Oprogramowanie  

monitoruje przepływ danych  w 

firmie od złożenia zamówienia do 

wysłania gotowego produktu do 

odbiorcy.

The company, which is located 

in Turkey, developed a special 

module and screens for firms 

that design for extrusion. 

Thanks to this software, all of 

the stages from the order to 

the product delivery could be 

followed. The company aims to 

sell this software under an 

agency agreement. The 

software which the company 

processes monitors all flows in 

a company, from order entry to 

the shipment process.

29/08/2020 komputery i IT



BOES2019

0805002

Pierwsza firma szkoleniowa w 

zakresie gotowania i cateringu 

paelli na Majorce i na Balearach 

opiera się na zasadzie pięciu 

kroków (krok po kroku), jak 

gotować rzemieślniczą paellę. 

Celem zajęć jest poznanie: 

opowieści o ryżu i paelli, 

narzędziach i sposobach ich 

użycia, składnikach oraz ich 

doborze, krojeniu i gotowaniu 

oraz prezentacji produktu 

końcowego. Firma działa również 

jako catering paelli świadczony 

na miejscu lub dostarczany. 

Szukane są partnerstwa w 

ramach umów agencyjnych.

The first paella cooking & 

catering school company in 

Mallorca and the Balearic 

Islands is based on five step-by-

step on how to cook an artisan 

paella. The objective of the 

class is to learn:  the story 

about rice and paella, tools and 

how to use them, ingredients 

and how to choose, cut and 

cook them and presentation of 

the final product. However the 

company also operates as 

catering paella services cooked 

on the spot or delivered. 

Partnerships under commercial 

agency agreements are sought.

08/08/2020 nauka/edukacja

BOSI2019

0627003

Słoweńska firma specjalizuje się 

w produkcji, instalacji i 

konserwacji certyfikowanych 

urządzeń i systemów 

odpylających i filtrujących, do 

wykorzystania w trudnych 

warunkach. Firma szuka 

partnerstwa z firmami z sektora 

przemysłowego w ramach umów 

o usługi dystrybucyjne.

A Slovenian company is 

specialized in production, 

installation and maintenance of 

certified dust collection and 

filtration devices and systems 

for demanding conditions. The 

company is looking for 

partnership with companies 

from the industrial sector under 

distribution service 

agreements.     

05/08/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

BOAT2019

0618001

Podstawowym przedmiotem 

działalności tego austriackiego 

MŚP są drobne chemikalia i 

farmaceutyki (zwłaszcza 

nafazolina). Firma oferuje 

produkcję kontraktową. Zgodnie 

z pomysłami klientów, to MŚP 

oferuje optymalizację reakcji 

chemicznych i określenie 

parametrów reakcji. Na tej 

podstawie przeprowadza się 

eksperymenty pilotażowe i na 

skalę produkcyjną, aby 

zagwarantować spójny proces 

produkcyjny.

The core business of this 

Austrian SME is fine chemicals 

and pharmaceuticals (especially 

naphazoline). This company 

offers contract manufacturing. 

According to the ideas of 

customers, this SME offers the 

optimisation of chemical 

reactions and definition of 

reaction parameters. On this 

basis, pilot and production-

scale experiments are done to 

guarantee a consistent 

manufacturing process. 

16/08/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna



BOBE2019

0724001

Belgijskie MŚP stworzyło 

unikalny proces budowy 

polegający na osadzaniu 

drewnianych klocków, takich jak 

części Lego®. Bloki składają się z 

ekspandowanego polistyrenu 

(EPS) i zorientowanego drewna 

wiórowego (OBS) i są zgodne z 

najwyższymi standardami 

charakterystyki energetycznej 

budynków (EPB). Firma szuka 

teraz partnerów dystrybucyjnych 

chętnych do promowania i 

dystrybucji tej koncepcji i 

produktu w Europie.

The Belgian SME has created a 

unique construction process 

consisting of embedding 

wooden blocks, like Lego® 

parts. The blocks are composed 

of expanded polystyrene (EPS) 

and oriented strand board 

wood (OBS) and comply with 

the highest standards of energy 

performance of buildings (EPB). 

The company is now looking for 

distribution partners willing to 

promote and distribute th 

concept and the product in 

Europe.

09/08/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

BOUK201

90501002

Brytyjska firma z ponad 25-

letnim doświadczeniem oferuje 

produkcję artykułów 

spożywczych na podstawie 

umowy produkcyjnej. Firma 

prowadzi działalność 

produkcyjną w Indiach, gdzie 

produkuje żywność śniadaniową, 

żywność instant i żywność dla 

niemowląt. Chcą zawrzeć umowę 

produkcyjną z firmami 

poszukującymi specjalistycznych 

producentów w tym sektorze, na 

podstawie umowy produktów 

niemarkowych (white label 

agreement).

UK company with over 25 years 

of experience is offering to 

manufacture food products, 

under a manufacturing 

agreement. The company has a 

manufacturing operation in 

India, where they manufacture 

breakfast foods, instant food, 

and baby food they are offering 

to produce products for 

companies or the development 

of their product under a white 

label agreement.

22/08/2020 spożywcza



BOHR201

90716001

Chorwacka firma specjalizująca 

się w produkcji certyfikowanych 

ekologicznych środków 

czyszczących i detergentów, 

poszukuje dystrybutorów, ale 

oferuje również współpracę w 

ramach umowy outsourcingu, 

podwykonawstwa lub produkcji. 

Wszystkie produkty posiadają 

certyfikat Ecocert, 

biodegradowalny, wolny od 

okrucieństwa, nienowotworowy i 

nietoksyczny dla środowiska i 

innych zasobów naturalnych. 

Składniki stosowane w produkcji 

pochodzą ze zrównoważonych 

zasobów naturalnych, roślin i 

minerałów naturalnych.

Croatian company specialised 

in the production of certified 

ecological cleaning products 

and detergents is looking for 

distributors but also offering 

collaboration under 

outsourcing, subcontracting or 

manufacturing agreement. All 

products are Ecocert 

certified,biodegradable,cruelty-

free,non-cancerous and non-

toxic for the environment and 

other natural 

resources.Ingredients used in 

manufacturing are provided 

from sustainable natural 

resources, plant and natural 

minerals based.

22/08/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BOSG2019

0726001

Firma z siedzibą w Singapurze 

jest pionierem w 

zmotoryzowanych wózkach dla 

pacjentów, oferując 

standardowe i niestandardowe 

meble szpitalne ze stali 

nierdzewnej, stali miękkiej i 

aluminium. Dzięki własnemu 

działowi badawczo-

rozwojowemu i ponad 40-

letniemu doświadczeniu na 

rynku, firma jest w stanie 

dostosować się do wymagań 

użytkownika. Wprowadzają 

również innowacje, aby pomóc 

użytkownikom w projektowaniu 

indywidualnego sprzętu w celu 

ułatwienia codziennej rutyny. 

Firma planuje ekspansję globalną 

i poszukuje dystrybutorów w UE.

Singapore-based company is a 

pioneer in motorized patient 

trolleys and offers standard and 

customized hospital furniture in 

stainless steel, mild steel and 

aluminum. With its own R&D 

department and over 40 years 

of experience in the market, 

the company is able to 

customize to meets the user’s 

requirements. They also 

innovate to help users design 

individual equipment to 

facilitate their daily routine. 

The company has plans to 

expand their market globally 

and is seeking distributors in 

EU.

08/08/2020 medycyna



BOES2019

0730002

Hiszpańska firma ma 

opatentowany system 

wykrywania nietypowych ognisk 

pożarów w lasach. Po wykryciu 

ogniska, systemy automatycznie 

powiadamiają właściwy organ, 

dostarczając informacje takie jak 

szerokość, długość geograficzna, 

wraz z mapami fizycznymi i 

politycznymi zawierającymi 

różne rozszerzenia, aby znaleźć 

najlepszy dostęp do pożaru. 

Obecnie nikt nie oferuje takiego 

systemu. Firma oferuje usługi 

systemowe w ramach umów 

licencyjnych na 12 miesięcy, z 

możliwością przedłużenia.

The Spanish company has a 

patented detection system of 

outbreaks of unusual heat in 

forests.Once detected these 

outbreaks automatically give 

notice to the competent 

authority by providing 

information such as latitude, 

longitude with both physical 

and political maps containing 

different extensions to locate 

the best access to the fire. 

Currently nobody offers such a 

system. This company is 

offering system service under 

license agreements during 12 

months, with the possibility of 

extension.

26/08/2020

środowisko/en

ergia/ochrona 

środowiska

BOPT2019

0624001

Portugalska firma z Madery, 

zajmująca się turystyką morską, 

w tym: żeglarstwem, 

obserwowaniem ptaków i 

wielorybów, szuka 

touroperatorów, biur podróży i 

firm zajmujących się animacją 

turystyki, aby promować i 

sprzedawać swoje usługi wśród 

turystów, którzy planują 

odwiedzić Maderę. Dzięki 

umowom handlowym, 

potencjalni partnerzy mają 

okazję poszerzyć swoją ofertę w 

bardzo poszukiwanym miejscu 

turystycznym.

Portuguese maritime tourism 

company from Madeira Island, 

active in sailing, bird and whale 

watching, seeks for tour 

operators, travel agencies and 

tourism animation companies, 

to promote and sell its services 

among tourists who plan to 

visit Madeira Island. Through 

commercial agreements, 

potential partners have the 

opportunity to increase their 

varied offer, in a highly sought 

typical tourist destination.

05/08/2020 turystyka



BODE2019

0819001

Niemiecka firma oferuje 

pierwszą higieniczną opaskę 

żylną wielokrotnego użytku, 

która zmniejsza czas, koszty i 

ryzyko infekcji. Dzięki 

innowacyjnej opasce żylnej każda 

rutynowa próbka krwi jest 

pobierana wydajnie i w 

higienicznych warunkach, bez 

zmiany obecnych procedur 

leczenia. Firma szuka umów 

agencyjnych lub umów 

dystrybucyjnych, szczególnie w 

Europie i Stanach Zjednoczonych.

A German company offers the 

first hygienically reusable 

venous tourniquet that reduces 

time, costs and the risks of 

infection. With the innovative 

venous tourniquet, every 

routine blood sample is taken 

time-efficiently and under 

hygienic conditions, without 

changing current treatment 

procedures. The company is 

looking for commercial agency 

or distribution agreements, 

particularly in  Europe and the 

USA. 

23/08/2020 medycyna

BOTR2019

0802001

Turecka firma specjalizuje się w 

automatyce przemysłowej, 

oprogramowaniu i rozwiązaniach 

elektronicznych. Od 6 lat 

świadczy usługi ze swoimi 

inżynierami. Chcieliby rozszerzyć 

swoje portfolio i pracować nad 

projektami zaawansowanych 

technologii. Z tego powodu 

szukają partnerów do 

opracowania zaawansowanych 

technologicznie produktów z 

korzyścią dla ludzkości. Firma 

szuka umowy na usługi 

dystrybucji.

The Turkish company 

specialized in industrial 

automation, software and 

electronics solutions. They have 

been serving with their expert 

engineers for 6 years. They 

would like to expand their 

portfolio and work on high tech 

projects. For that reason they 

are looking for partners to 

develop high tech products for 

the benefits of humanity. The 

company is looking for 

distribution service agreement.

26/08/2020 komputery i IT



BOHR201

90802001

Chorwacka firma zajmująca się 

tworzeniem oprogramowania, 

specjalizująca się w 

niestandardowych aplikacjach 

internetowych i mobilnych na 

systemy iOS i Android, poszukuje 

długoterminowych relacji 

partnerskich z firmami 

potrzebującymi profesjonalnych 

usług w zakresie rozwoju 

oprogramowania. Firma ma 30 

wysoko wykwalifikowanych 

inżynierów, posiadających 

doświadczenie w różnych 

dziedzinach, takich jak 

telekomunikacja, bankowość, 

Internet Rzeczy itp. Od momentu 

powstania w 2012 r. firma z 

powodzeniem zrealizowała 

ponad 50 projektów na całym 

świecie dla klientów takich jak 

Deutsche Telekom, Metaswitch, 

Asseco SEE, Royal Caribbean.

A software development 

company from Croatia 

specialized for custom web & 

mobile applications for iOS & 

Android seeks long term 

partnerships with firms needing 

outsourced software 

development professional 

services. The company has 30 

highly skilled engineers, 

experienced in various 

domains, such as 

telecommunications, banking, 

IoT, etc. Since inception in 

2012, the company successfully 

delivered 50+ projects 

worldwide to customers like 

Deutsche Telekom, 

Metaswitch, Asseco SEE, Royal 

Caribbean

13/08/2020 komputery i IT

BOES2019

0809001

Hiszpański producent i 

sprzedawca ręcznie rzeźbionych 

produktów z kamienia poszukuje 

nowych dystrybutorów lub 

przedstawicieli w ramach usług 

dystrybucji lub umów 

agencyjnych. Firma oferuje 

również produkcję 

indywidualnych rzeźbionych 

produktów z kamienia zgodnie z 

umową produkcyjną.

A Spanish producer and seller 

of hand carved stone products 

is looking for new distributors 

or agents under distribution 

services or commercial agency 

agreements. The company also 

offers manufacturing of 

individual customized carved 

stone products according to a 

manufacturing agreement. 

28/08/2020
różne inne 

produkty



BODE2019

0809002

Niemiecka firma kosmetyczna 

świadczy usługi w zakresie 

rozwoju, produkcji, 

przechowywania, dozowania i 

pakowania kosmetyków jako 

producent kontraktowy. Ich 

usługi są skierowane do 

producentów kosmetyków i 

produktów do pielęgnacji skóry. 

Są gotowi pracować na 

podstawie umowy produkcyjnej 

lub outsourcingowej lub jako 

podwykonawca.

A German cosmetic company is 

providing their services in the 

development, production, 

storing, dosing and packaging 

of cosmetics as contract 

manufacturer. Their services 

are targeted to producers of 

cosmetics and skin care 

products. They are willing to 

work under a manufacturing or 

outsourcing agreement or as a 

subcontractor. 

21/08/2020

chemia i 

kosmetyki/che

miczna

BOBG201

90603001

Bułgarska firma oferuje 

ultralekką złotą biżuterię 

najwyższej jakości posiadając w 

portfolio ponad 450 modeli. 

Biżuteria (święty złoty łańcuszek, 

bransoletki, kolczyki itp.) jest 

produkowana według własnej 

opatentowanej technologii 

wyciskania.  Poszukiwane są 

długoterminowe partnerstwa - 

umowy produkcyjne i / lub 

umowy usług dystrybucyjnych.

A Bulgarian company offers 

ultra-light golden jewelries of 

premium quality with portfolio 

of more than 450 models. The 

jewelries are manufactured 

under own patented 

technology for the extrusion of 

hallow golden chain, bracelets, 

earrings, etc. Long term 

partnerships are sought- for 

manufacturing agreements 

and/or distribution services 

agreement .

15/08/2020

tekstylia, 

ubrania, 

biżuteria

BOIE2019

0704001

Ta irlandzka firma jest 

producentem stoisk targowych i 

dostawcą rozwiązań od prawie 

40 lat i chce rozszerzyć swoją sieć 

dystrybucji, zwiększając sprzedaż 

w Europie.

This Irish company is an 

exhibition stand manufacturer 

and solutions provider for 

almost 40 years and is looking 

to add to its distribution 

network, by growing its sales 

further in Europe. 

09/08/2020
reklamowa, 

filmowa



BORO201

90722001

Rumuńska firma specjalizuje się 

w projektowaniu mebli oraz w 

pracach wykończeniowych 

wnętrz biurowych, handlowych i 

restauracji. Firma jest 

zainteresowana rozszerzeniem 

obecnego portfolio klientów 

poprzez identyfikację 

międzynarodowych partnerów 

biznesowych. Współpraca będzie 

oparta na umowach 

outsourcingu i 

podwykonawstwa.

A Romanian company 

specialises in designing 

furniture and completing 

interior design works for 

offices, commercial areas and 

restaurants. The company is 

interested in expanding its 

current client portfolio by 

identifying international 

business partners. Cooperation 

will be based on outsourcing 

and subcontracting 

agreements. 

08/08/2020

produkty 

drewniane, 

meble

BOTR2019

0702001

Turecka firma specjalizująca się 

w ogrzewaniu, wentylacji i 

klimatyzacji (HVAC) produkuje 

szeroką gamę produktów, takich 

jak sprzęt wentylacyjny, 

elastyczny kanał powietrzny, 

akustyczny kanał powietrzny, 

elementy montażowe. Firma 

eksportująca do prawie 70 

krajów chce zawrzeć umowy o 

świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A Turkish company which is 

specialized in heating, 

ventilating and air conditioning 

(HVAC) manufactures a wide 

range of products, such as 

ventilation equipment, flexible 

air duct, acoustic air duct, 

montage elements. The 

company which exports to 

almost 70 countries wants to 

establish distribution services 

agreements.

07/08/2020

materiały i 

usługi 

budowlane

BOTR2019

0716002

Turecka firma specjalizuje się w 

produkcji łańcuchów 

kotwicznych, łańcuchów 

górniczych, łańcuchów 

przemysłowych i powiązanych 

akcesoriów. Firma eksportuje 

około 80% swoich produktów do 

różnych krajów. Firma szuka 

partnerów na podstawie umowy 

agencyjnej.

The Turkish company is 

specialized in manufacturing 

anchor chains, mining chains, 

industrial chains and its related 

accessories. The company 

exports approximately 80 % of 

its products to various 

countries. The company is 

looking for partners under the 

commercial agency agreement.

21/08/2020 metalowa


