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BOLT20200724001

Litewska firma zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz instalacją 

drewnianych i wzmacnianych aluminium okien, drzwi, systemów 

przesuwnych i innych tego typu produktów w stylu skandynawskim i 

europejskim. Firma poszukuje dystrybutorów i oferuje usługi 

podwykonawstwa.

The Lithuanian company's activities are the design, manufacture, and 

installation of European and Scandinavian type wooden and aluminum-

reinforced wooden windows, doors, sliding systems, and other 

constructions. The possible cooperation could be under a distribution 

service or subcontracting agreement.

15/08/2021
produkty drewniane, 

meble

BOIT20200714001

Włoska firma produkująca tradycyjne, artystyczne torby, akcesoria 

podróżne, wyroby ze skóry oraz wyposażenie dla koni, dbająca o jakość 

wykonania, oferuje własne linie produktów oraz produkcję na 

zamówienie. Firma poszukuje agentów handlowych, dystrybutorów oraz 

oferuje usługi produkcyjne. 

Italian company produces artistic and traditional processed bags, travel 

items, leather goods and saddlery, with great attention to detail. The 

company manufactures products based on client's design too. The Italian 

company is looking for commercial agency agreement, distribution 

services agreement and manufacturing agreement.

05/08/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOLT20200806001

Znana litewska firma produkująca lody ze świeżego mleka w wielu 

smakach (owoce, jagody, wanilia, czekolada, karmel, orzechy, 

mascarpone itp.) i rodzajach (w kubeczka z wafli, rożkach, wiaderkach, 

tubkach, na patyku itp.) poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów 

oraz oferuje usługi produkcyjne. 

The well-known ice cream from fresh milk producer from Lithuania is 

offering a wide range of ice creams in different tastes (fruits, berries, 

vanilla, chocolate, caramel, nuts, mascarpone, etc.), coatings, and types 

(in a waffle cups, cores, buckets, tubes, on sticks, etc.). The company is 

looking for trade intermediaries to work under commercial agency or 

distribution agency agreements. Manufacturing services are offered as 

well.

19/08/2021 spożywcza

BOBG20200731002

Bułgarska firma z branży metalowej, specjalizująca się w obróbce arkuszy 

stali, cięciu, zginaniu, formowaniu, wykrawaniu, cięciu plazmą, spawaniu, 

malowaniu proszkowym wyrobów ze stali oraz projektowaniu 

komputerowym oferuje usługi podwykonawstwa i produkcji.  

The Bulgarian company, specialized in the metalworking industry, 

mechanical processing of sheet steel, cutting, bending, forming, CNC 

punch cutting, CNC plasma cutting, welding, powder coating of metal 

products, as well as industrial services of software design is looking for 

European partners in order to conclude subcontracting or manufacturing 

agreements.

11/08/2021 metalowa

BOBE20200811001

Belgijska firma zajmująca się produkcją i eksportem wyrobów 

ortodontycznych oraz ich naprawą. Firma poszukuje dystrybutorów, 

agentów handlowych oraz oferuje usługi produkcyjne. 

The Belgian company is active in the field of orthodontic products. It 

manufactures and exports high quality orthodontics products. The 

company is offering also a repairing service of defect products.

The company is looking for distributors of dental products. The company 

is also offering manufacturing agreements to dental centers. It is also 

looking for commercial agents. 

20/08/2021 medycyna

BOUK20200714001

Brytyjska firma zajmująca się badaniami rynkowymi, posiadająca wiele lat 

doświadczenia we współpracy z firmami z różnych sektorów rynku oferuje 

swoje usługi organizacjom wchodzącym na rynek brytyjski lub chcącym 

rozszerzyć swoją działalność na nim poprzez usługi outsourcing'u.

A British market research company with many years of experience across 

a number of industries is offering its services to organisations looking to 

enter UK markets for the first time, or looking to expand into other 

segments of the market within the UK. The company is offering its 

services via outsourcing agreements.

15/08/2021 doradztwo i konsultacje



BOCZ20200708001

Czeska firma posiadająca doświadczenie w produkcji nosidełek dla dzieci, 

toreb sportowych i na kosmetyki, nosidełek dla zwierząt domowych oraz 

wyrobów medycznych, takich jak opaski na nadgarstki, kolana i szyję w 

systemie CMT (Cut-Make-Trim) oferują usługi produkcyjne i 

podwykonawstwa.

A Czech company experienced in CMT (Cut-Make-Trim) textile production 

of baby carriers, sport and cosmetic bags, pet carrier bags and medical 

products like elastic wrist, knee support bands, orthopaedic braces or 

neck support collars offers its services as a sewer for manufacturing or 

subcontracting agreement.

06/08/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOCZ20200623001

Czeska firma zajmująca się inżynierią oraz B&R oferuje usługi produkcyjne. 

Firma oferuje współpracę dotyczącą specjalistycznych maszyn i 

technologii do przetwarzania włókien, produkcji linii produkcyjnych i 

wyposażenia dla przemysłu samochodowego oraz medycznego.

Czech company specialised in engineering and research & development 

(R&D) is looking for partners for manufacturing agreement. The company 

is offering cooperation in the field of special machinery and technology in 

technical fibre processing, in production of lines and equipment for  

automotive industry and in fabric processing of production lines and 

equipment for medical/hygienic industry.

08/08/2021 spożywcza

BONL20200615001

Holenderska firma z sektora MSP, zajmująca się handlem świeżym 

imbirem, kurkumą i ryżem oferuje te produkty w wersjach zwykłej i 

organicznej. Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów w 

krajach UE.

The Dutch SME, internationally active in the supply of fresh ginger, fresh 

turmeric (curcuma) and rice offers all products both organic and 

conventional. The company seeks agents and distributors from EU 

countries under commercial agency agreements or distribution services 

agreements.

14/08/2021 spożywcza

BOSK20200721001

Słowacka firma rodzinna z ponad 25-letnim doświadczeniem w sektorze 

recyklingu zajmuje się utylizacją odpadów poprzez produkowanie z nich 

materiałów budowlanych - firma przetwarza kartonowe opakowania. 

Poszukiwani są dystrybutorzy na ten produkt.

The Slovak family company has more than 25 years of experience in the 

recycling business, by utilising waste to manufacture building materials 

with different characteristics. Specifically, the company turns waste 

cardboard packaging into a component for their final product which is 

construction material. The company is looking for new distribution 

channels in the EU countries, under distribution services agreement.

04/08/2021
materiały i usługi 

budowlane

BOMD20200603001

Mołdawska firma zajmująca się produkcją wysokiej jakości tekstyliów 

oferuje swoje usługi jako podwykonawca z zakresu szycia, produkcji i 

pakowania ubrań dla kobiet i mężczyzn, bielizny oraz kostiumów 

kąpielowych.

A Moldovan company focused on high-quality textile products is looking 

for new partners to act as a subcontractor. The company is looking to 

provide sewing, making and packing services; they produce fashion 

clothes for men and women, lingerie and bathing suits.

07/08/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BORO20200715002

Rumuńska firma specjalizująca się w implementacji rozwiązań z zakresu 

oprogramowania dla biznesu oraz tworzenia oprogramowania na 

zamówienie oferuje usługi outsourcing'u.

The Romanian company, specialized in implementation of business and 

software solutions and customized software development, is looking for 

partners for concluding outsourcing agreements.

21/08/2021 komputery i IT

BOTR20200629002

Turecka firma, obecna na rynku od 2019 roku stworzyła oprogramowanie 

do zarządzania obiektami sportowymi. Firma poszukuje agentów 

handlowych, którzy byliby zainteresowani sprzedażą tego produktu na 

lokalnych rynkach.

The Turkish company, which started operating in 2019 in Kayseri/Turkey, 

has developed software for the corporate management of sports facilities. 

They are looking for partners to help sell the platform to sports facilities in 

their own countries. They are looking for a commercial agency agreement.

06/08/2021 komputery i IT



BORO20200728001

Rumuńska firma specjalizująca się w świadczeniu usług marketingowych, 

takich jak zarządzanie mediami społecznościowymi, zarządzanie płatnymi 

reklamami, generowanie lead'ów, pozycjonowanie i doradztwo przy 

wprowadzaniu nowego produktu na rynek poszukuje partnerów w krajach 

UE w celu świadczenia usług outsourcing'owych. 

The Romanian company is specialized in providing marketing services, 

covering such areas as social media management, paid ads management, 

lead generation, search engine optimization and product launch 

consultancy. It is looking for EU partners to collaborate under an 

outsourcing agreement.

08/08/2021 reklamowa, filmowa

BOUA20200626003

Ukraiński producent mąki pszenicznej, makaronów miękkich i durum, 

zajmujący się również konfekcjonowaniem oraz obecny ponad 18 lat na 

rynku, poszukuje dystrybutorów. Firma posiada znana na lokalnym rynku 

markę i eksportuje swoje produkty do krajów UE.

The Ukrainian producer of wheat flour, soft and durum wheat pasta and 

confectioneries with over 18 years of experience in the industry is looking 

for distributors. The company operates a well-known national brand and 

has started to export its products to EU markets. 

14/08/2021 spożywcza

BOKR20200723001

Globalna, koreańska firma z sektora MSP zajmuje się produkcją sprzętu 

medycznego i jest liderem w tej branży od ponad 20 lat. Firma poszukuje 

zagranicznych dystrybutorów analizatorów składu ciała (BCA) oraz 

monitorów ciśnienia krwi (BPM). 

With advanced technical skills and expertise in manufacturing medical 

equipment, a Korean global digital healthcare SME has been leading the 

medical equipment industry for more than 20 years. The company is 

looking for collaboration with global partners who can act as a dealer or 

distributor to supply high-accuracy Body Composition Analyzers (BCA) and 

Blood Pressure Monitor (BPM) to local markets.

08/08/2021 medycyna

BOTR20200706002

Turecka firma z Antalyi, produkująca flagi, kubki, plakietki, medale, 

produkty promocyjne, wyroby z kryształu itp. poszukuje agencji 

reklamowych, sprzedawców flag i innych firm, zainteresowanych usługami 

druku cyfrowego, projektowania i produkcji na bazie umowy produkcyjnej 

lub umowy podwykonawstwa. 

Turkish company, based in Antalya, produces flags, accessories, cups, 

plaques, medals, promotional products, custom designed products and 

crystal products. The company is looking for advertising agencies, flag 

sellers or manufacturers within the EEN countries to provide its digital 

printing and design services under a manufacturing agreement or 

subcontracting agreement. The company offers custom design services 

and a variety of products at highest professional standards

08/08/2021 różne inne produkty

BOMK20200731001

Macedońska firma z sektora ICT oferuje usługi projektowania 

oprogramowania i sprzętu. Jej zespół ma doświadczenie w stosowaniu 

różnych technologii i pracy w międzynarodowych projektach. Firma 

poszukuje agentów handlowych oraz oferuje usługi outsourcing'u i 

podwykonawstwa. 

A Macedonian ICT company is offering hardware and software 

development services. The company’s team of developers has wide 

expertise in multiple technologies and experience in transnational 

projects. The company is offering its services under commercial agency, 

outsourcing and subcontracting agreement.

27/08/2021 komputery i IT

BOCN20200817001

Chińska firma specjalizująca się w produkcji różnego typu komponentów 

optycznych. Jej główne produkty to precyzyjne, plastikowe soczewki oraz 

powłoki na soczewki. Produkty te są obecne na rynkach zagranicznych od 

ośmiu lat, a firma współpracuje z zagranicznymi producentami urządzeń 

optycznych. W celu rozwinięcia swojej działalności firma poszukuje 

nowych partnerów w Europie w celu podpisania umów produkcyjnych. 

A Chinese company is specialized in production of various kinds of optical 

components. Its main products include optic plastic precision lens and 

optic components coating films. The company’s products have been on 

the overseas market worldwide for 8 years. It cooperates with foreign 

optoelectronic equipment manufacturers and process the optical 

components for these clients. To continue with its business expansion, it 

is looking for new European partners to sign a manufacturing agreement.

20/08/2021 narzędzia i części



BOUA20200702004

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji zaworów przemysłowych. 

W celu wzmocnienia swojej pozycji biznesowej firma poszukuje agentów 

handlowych i dystrybutorów w celu nawiązania długoterminowej 

współpracy.

A Ukrainian company specializes in the production of industrial pipe-line 

valves. To increase its market share, the company wants to establish long-

term business relationships via a distribution services agreement and 

commercial agency agreement.

07/08/2021 narzędzia i części

BOTR20191202002

Turecka firma, mająca doświadczenie w instalowaniu systemów ERP dla 

firm z różnych sektorów przemysłu - produkcji ubrań, dywanów, 

tekstyliów, żywności, mebli, handlowych, producentów maszyn i 

opakowań. Firma oferuje szyte na miarę rozwiązania i usługi IT w ramach 

umowy agencji handlowej.

The Turkish company has experience in installing ERP (Enterprise 

Resource Planning) systems in many different industries as follows: 

garments, carpets, yarn, fabric, food, furniture, import-export, machines 

and packaging. The company offers tailor-made solutions and IT related 

services to partners who provide IT consultancy and have a wide client 

portfolio that can be located in any country, under a commercial agency 

agreement.

13/08/2021 komputery i IT

BOBG20200714001

Bułgarska mini-fabryka produkująca wyjątkowe produkty kosmetyczne z 

naturalnych składników, stosowane do pielęgnacji twarzy i ciała, 

poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów. 

This is a Bulgarian miniature factory for the production of exceptionable 

beauty products out of wildcrafted raw materials. The cosmetic products 

are one hundred percent raw, native and living. The products are 

intended for direct use for face and body care. The type of the partnership 

offered is distribution services agreement or commercial agency 

agreement.

15/08/2021
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOKR20200708001

Firma produkcyjna z Korei Południowej, mająca doświadczenie w w 

produkcji niskotemperaturowych sterylizatorów plazmowych oraz 

rozwiązań do  traktowania powierzchni plazmą poszukuje globalnego 

dystrybutora medycznego, mającego doświadczenie w sprzedaży 

produktów oraz działaniu jako ODM i OEM, w celu sprzedaży mu licencji 

lub podpisania umowy produkcyjnej. Docelowi odbiorcy to szpitale, kliniki 

itp. oraz producenci baterii, którzy wymagają w swojej działalności 

najwyższych standardów sterylizacji.

A manufacturing Korean company with expertise in producing low 

temperature gas plasma sterilizers and plasma surface treatment 

solutions is looking for global distributor specialized in medical equipment 

for product sales as well as ODM or OEM business under licence 

agreement or manufacturing agreement. Target markets would be 

hospitals, clinics, and Li-ion battery manufacturers etc where strict 

management of sterilization is the top priority.

20/08/2021
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOUK20200827002

Niewielka firma z Wielkiej Brytanii opracowała i wyprodukowała 

medyczny biustonosz pooperacyjny, traktowany jako urządzenie 

medyczne klasy 1. Produkt ten jest łatwiejszy do magazynowania dla 

dużych zespołów szpitali oraz pozwala oszczędzać czas w porównaniu do 

obecnie stosowanych rozwiązań. Jest unikalny dzięki stosowaniu 

technologii bezszwowej. Firma poszukuje odpowiednich dystrybutorów, 

którzy są w stanie pomóc w wypuszczeniu go na światowe rynki. Firma 

poszukuje dystrybutorów wyrobów medycznych stosowanych po 

operacjach oraz oferuje możliwość zakupienia licencji.

A small UK company has designed and developed a post-surgical bra 

product class 1 medical device. It is much more convenient to stock for 

large hospital groups, and timesaving compared to current dressing 

practices. It is unique in the market using the latest in seamless 

technology and the company is now seeking selected few distributors for 

an international roll-out. Vendors of post-surgery, breast surgery and 

wound care products are sought for distribution and possibly license 

agreements.

28/08/2021 medycyna



  BOHU20200710001 

Czeska firma oferuje swoje usługi w zakresie produkcji plastiku, produkcji 

narzędzi za pomocą formowania wtryskowego i montażu w ramach 

umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa.

  

The Hungarian company offers its services in the field of plastic 

manufacturing, form tool making to injection molding and assembling in 

the frame of manufacturing agreement or subcontracting agreement.

05/08/2021 narzędzia i części

  BOPT20200804001 

Instytucja R&D z Portugalii z prawie 20 letnim doświadczeniem, 

specjalizuje się w projektowaniu na zamówienie i rozwoju elektroniki, 

automatyki i robotyki mającej zastosowanie w systemach zagnieżdżonych, 

Internecie oraz wsparciu rozwoju narzędzi medycznych. Instytucja posiada 

ogromne portfolio innowacyjnych rozwiązań w zakresie zdrowia, dobrego 

samopoczucia , przenośnych urządzeń i przemysłu, co pozwala jej 

dostarczać rozwiązania szyte na miarę i kooperować na zasadzie umowy 

podwykonawstwa lub zlecenia.

Portuguese R&D institution, with almost 20 years of experience, is 

specialized in custom-design and developing electronics, automation and 

robotics applied to embedded systems, internet of bodies and medical 

devices development support. The institution has a huge portfolio of 

innovative solutions in areas such as health and wellbeing, wearable 

devices, and industry that allows the institution to deliver customized 

solutions and able to cooperate under subcontracting and outsourcing 

agreements.

15/08/2021
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

  BOIT20200804001 

Włoski producent wysokiej jakości skórzanych pasków z ponad 50 letnim 

doświadczeniem, poszukuje nowych partnerów do umowy dystrybucyjnej 

lub komercyjnej. Firma oferuje moce przerobowe w produkcji męskich i 

damskich pasków i jest w stanie produkować średnie i duże wolumeny. 

Firma chce wzmocnić sieć dystrybucji w celu zwiększenia eksportu.

  

An Italian manufacturer producing high quality leather belts for more than 

50 years, is looking for new partners under distribution services 

agreement or commercial agency agreement. The company offers its 

manufacturing capabilities in the production of men and women leather 

belts and is able to produce in medium and large volumes. The company 

wants to strengthen the distribution network in order to increase its 

export amount.

06/08/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BORO20200630001 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji organicznych wiśni jest 

zainteresowana znalezieniem dystrybutora w krajach UE i poza. W celu 

poznania nowych klientów i nowych rynków, firma szuka partnerów do 

umowy dystrybucyjnej. 

  

A Romanian company specialised in production of organic cherries is 

interested in finding distributors in EU countries and beyond. In order to 

meet new customers at new markets, the company is looking for partners 

under distribution services agreement.

28/08/2021 spożywcza

  BORO20200817001 

Firma produkcyjna z Rumunii specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy 

owoców w puszce oraz produktów warzywnych i poszukuje zwiększenia 

swojego rynku międzynarodowego. Firma oferuje partnerstwo na 

zasadzie umowy dystrybucyjnej.

  

Production company from Romania, specialized in manufacturing of a 

large variety of high-quality canned fruit and vegetable products is looking 

to enlarge its international activities. The company is offering partnerships 

under distribution service agreements.

25/08/2021 spożywcza



BOIL20200811001 

Firma z Izraela rozwinęła innowacyjną i rewolucyjną metodę gojenia ran i 

zakładania opatrunków. Technologia pozwala opatrywać rany na różnego 

rodzaju typach skór w celu przyspieszenia gojenia ran przy użyciu 

urządzenia wtłaczającego wzbogaconego tlenem dla wczesnego i nagłego 

leczenia ran. Firma szuka partnerów do umowy dystrybucyjnej.

  

The Israeli company has developed innovative and revolutionary wound 

healing and closure solutions. The technology allows for combined skin 

stretching device and enhanced wound healing by a novel oxygen 

enriched and irrigation assisted vacuum device for early and immediate 

wound closure. It seeks partners under distribution service agreement.

18/08/2021 medycyna

BOHU20200612001 

Czeska firma produkuje ciasta bez glutenu, mleka, jajek oraz cukru, 

pikantne przekąski oraz głęboko mrożone produkty piekarnicze z własnej 

mieszanki mąk. Produkty te są rekomendowane dla różnego typu diet 

takich jak bezglutenowa, bezlaktozowa, bezmleczna, bezjajeczna, 

wegańska, dla cukrzyków, dla insulinoopornych, z jelitem 

drażliwym/FOMAP). Firma poszukuje partnerów biznesowych w ramach 

umowy komercyjnej i dystrybucyjnej.

A Hungarian SME produces gluten-, dairy-, egg-, and sugar-free biscuits, 

and savoury snack products and deep-frozen bakery product, from its 

own flour mixtures. These products are recommended for different diet 

types such as gluten-free, lactose-free, milk-free, egg-free, vegan, 

diabetes, insulin resistance, Irritable Bowel Syndrome/ low FODMAP). The 

company is looking for reliable business partners in the frame of 

commercial agency and distribution services agreement.

11/08/2021 spożywcza

  BOIE20200312001 

Firma z Irlandii opracowała metodę oczyszczania wody na rynek wody do 

picia/ pitnej. Innowacyjny produkt jest ekologiczny i wykonany z 

porowatego materiału ceramicznego o funkcjach filtrujących 

odpowiednich dla wielu płynów, w tym wody. W celu otwarcia na nowe 

rynki, firma poszukuje dystrybutorów w marketach poprzez jednostki 

zajmujące się handlem oraz e-handlem na zasadzie umowy dystrybucyjnej 

w innych krajach.

  

An Irish company have developed a purifying water technology  for the 

drinking/ potable water market. The innovative product is 

environmentally friendly and made of an advanced porous ceramic 

material that provides a filtration function suited to many liquids including 

water. 

To open up to new markets the company is looking for distributors in the 

retail market via retail multiples and 

e-commerce entities through distribution agreements in other countries.

28/08/2021 spożywcza

  BOUA20200626002 

Firma z Ukrainy wiodący dostawca części i komponentów produkowanych 

na podstawie indywidualnych rysunków klienta, szuka nowych partnerów 

na zasadzie umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa. Główne działania 

firmy to: tokarstwo i frezowanie CNC, rozwiązania inżynieryjne. Części są 

produkowane zgodnie z rysunkami klienta na różnym poziomie złożoności.

  

The Ukrainian company, a leading supplier of parts and component units 

manufactured to individual customer drawings, is looking for new 

partnership on the basis of manufacturing or outsourcing agreements.

Principal directions of company's activity are:

- computer numerical control (CNC) turning & milling services  

- engineering solutions.

Parts are produced according to customers' drawings of different level of 

complexity.

06/08/2021 inne usługi



BOSK20200630001 

Znana  słowacka firma opracowała rozwiązanie opierające się na 

usuwanie odchodów i moczu psiego z miejsc publicznych (place zabaw, 

osiedla, parki) oraz ogrodów przydomowych. Światowe opatentowane 

rozwiązanie skupia się na ograniczeniu kontaktu moczu psiego oraz 

spowodowanego nim późniejszego zanieczyszczenia. Preferowany typ 

współpracy to umowa komercyjna.

  

An established Slovak company has developed a solution based on 

disposal of dog excrement and urine in public areas (playgrounds, 

residential areas, parks) and gardens of family houses. The worldwide 

patented solution is focused on limiting the contact of canine urine and 

the subsequent contamination that dog waste can cause.

The preferred type of cooperation is a commercial agency agreement.

05/08/2021 różne inne produkty

  BOTR20200820001 

Turecki producent żywności oraz suplementów diety opracował 

suplement, który chroni i wzmacnia ludzkie ciało. Jeden suplement 

zastępuje różne 3lub 4 suplementy i jest mieszanką witamin, minerałów 

oraz wyciągów roślinnych. Turecka firma poszukuje głównego 

dystrybutora (apteki, sklepy, firmy zajmujące się importem i eksportem, 

lekarze) z dobrymi kontaktami w grupie docelowej.

  

A Turkish food and health supplement manufacturer, has developed a 

supplement that is designed to protect and strengthen the human body. 

The one supplement can advantage instead of different three or four 

supplements and it is a blend of vitamins, minerals and herbal products. 

The Turkish company is looking for general distribution 

partners(pharmacists, retail markets, import-export companies, doctors) 

with very good contacts with the target groups. 

26/08/2021 spożywcza

  BOIT20200710001 

Ta włoska firma jest aktywna w zakresie automatyki domowej. Oferuje 

kompletną gamę produktów do żaluzji zewnętrznych, technicznych, 

zaciemnień i rolet wewnętrznych. Projektowanie, produkcja i montaż wraz 

z testowaniem produktów są wykonywane przez firmę na miejscu. Firma 

produkuje silniczki, odbiorniki radiowe, przekaźniki, sensory, moduły 

centralne oraz inne rozwiązania do automatyki domowej. Firma szuka 

umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej zagranicą.

  

This Italian company is active in the home automation sector. It offers a 

complete range of automation products for outdoor blinds, technical 

blinds, roller shutters and interior blinds. 

Designing, production, assembly and testing of products are all carried out 

in-house. It produces electronic motors, radio receivers, transmitters, 

sensors, centralization modules and other solutions for the home 

automation industry. 

It searches for agency or distribution agreements abroad.  

28/08/2021
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

  BOAM20200812001 

Firma z Armenii specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy biżuterii z 

naturalnych minerałów i kamieni i szuka partnerów do zawarcia umowy 

dystrybucyjnej lub komercyjnej.

  

The Armenian company specialized in the production of a wide range of 

jewelry made from natural minerals and stones, is looking for partners to 

conclude distribution services or commercial agency agreements.

25/08/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



  BOTR20200817001 

Turecka firma opracowała energooszczędny i bazujący na świetle UV 

(ultrafioletowym) system do sterylizacji do walki przeciw zakażeniu w 

miejscach publicznych i windach, dezynfekujący setki baterii i wirusów w 

tym COVID-19, SARS oraz MERS. W celu ekspansji poszukuje 

dystrybutorów lub partnerstwa joint venture.

The Turkish company has developed an energy-efficient and secure UV-

based (ultra violet light) sterilization system to fight against contamination 

in public cabins and elevators, disinfecting against hundreds of bacteria 

and viruses including COVID-19, SARS and MERS viruses. Distribution 

partners or joint venture partnership opportunities are sought to expand.

29/08/2021 medycyna

  BOHR20200709001 

Chorwacka firma specjalizuje się w rozwoju aplikacji złożonej z technologii 

kompozytów do naprawy statków i szuka partnerów do reprezentacji na 

rynkach zagranicznych na zasadzie umowy komercyjnie i dystrybucyjnej. 

Firma oferuje również podwykonawstwo.

  

A Croatian company, specialized in development and application of 

composite technologies for ship repairs, is searching for partners to 

represent them on foreign markets through commercial agency 

agreement and distribution services agreement. The company also offers 

subcontracting.

06/08/2021 sektor morski, lotniczy

  BOUK20200810001 

Firma z UK specjalizuje się w projektowaniu i produkcji sprzętu do 

pomiaru przepływów w otwartych kanałach przy użyciu technologii 

ultradźwiękowej. Pomiary są typowo używane w środowisku np. rzekach, 

strumieniach, kanałach nawadniających czy monitorowaniu ścieków. 

Uważane są za efektywne i niskokosztowe.

  

The UK company specialises in the design and manufacture of open 

channel flow measurement equipment, using ultrasonic technology. The 

flowmeters are typically used in environments such as rivers, streams, 

irrigation channels and effluent monitoring. They are noted for high 

performance and cost competitiveness. 

 

Already very active overseas, the company is keen to add to its existing 

network and is therefore seeking new distribution partners who can offer 

full solutions to customers.

18/08/2021
środowisko/energia/ochro

na środowiska

  BOBG20200803001 

Instytucja R&D z Portugalii z prawie 20 letnim doświadczeniem, 

specjalizuje się w projektowaniu na zamówienie i rozwoju elektroniki, 

automatyki i robotyki mającej zastosowanie w systemach zagnieżdżonych, 

Internecie oraz wsparciu rozwoju narzędzi medycznych

  

A Bulgarian company, specialized in the packaging sector, produces 

various types of paper and cardboard packaging, with predefined or 

customized designs. The company would like to conclude manufacturing 

and subcontracting agreements with international partners.

13/08/2021 różne inne produkty

  BOHR20200706001 

Firma z Chorwacji specjalizuje się w projektowaniu i rozwoju 

oprogramowania i szuka partnerów zagranicą do umowy 

podwykonawstwa i zlecenia. Posiada doświadczenie w projektach dla e-

handlu, doradztwie IT, aplikacjach webowych i mobilnych, systemach 

rezerwacji itp. 

  

A Croatian company, specialized in design and software development, is 

looking for partners abroad under a subcontracting or outsourcing 

agreement.

The company has experience in e-commerce projects, information 

technologies consulting, web and mobile applications development, 

booking systems etc.  

28/08/2021 komputery i IT



BORO20200727002 

Rumuńska firma oferuje usługi cyfrowe, kartograficzne, plany 

ortograficzne, projektowanie infrastruktury, mapy cyfrowe, system 

informacji geograficznej GIS lub wykonanie bazy dla firm z UE 

zainteresowanych współpracą na zasadzie podwykonawstwa.

The Romanian company offers digitalisation services, cartography, 

orthophoto plans, infrastructure design, digital maps, data conversion 

geographic information system (GIS) or the establishment of databases to 

EU companies interested to collaborate under an outsourcing agreement.

08/08/2021 inne usługi

BOSK20200526002

Słowacka firma zajmująca się bezodpadowym recyklingiem,  wymyśliła 

technologię przerobu materiałów filtracyjnych i odzysku węgla 

aktywnego. Powstały produkt to najwyższej jakości węgiel aktywny i 

zarazem wysokiej jakości materiał izolacyjny, który w 100% nadaje się do 

recyklingu i jest przyjazny dla środowiska. Firma poszukuje inwestorów do 

ukończenia części technologicznej swojego patentu oraz do późniejszego 

rozpoczęcia produkcji.

Established Slovak company specializing in the recycling of filter materials 

in a waste-free manner invented technology for recycling of filtration 

materials and recovery of activated carbon. The resulting product is 

premium activated carbon and high-quality insulating material that is 

100% recyclable and ecologically friendly. The company  is looking for 

investors to complete the technological part of their patent and the 

subsequent start of production. 

04/08/2021
środowisko/energia/ochro

na środowiska

BOFR20200803001

Francuskie MŚP zajmujące się tekstyliami, produkuje innowacyjne maski 

ochronne na twarz do użytku przez ludzi w przestrzeni publicznej, przy 

zachowaniu dystansu społecznego. Maski są produkowane w fabryce 

firmy i mają właściwości antybakteryjne. Można je prać do 50 razy. Firma 

jest gotowa zaoferować swoje produkty do natychmiastowej wysyłki, 

potencjalnym partnerom, którzy są zainteresowani współpracą na 

zasadach umowy dystrybucji, przedstawicielstwa handlowego, a także 

umowy licencyjnej. 

A French textile SME is producing innovative face masks for use by people 

in public spaces, while maintaining social distancing. The masks are 

manufactured in the company's plant and have an antibacterial property. 

They can be washed up to 50 times. The company has products available 

for immediate shipment to partners collaborating under a distribution 

services or commercial agency agreement. It is also open to collaborate 

under a license agreement.

13/08/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOIT20200728001

Innowacyjna włoska firma typu start-up, opracowała aplikację do 

udostępniania pojazdów, która może łączyć właścicieli prywatnych i 

instytucjonalnych z klientami zainteresowanymi wynajmem pojazdów. 

Firma poszukuje nowych partnerów (np. dealerzy samochodowi, 

wypożyczalnie  samochodów), chętnych korzystać z oferowanej 

aplikacji/platformy na zasadach umowy handlowej. Rozważana jest 

również współpraca w ramach umowy joint venture.

An Italian innovative start-up developed  an app for sharing vehicles able 

to connect private and institutional owners with clients willing to rent 

one. The company is looking for new partners in the field of car dealers or 

car rentals or other companies that own vehicles and could consider to 

rent them on the platform under commercial agreement. Joint venture 

agreement is also considered.

06/08/2021 komputery i IT

BOUK20200817001

Brytyjska firma/start-up e-learningowy oferuje innowacyjne nauczanie 

języka arabskiego online. Firma poszukuje dystrybutorów rozwiązań Ed-

tech (nowoczesna edukacja) do organizacji/firm oferujących naukę języka 

arabskiego emigrantom, uniwersytetom i instytucjom edukacyjnym. 

UK e-learning start-up offering innovative online Arabic language teaching 

is looking for distributors of Ed-tech solutions to organisations offering 

Arabic language learning to migrants, universities and the educational 

institutions.

25/08/2021 nauka/edukacja

BOES20200624002

Hiszpańska firma, posiadająca ponad 25-letnie doświadczenie w branży 

modowej i kreatywnego projektowania, oferuje swoje cyfrowe nadruki do 

wykorzystania w sektorze mody i dekoracji. Firma jest zainteresowana 

współpracą w ramach umów outsourcingu i  podwykonawstwa. 

The Spanish company, with more than 25 years of experience in the 

fashion and creative design sectors, offers its digitally created prints for 

use in fashion and decoration.  The company seeks to establish 

outsourcing and subcontracting agreements.

20/08/2021 różne inne produkty



BOIT20200722003

Włoska firma z regionu Lombardii zajmuje się opracowywaniem, 

projektowaniem i produkcją  niestandardowych tablic i układów 

elektronicznych, przeznaczonych głównie do systemów o wysokiej 

wydajności i wymaganiach. Takie produkty mogą być stosowane np. w 

sprzęcie laboratoryjnym, przemyśle, pojazdach, urządzeniach medycznych 

i detektorach cząstek. Firma poszukuje partnerów do współpracy w 

ramach umów agencyjnych, jest także zainteresowana zawarciem 

partnerstw z użytkownikami końcowymi.

The company - which is located in the Lombardy Region, Northern Italy - 

develops, designs and manufactures custom electronic boards and 

systems, mainly targeted at the high performance/high requirement 

systems. These products - can be used - for instance - in laboratory 

equipment, industry, vehicles, medical devices and particle detectors. It is 

interested in establishing commercial agency agreements, as well as in 

partnerships with end-users.

05/08/2021 komputery i IT

BOUA20200724001

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji szerokiej gamy 

dekoracyjnego kamienia strukturalnego z opatentowaną techniką 

montażu bezszwowego, poszukuje partnerów do  długoterminowej 

współpracy w ramach umów dystrybucji i / lub umów agencyjnych.

Ukrainian manufacturing company is specialized in production of wide 

range of decorative textured stone with patented seamless mounting 

techniques. The company is interested to find long-term partnership to 

work with under distribution services agreements and/or commercial 

agency agreements.

05/08/2021
materiały i usługi 

budowlane

BORO20200707001

Rumuński producent owoców (jabłka, śliwki, wiśnie, truskawki), poszukuje 

dystrybutorów we wszystkich krajach europejskich. Spółka jest 

zainteresowana rozszerzeniem dostępnej gamy produktów na rynki 

zagraniczne, poprzez współpracę z podmiotami zainteresowanymi 

podpisaniem umowy dystrybucji. 

A Romanian producer of fruit (apple, plum, cherry, strawberry) is looking 

for distributors, in all European countries. The company is interested to 

expand its wide range of products onto the foreign markets throughout 

the cooperation with entities interested in distribution services 

agreement.

26/08/2021 spożywcza

BOSG20200519001

Singapurska firma założona w 1992 r. jest producentem żywności różnego 

rodzaju oraz napojów, dostępnych w supermarketach / hipermarketach. 

Firma jest zainteresowana współpracą z europejskimi partnerami, 

gotowymi podpisać umowę dystrybucji. 

The Singapore company, which was established in 1992, is a company 

that manufactures many kinds of food and beverages that can be found in 

supermarkets/hypermarkets. The company is looking for European 

partners via a distribution service agreement.

21/08/2021 spożywcza

BOIL20200625003

Izraelska firma zajmuje się opracowywaniem i produkcją nowoczesnych, 

elektronicznych środków zaradczych i rozwiązań szytych na miarę z 

zakresu analizy widma dla globalnych rynków obronności i 

bezpieczeństwa wewnętrznego. Firma poszukuje partnerów do 

współpracy w ramach umów agencyjnych: integratorów, agentów i 

sprzedawców z sektora obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego na 

całym świecie, którzy mogą dotrzeć do klientów z branży wojskowej i 

infrastruktury krytycznej. 

The Israeli company develops and manufactures cutting edge electronic 

countermeasures and spectrum dominance solutions for the global 

defence and homeland security markets, providing tailored solutions to 

the customer's needs. The company seeks partners to cooperate under 

agency agreements: integrators, agents and resellers in the global 

defence and homeland security sector worldwide, who can reach clients 

in the military and critical facilities business.

04/08/2021 komputery i IT

BOSI20200731001

Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji ostrego sosu na bazie 

rzadkiej odmiany papryczki chili. Firma poszukuje przedstawicieli 

handlowych i dystrybutorów w celu rozszerzenia sprzedaży swoich 

produktów.

The Slovenian company is specialized in production of a hot sauce made 

from a rare chilli pepper. The company is looking for agents and 

distributors to expand the sales of its products. 

13/08/2021 spożywcza



BOES20200529001

Działalność tej młodej, innowacyjnej hiszpańskiej firmy z branży zdrowego 

odżywiania, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych, produkcji 

oraz sprzedaży zastrzeżonych mieszanek i składników odżywczych.  

Dysponując opatentowanym składnikiem funkcjonalnym i innowacyjnym 

suplementem diety omega-3, firma chciałaby wejść na nowe rynki 

poprzez współpracę w ramach umów dystrybucji i przedstawicielstwa 

handlowego z dystrybutorami z sektora zdrowej żywności. 

As a young innovative SME, the Spanish company activities focus on R&D, 

manufacturing and selling proprietary compounds for healthy nutrition. 

Counting with a patented functional ingredient, and having developed an 

innovative omega-3 nutritional supplement. Willing to enter into new 

markets the company is looking for distributors specialized in health food 

products, offering collaboration under distribution and commercial 

agency agreements.

03/08/2021 spożywcza

BOLT20200715001

Litewska firma zajmująca się obróbką metali, oferuje firmom z sektorów 

zaawansowanych technologii usługi w zakresie produkcji mechaniki 

precyzyjnej. Firma obrabia różne  materiały i różnego rodzaju 

powierzchnie na tokarkach i frezarkach CNC. Charakteryzuje ją niezwykła 

dbałość  o przebieg procesów kontroli, sterowania i automatyzacji, w 

wyniku czego powstają wysokiej jakości produkty. Firma poszukuje 

partnerów do umów podwykonawczych lub outsourcingowych.

Lithuanian metalworking company is offering manufacturing services of 

precision mechanics to companies working in high-tech sectors. The 

company processes various materials using CNC turning and milling 

machines and perform surface treatment of various kind. A remarkable 

attention to process monitoring, control and automation allows them to 

achieve extremely high quality products. The company is seeking either 

subcontracting agreements or outsourcing agreements.

18/08/2021 metalowa

BOIT20200711001

Ta włoska firma znana jest z wyjątkowych czekoladek w kształcie skał na 

wyspie Capri („Capri’s Faraglioni”). Pierwsza linia produktów powstała z 

połączenia gorzkiej czekolady z kremem cytrynowym, kolejne partie były 

wzbogacane o nowe i oryginalne kombinacje różnych smaków. Firma 

poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji. 

The Italian company, known for having created particular chocolates, 

which reproduce “Capri’s Faraglioni” (stacks of sea rock), is a producer of 

a very particular product.  From the first intuition of combining dark 

chocolate with lemon cream, the product line has been enriched, over the 

years, with new and original combinations of different tastes. They are 

seeking distribution services agreements.

05/08/2021 spożywcza

BOBA20200707001

Głównym zakresem działalności spółki z o. o. z Bośni i Hercegowiny, 

założonej w 2010 roku są: usługi doradcze, produkcja soków organicznych 

oraz produkcja opakowań PET. Firma poszukuje partnerów do współpracy 

w ramach umów finansowych i joint venture.

The company was founded in 2010, in the municipality of East Sarajevo 

(Mokro), Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. The company was 

founded as a limited liability company, with the predominant trade being 

consulting, production of organic juices and production of PET 

packaging.Cooperation with collaborative partners is sought under 

financial and joint venture agreements. 

27/08/2021 różne inne produkty

BOHU20200714001

Ta węgierska firma jest największym, niezależnym producentem części 

zamiennych do samochodów w UE. Oferowany asortyment obejmuje: 

turbosprężarki, układy wtrysku oleju napędowego, kompresory 

klimatyzacji, układy kierownicze, wtryskiwacze benzyny, filtry cząstek 

stałych DPF (Diesel Particulate Filter) i katalizatory. Firma oferuje jednostki  

 regenerowane oraz zupełnie nowe produkty. Poszukiwani są 

dystrybutorzy z obszaru Unii Europejskiej. 

The Hungarian company is the biggest independent remanufacturer of 

automotive spare parts in the EU. Their product range includes 

turbochargers, diesel injection systems, AC compressors, steering 

systems, petrol injectors, DPF (Diesel Particulate Filter) and catalysts. The 

SME offers remanufactured units and also brand new products and is 

looking for distributors within the European Union.

12/08/2021
pojazdy i 

maszyny/maszynowa



BOIT20200617001

Włoska firma produkuje odzież sportową, klasyczną i korporacyjną, 

roboczą i dodatki modowe. Projektuje i produkuje na zamówienie według 

specyfikacji klienta. Firma oferuje umowy produkcyjne zagranicznym 

klientom, aby rozszerzyć swój biznes na skalę światową.

An Italian clothing and apparel manufacturing company produces 

customized products related to sportswear, classic and corporate 

clothing, workwear and fashion garments. They design, project, 

manufacture and customize each client's requests. The company is 

interested in creating manufacturing agreements with international 

clients to expand their business in the textile industry worldwide. 

11/08/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOFR20200803002

Francuska firma przemysłowa specjalizuje się w obróbce tworzyw 

sztucznych (technika rozdmuchu) i produkuje w kontekście COVID-19 

jednorazowe fartuchy z polietylenu do użytku medycznego lub w sektorze 

rolnym. Fartuchy są wodoodporne, w 100% nadające się do recyklingu i 

dostarczane na paletach po 18200 szt. Firma poszukuje pośredników 

handlowych na świecie w sektorze medycznym i rolnym do zawarcia 

umów agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych.

A French industrial company specialised in plastic blowing extrusion is 

producing especially in the COVID-19 context disposable aprons in 

polyethylene, for single use as individual protection for medical 

applications or aprons for use in agro-industries. The aprons are 

waterproof, 100% recyclable and delivered in 18200-unit pallets. The 

French company is looking for trade intermediary services worldwide in 

medical or agrofood sectors under commercial agency or distribution 

services agreements.

11/08/2021 różne inne produkty

BOMK20200731001

Macedońska firma z sektora ICT oferuje usługi rozwojowe sprzętu i 

oprogramowania. Kadra ma szerokie doświadczenie w różnych 

technologiach oraz w udziale w projektach międzynarodowych. Firma 

oferuje swoje usługi w ramach umowy agencji handlowej, zlecenia lub 

podwykonawstwa.

A Macedonian ICT company is offering hardware and software 

development services. The company’s team of developers has wide 

expertise in multiple technologies and experience in transnational 

projects. The company is offering its services under commercial agency, 

outsourcing and subcontracting agreement. 

27/08/2021 komputery i IT

BOUK20200821001

Brytyjska firma oferuje innowacyjne usługi projektowania inżynierskiego i 

rozwoju produktów w sektorze technik odnawialnych offshore. Poszukuje 

partnerów do współpracy jako podwykonawca.

A UK company offering innovative engineering design and product 

development services is looking for partners in the offshore renewable 

sector on a subcontracting basis.

22/08/2021 inne usługi

BORO20200810001

Rumuńska firma ma doświadczenie w projektowaniu i produkcji 

szerokiego zakresu promocyjnych produktów turystycznych wliczając 

pamiątki, dekoracje i prezenty, takie jak magnesy, butelki, kubki lub karty 

pocztowe. Firma jest zainteresowana znalezieniem nowych partnerów i 

poszukuje długoterminowej współpracy  w ramach umów usług 

dystrybucyjnych.

The Romanian enterprise has expertise in designing and manufacturing a 

wide range of tourism promotion products including souvenirs, 

decorations and gifts, such as: magnets, bottles, mugs or postcards.

The Romanian SME is interested in finding new partners and is looking to 

establish a long-term International collaboration under distribution 

services agreement. 

12/08/2021 różne inne produkty

BOTR20200610001

Turecka firma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań do pakowania 

wliczając maszyny, systemy robotów automatycznych i transportu palet 

dla sektorów spożywczego, tekstylnego, szczególnie dywanowego i przędz 

dywanowych, maszynowego i folii typu strech. Firma poszukuje 

dystrybutorów i oferuje usługi produkcyjne.

The Turkish company is specialized in providing packaging solutions 

including machinery, robotic automation systems and pallet transport for 

the food, textile, especially carpet and carpet yarns, some machines, 

packaging as boxes, and stretch films sectors. The company is looking for 

distributors and is offering to manufacture certain products.

19/08/2021 opakowania, papier



BOUK20200811001

Brytyjska firma opracowała unikalne narzędzie typu śrubsztak do łatwego 

wykręcania i usuwania zakleszczonych śrub i bolców. Technika może być 

stosowana w wielu branżach wliczając samochodową, kosmiczną, 

budownictwo i wytwórstwo. Firma poszukuje umów licencyjnych z 

odpowiednimi partnerami.

This UK company has developed a unique wrench tool that can be used to 

easily loosen and remove tight/seized nuts and bolts.  The technology can 

be used across multiple sectors including automotive, space, construction 

and manufacturing for example.  The company seeks licensing 

agreements with suitable partners in the UK and overseas

20/08/2021 narzędzia i części

BOSE20200429001

Szwedzka firma ma długie doświadczenie w obróbce szkła artystycznego. 

Opracowała technikę druku wysokiej jakości na panelach bakelitowych, co 

tworzy nowy i nadzwyczajny sposób doświadczania sztuki. Firma 

poszukuje agentów i dystrybutorów w sektorze projektowania wnętrz, jak 

również galerii sztuki, studiów fotograficznych itp. w Europie Północnej w 

celu przedstawienia konceptu i przykładowych drukowanych artefaktów, 

poznania rynku i nawiązania współpracy.

With their long experience in working with art-glass, this Swedish 

company has developed a technique for printing high quality art on backlit 

glass panels which creates a new and extraordinary way to experience art. 

They want to get in touch with agents and distributors in the interior 

design sector, as well as art galleries, photographic studios, etc, in 

Northern Europe, to introduce the concept to present examples of printed 

artwork, learn about the respective market and find collaborations.

27/08/2021 różne inne produkty

BOMD20200721001

Firma z Republiki Mołdowy (Europa centralna) produkuje plastikowe 

miotły i zapinki odzieżowe (klipsy). Produkty są wytwarzane ręcznie i z 

surowców z recyklingu. Firma poszukuje współpracy na bazie umowy 

usług dystrybucyjnych.

The company located in the Republic of Moldova (central Europe) 

produces plastic brooms and clothespins. The booms and clothespins are 

handmade, made from recycle raw material. The company is looking to 

establish business cooperation under a distribution service agreement. 

20/08/2021 różne inne produkty

BOFR20200630001

Francuska firma specjalizuje się w innowacyjnych produktach odżywczych 

na zamówienie. Poszukuje umów produkcyjnych z firmami mającymi 

własną markę produktów dietetycznych, suplementów, odżywek 

sportowych, zdrowej i funkcjonalnej żywności (produkty bez laktozy, 

glutenu, do zbalansowanej diety, produkty organiczne). Firma poszukuje 

również partnerów do sprzedaży w UE, zainteresowanych marketingiem 

jej know-how i istniejącym zakresem produktów i półproduktów.

French company specialized in customized and innovative nutritional food 

solutions is looking for manufacturing agreements with companies having 

their own brand of weight management products, dietary supplements, 

sport nutrition, healthy diet & functional food (lactose intolerant friendly 

products, gluten free, balanced diet, organic products). They are also 

looking for sales partners interested in marketing their know-how and 

existing range of finished, semi-manufactured premixes in EU.

14/08/2021 spożywcza

BOUA20200605003

Ukraińska firma produkuje odzież damską. Jest w fazie szybkiego rozwoju 

dzięki połączeniu unikalnych wzorów i konkurencyjnych cen. Firma chce 

współpracować w oparciu o umowy dystrybucji lub produkcji.

A Ukrainian company produces women’s clothes. The company is 

developing and growing rapidly, thanks to the combination of unique 

designs and competitive affordable prices. The company wants to 

cooperate under distribution agreements or manufacturing agreements.

27/08/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOCN20200709001

Chińska firma opracowuje i produkuje wyświetlacze i aplikacje 

inteligentnych systemów wbudowanych. Aktualnie opracowała rodzaj 

inteligentnego systemu karty przyłóżkowej, który może być stosowany w 

szpitalach do wymiany informacji z lekarzami, pielęgniarkami, pacjentami i 

rodzinami. Firma poszukuje europejskich dystrybutorów do zawarcia 

umów usług dystrybucyjnych i eksploracji rynku europejskiego.

The Chinese company is dedicated to display and embedded intelligent 

software application solution R&D and manufacturing. Currently, they 

have developed a kind of smart bedside card system solution that can be 

used in hospitals, for information exchange among doctors, nurses, 

patients and families. They are now looking for European distributors to 

explore their products’ European market via a distribution services 

agreement.

13/08/2021 komputery i IT



BOBG20200803002

Bułgarski producent wytłaczanych na zimno nierafinowanych olejów z 

czarnego kminu i nasion dyni poszukuje partnerów do umowy agencji 

handlowej lub usług dystrybucyjnych i oferuje swoje wyrobu w ramach 

umowy produkcyjnej.

A Bulgarian producer of cold-pressed unrefined oils from black cumin and 

pumpkin seeds is looking for partners under commercial agency or 

distribution services agreements and is offering its products under a 

manufacturing agreement.

15/08/2021 spożywcza

BODE20200625001

Niemieckie MŚP rozwija i produkuje innowacyjne krajalnice do chleba z 

indywidualnymi funkcjami dla piekarni, restauracji i sklepów spożywczych.  

 Urządzenie jest metalowe, ale samo ostrze jest wykonane z 

kompozytowego materiału ceramicznego. Maszyna pracuje przyjaźnie dla 

środowiska, gdyż nie wymaga smarowania ostrza. Firma poszukuje 

dystrybutorów we wszystkich krajach Europy. Typ współpracy to umowa 

usług dystrybucyjnych.

A German SME develop and produce innovative bread slicer assortments 

with individual functions for bakeries, restaurants and food stores. The 

bread slicer consists of metal, but the blade itself is made of a composite 

ceramic material. The machine works environmentally friendly without oil 

lubrication of the blade. The company is looking for distributers in all 

European countries. The considered type of partnership is a distribution 

service agreement. 

26/08/2021 narzędzia i części

BOSI20200721001

Słoweńska firma, wiodący producent maszyn rolniczych w centralnej i 

południowo-wschodniej Europie, specjalizuje się w produkcji  zraszaczy, 

rozpylaczy mgły i traktorów oraz części do nich. Firma poszukuje nowych 

agentów, dilerów lub marketerów swoich produktów w ramach umów 

agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych. Główne zalety produktów to 

bardzo dobry stosunek ceny do jakości i orientacja na rozwój 

inteligentnych urządzeń rolniczych pozwalających na oszczędną uprawę 

roli.

A Slovenian company, leading manufacturer of agricultural machinery in 

Central and South-Eastern Europe, specialized in manufacturing of 

sprayers, mist blowers and tractors, including its spare parts, is looking for 

new agents, dealers or marketers for their products under commercial 

agency or distribution services agreement. The main benefits of their 

products are very good quality-price ratio and orientation towards the 

development of smart agricultural devices that enable frugal tillage.

08/08/2021
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOIL20200803001

Izraelska firma specjalizuje się w produkcji materiałów z tworzyw 

sztucznych i kompozytów dla budownictwa, przemysłu opakowań i 

infrastruktury. Oferuje szeroką gamę wyrobów spełniających najwyższe 

normy. Firma poszukuje dystrybutorów do zawarcia umowy usług 

dystrybucyjnych. Wśród korzyści jest możliwość produkcji kompozytów z  

różnego rodzaju tworzyw i wytwarzanie produktów na zamówienie klienta.

This Israeli company specializes in manufacturing of plastic materials and 

composites for construction, sealing, building, packaging and 

infrastructure industries, produces a vast line of products while 

maintaining the highest standards. The company is looking for distributors 

under distribution services agreements. Among the advantages is the 

ability to produces composites of different kinds of plastic and enables to 

make custom made products per client’s request.

12/08/2021
materiały i usługi 

budowlane

 BOCZ20200617001

Czeska firma informatyczna opracowała wielokanałowy system chmurowy 

(SaaS) do handlu elektronicznego, który jest przeznaczony dla 

sprzedawców detalicznych, hurtowych lub internetowych. Dzięki temu 

rozwiązaniu firmy mogą zarządzać w jednym miejscu niemal 

nieograniczoną liczbą europejskich sklepów internetowych, rynków 

globalnych i sprzedaży transgranicznej. Poszukiwana jest współpraca na 

podstawie umowy agencyjnej, podwykonawstwa lub umowy licencyjnej.

 A Czech IT company has developed a multichannel cloud system (SaaS) 

for e-commerce, which is designed for retail, wholesale, or online 

retailers. With this solution, companies can manage in one place an 

almost unlimited number of European online shops, global market places 

and  cross-border sales. Co-operation based on a commercial agency 

agreement,subcontracting or license agreement is sought.

15/08/2021

komputery i IT



BOTR20200805001

Tureckie MŚP, działające w sektorze akcesoriów do drzwi i okien i mające 

doświadczenie w produkcji akcesoriów do drzwi i okien z PVC, takich jak 

słupki, zawiasy, łączniki, grupy klamek do drzwi i okien, odpowiedniki 

zasuwnic i zaczepy, poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli 

handlowych. Doświadczona firma w branży może wytwarzać te produkty 

zgodnie z wymaganiami klientów, a także na podstawie umowy 

produkcyjnej.

Turkish SME, operating in door and window accessories sector and having 

expertise in producing PVC door and window accessories such as 

mullions, hinges, connectors, door and window handle groups, 

espagnolette equivalents and strikers, is seeking distributors and 

commercial agents. The sector experienced company can produce these 

products according to customer demands as well under a manufacturing 

agreement.

   19/08/2021
materiały i usługi 

budowlane

 BOKR20200706001

Koreańska firma specjalizująca się w multipleksowej diagnostyce 

molekularnej mającej na celu dokończenie lokalizacji technologii 

genetycznej oferuje zestaw diagnostyczny COVID-19. Zestaw oparty jest 

na metodzie PCR w czasie rzeczywistym, która charakteryzuje się wysoką 

czułością i dokładnością. Ponadto zestaw ten wykrywa 3 obiekty na 

probówkę, co zapewnia bardziej skuteczną diagnostykę. Realizacja PCR w 

czasie rzeczywistym zajmuje tylko 1 godzinę i 30 minut i jest kompatybilna 

z 4 typami maszyn do PCR w czasie rzeczywistym.

 The Korean company specializing in multiplex molecular diagnostics with 

the aim of completing localization of genetic technology is offering a 

COVID-19 diagnostic kit. The kit is based on real-time PCR method which 

features high sensitivity and accuracy. Also, this kit detects 3 targets per 

tube which make more efficient diagnosis available. It takes only 1 hour 

30 minuntes for Real-Time PCR and is compatible with 4 types of Real-

Time PCR machines.

  04/08/2021 medycyna

 BOBG20200727003

Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów betonowych takich 

jak: płyty i kostka brukowa o różnej grubości, kostka brukowa, płytki 

dotykowe, krawężniki różnej wielkości, cegła betonowa i inne. Firma 

poszukuje partnerów handlowych w ramach umów produkcyjnych i usług 

dystrybucyjnych. 

 

 

The Bulgarian company is specialised in the manufacturing of concrete 

products such as: slabs and pavers with various thicknesses, paving 

stones, tactile plates, curbs of different sizes, concrete bricks and 

others.The company is looking for business partners under manufacturing 

agreements and distribution service agreements.

  15/08/2021
materiały i usługi 

budowlane

 BOUA20200725001

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji naturalnego sorbentu 

glaukonitowego.

Taki sorbent przeznaczony jest do oczyszczania środowiska wodno-

glebowego z zanieczyszczeń technogennych. W wyniku badań firmy 

opracowano optymalny schemat technologiczny otrzymywania sorbentu 

ziarnistego, który ma służyć jako złoże filtracyjno-sorpcyjne.

Współpraca odbywałaby się w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej.

 The Ukrainian company is specialized in production of natural glauconite 

sorbent. 

Such sorbent is intended for cleaning water and soil environments from 

technogenic pollutants . As a result of the company's research, an optimal 

technological scheme for obtaining a granular sorbent was created, which 

is intended to be used as a filtering and sorption bedding. 

The collaboration would be in the frame of a distribution services 

agreement or commercial agency agreement. 

  04/08/2021
środowisko/energia/ochro

na środowiska

 BOSI20200817001

Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji pieców piekarniczych, takich 

jak piece konwekcyjne, piece pokładowe, piece kombinowane i piece do 

pizzy. Firma jest zainteresowana zwiększeniem sprzedaży i poszukuje 

partnerów do długoterminowej współpracy w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Slovenian company is specialized in manufacturing of bakery ovens such 

as convection ovens, deck ovens, combined ovens and pizza ovens. The 

company is interested in enlarging its sales and is looking for partners for 

long-term cooperation under a distribution services agreement.

   28/08/2021
pojazdy i 

maszyny/maszynowa



 BOTR20200602001

Turecka firma specjalizująca się w branży medycznej poprzez produkcję 

opakowań, produktów kontrolnych, maszyn pakujących, systemów 

odpływowych itp. Poszukuje przedstawicieli handlowych. Firma, która już 

eksportuje za granicę, chce zwiększyć swój udział w rynku poprzez 

długoterminowe partnerstwa biznesowe.

A Turkish company, specialized in the medical industry via producing 

packaging products, control products, packaging machines, drain systems 

etc, looks for commercial agents. The company, which has already been 

exporting abroad, wants to increase its market share through long-term 

business partnerships.

 27 Aug 2021 pojazdy i 

maszyny/maszynowa

 BORO20200703001

Rumuńska firma zlokalizowana w regionie południowej Muntenii 

specjalizuje się w zbiórce, demontażu, sortowaniu, odzysku i recyklingu 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w szczególności szkła 

uzyskanego z obróbki lamp katodowych. Firma poszukuje partnerów w 

Europie, w szczególności w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, 

Holandii, Polsce, Grecji i Belgii w celu zawarcia umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

 The Romanian company is located in South Muntenia region and is 

specialized in the collection, disassembly, sorting, recovery and recycling 

of used electrical and electronic equipment, especially glass obtained 

from the treatment of cathode ray tubes. The company is looking for 

partners in Europe, especially Germany, UK, Italy, Netherlands, Poland, 

Greece and Belgium, to conclude a distribution services agreement.

 21/08/2021
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

 BOBG20200729001

Bułgarska firma, właściciel marki alkoholi, poszukuje partnerów 

handlowych do handlu alkoholem w UE. Oferowany produkt to specjalny 

napój alkoholowy - wódka dostosowany do najlepszych / damskich / 

gustów i upodobań. Przewiduje się umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub umowę agencyjną.

A Bulgarian company, owner of an alcohol brand, is looking for alcohol 

trading partners among EU. The product in offer is a special alcohol drink - 

vodka, customized for finest /ladies`/ taste and preferences. Distribution 

services agreements or commercial agency agreement are envisaged.

 22/08/2021 spożywcza

 BOIL20200817001

Izraelska firma opracowała innowacyjne systemy bezpieczeństwa dla 

jednośladów z napędem, które można zamontować na każdym kasku. 

System wykorzystuje autorskie czujniki, sztuczną inteligencję i 

przestrzenną syntezę dźwięku do wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa 

wokół użytkownika i zapewnia użytkownikowi naturalną reprezentację 

zagrożeń, w tym odległość, kąt i prędkość nadjeżdżającego zagrożenia. 

Firma poszukuje partnerów w ramach umowy joint venture i umów 

dystrybucyjnych

 An Israeli company has developed innovative safety systems for powered 

two-wheelers that can be mounted on any helmet. The system uses 

proprietary sensors, AI and spatial audio synthesis to detect safety threats 

around the user and provides the user with a natural representation of 

the threats which includes the distance, angle and speed of the oncoming 

threat. The company seeks partners under joint venture agreement and 

distribution serviced agreement.

 22/08/2021 różne inne produkty

BOBG20200727001

Bułgarska firma z dużym doświadczeniem w produkcji kosmetyków 

oferuje kompleksowe usługi pod marką własną (white label) w zakresie 

produkcji produktów do pielęgnacji skóry i higieny jamy ustnej.

Usługi obejmują opracowanie receptury, projekt, produkcję, druk 

opakowań, certyfikację, dostawę.

Firma pracuje na innowacyjnych składnikach aktywnych, oferuje 

elastyczne warunki i 100% poufność.

Oferowane są umowy produkcyjne. Można również negocjować umowy o 

podwykonawstwo.

 

Bulgarian company with vast experience in cosmetic production offers full 

private label (white label) services for the production of skin care and oral 

care products.

The services include formulation development, design, production, 

printing of packages, certification, delivery.

The company works with innovative active ingredients, offers flexible 

terms and 100% confidentiality. 

Manufacturing agreements are offered. Subcontracting agreements could 

also be negotiated.  

 28/08/2021
chemia i 

kosmetyki/chemiczna



 BOKR20200724001

Koreańskie MŚP zdołało zdominować rynek krajowy od 2012 r., 

zagarniając większość udziałów rynkowych w onkologicznych częściach do 

diagnostyki molekularnej i wykrywania mutacji dzięki najnowocześniejszej 

technologii platformowej opartej na PNA, peptydowym kwasie 

nukleinowym. Firma poszukuje dystrybutorów lub producentów zdolnych 

do prowadzenia promocji i sprzedaży produktów w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

A Korean SME has managed to dominate the domestic market since 2012 

by covering a majority market share of oncology molecular diagnostic and 

mutation detection parts with its cutting-edge platform technology based 

on PNA, Peptide Nucleic Acid. The company is seeking distributors or 

manufacturers capable of conducting promotion and sales for the 

products under a distribution service agreement. 

 15/08/2021 medycyna

 BOUA20200812001

Ukraińska szwalnia znajduje się we Lwowie (60 km od polskiej granicy). 

Firma specjalizuje się w produkcji odzieży damskiej i męskiej, w tym 

kurtek, płaszczy przeciwdeszczowych, płaszczy, kurtek, a także w zakresie 

lekkim - sukienki, spódnice, koszule. Firma posiada również doświadczenie 

w produkcji odzieży roboczej. Firma jest gotowa do pracy w ramach 

umowy o świadczenie usług produkcyjnych, podwykonawczych lub 

dystrybucyjnych.

 

 

Ukrainian sewing company is located in Lviv (60 km from the Polish 

border). The company specializes in the manufacture of women's and 

men's clothing, including jackets, raincoats, coats, jackets, as well as a 

light range - dresses, skirts, shirts. The company also has experience in 

making workwear. The company is ready to work under the 

manufacturing, subcontracting, or distribution services agreement.

 28/08/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

 BOHU20190211001

Węgierska innowacyjna firma oferuje system, który jest odpowiedni do 

wytwarzania energii elektrycznej w dzień i w nocy, wykorzystując zarówno 

wiatr, jak i energię słoneczną. Firma deweloperska poszukuje 

potencjalnych partnerów zainteresowanych współpracą w zakresie 

dystrybucji i pośrednictwa handlowego. W przypadku silnego partnera 

istnieje również możliwość uzyskania licencji.

A Hungarian innovative company is offering a system that is suitable for 

generating electricity day and night by utilizing both wind and solar 

energy. The developer company is looking for potential partners 

interested in distributing and commercial agency partnership. In case of a 

strong partner, there is a possibility for licensing as well.

 11/08/2021 komputery i IT

BOSI20200703004

Słoweński producent ręcznie robionej galanterii skórzanej poszukuje 

przedstawicieli handlowych i dystrybutorów. Firma oferuje szeroką gamę 

ręcznie robionych wyrobów skórzanych. Własny projekt, wykonanie, 

wysoka jakość i szybka reakcja na rynek to ich mocne strony. Wszystkie 

materiały w 100% pochodzą z UE.

 

 

A Slovenian manufacturer of handmade leather goods, is looking for 

commercial agents and distributors. The company offers a wide range of 

handmade leather products. Their own design, crafting, high quality and 

quick response to the market are their strengths. All materials are 100 % 

of EU origin..

 12/08/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



BOSG20200512001

Założona w 1999 roku firma zajmuje się produkcją autentycznych, 

najwyższej jakości orzechów gotowych do spożycia, bez glutaminianu 

sodu (MSG), konserwantów i sztucznych aromatów. Produkty firmy 

powstają w Singapurze. Firma poszukuje partnerów biznesowych o 

podobnych poglądach, aby wprowadzić swoje przekąski do Europy. Firma 

poszukuje europejskich partnerów na podstawie umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

 

Established in 1999, the company is dedicated to producing authentic, 

premium ready-to-eat nuts for consumption with no monosodium 

glutamate (MSG), preservatives, and artificial flavoring. The products from 

the company are made in Singapore. The company is looking for like-

minded business partners to introduce the company's snacks to Europe. 

The company is looking for European partners via distribution services 

agreement.

 21/08/2021 spożywcza

 BOCZ20200619002

Czeskie MŚP opracowało i opatentowało inteligentną i wysoce wydajną 

wodną nanozawiesinę zawierającą obojętną substancję mineralną, 

działającą na zasadzie efektu fotokatalitycznego. Jest stosowany w 

basenach osobistych w celu zapobiegania przerostowi mikroorganizmów 

przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości chemii basenowej, która powoduje 

podrażnienia ludzkiego oka i skóry. Poszukujemy partnerów ze wszystkich 

krajów z wyjątkiem CA, ES, HU, IL, USA do zawarcia umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

 

A Czech SME has developed and patented a smart and highly efficient 

aqueous nano suspension containing an inert mineral substance, working 

on the principle of photo-catalytic effect. It is used in personal swimming 

pools to prevent the overgrowth of microorganisms while reducing the 

amount of pool chemicals which cause irritation of the human eye and 

skin. Partners from all countries except CA, ES, HU, IL, USA for concluding 

distribution services agreement are looked for.

 04/08/2021 różne inne produkty

BOTR20200622001

Turecka firma powstała w 1976 roku w Turcji. Firma produkuje naczepy, 

zbiorniki magazynowe i obiekty pod klucz dla wiodących firm stale 

rozwijającego się sektora energetycznego na całym świecie. Firma 

poszukuje wspólnych przedsięwzięć lub umów dystrybucyjnych.

The Turkish company was established in 1976,Turkey. The company 

produces semi-trailers, storage tanks, and turnkey facilities for the leading 

companies of the ever-growing energy sector all around the world. The 

company is looking for joint venture or distribution agreements.

 05/08/2021 różne inne produkty

BOCN20200804001

Chińska firma specjalizuje się w dostarczaniu pędów bambusa i bambusa 

do ogrodów zoologicznych na całym świecie, które hodują pandy wielkie. 

Dotychczas firma prowadziła interesy w Niemczech, Austrii, Belgii, 

Finlandii, Moskwie, Singapurze itp. Obecnie planuje rozszerzenie swoich 

sieci biznesowych na kolejne kraje europejskie, w których hoduje się 

pandy wielkie. Poszukuje europejskich partnerów, którzy współpracują z 

tymi ogrodami zoologicznymi z pandami wielkimi, do współpracy w 

ramach umowy dystrybucyjnej.

The Chinese company is specialized in delivering bamboo and bamboo 

shoots to the zoos around the world that breed giant pandas. By far, it has 

been doing business in Germany, Austria, Belgium, Finland, Moscow, 

Singapore, etc. It currently eyes on expansion of its business networks to 

more European countries where giant pandas are being raised. It seeks 

European partners that have supply business with those zoos with giant 

pandas for cooperation under a distrubution agreement.

 07/08/2021 spożywcza

BRCZ20200819001 

Czeskie MŚP poszukuje producenta odlewów z blachy aluminiowej, 

zdolnego do produkcji w małych ilościach - kilkadziesiąt rocznie. Partner 

musi spełniać parametry jakościowe i techniczne. Usługi wykończeniowe 

mogą być wykonane przez stronę trzecią. Poszukiwane partnerstwo to 

umowa produkcyjna.

A Czech SME is looking for a manufacturer of aluminium plate castings, 

willing to manufacture in small quantities – tens per year. The partner has 

to meet the quality and technical parameters indicated below. Finishing 

can be done by the partner´s third party. The partnership sought is 

manufacturing agreement.

21/08/2021 metalowa



BRFR20200724002 

Fiński projektant i producent rozwiązań do ochrony przeciwsłonecznej do 

zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych poszukuje dostawców, którzy 

są w stanie spełnić surowe wymagania jakościowe dotyczące ręcznych i 

elektrycznych karniszy, a także elementów karniszy i żaluzji. Firma 

poszukuje partnerów na terenie Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski, Czech i 

Turcji. Poszukiwany rodzaj współpracy: produkcja, podwykonawstwo, 

umowy z dostawcami.

A Finnish designer and manufacturer of indoor and outdoor sun 

protection solutions is looking for suppliers that are able to meet its 

stringent quality requirements for manual and electrical curtain rails as 

well as curtain rail and blinds components. The company is looking for 

partners in Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic and 

Turkey. Sought cooperations: manufacturing, subcontracting and supplier 

agreements.

06/08/2021 różne inne produkty

BRDK20200806001 

Duńska firma z siedzibą w północnej Danii poszukuje producentów 

spersonalizowanych drewnianych zabawek do wnętrz i na zewnątrz oraz / 

lub niewielkich rozmiarów elementów wyposażenia.

Jest to niewielka duńska firma handlowa obsługująca największe sieci 

handlowe w Skandynawii i Polsce. Firma oferuje również dodatkowe 

usługi, takie jak projektowanie i przeprojektowywanie 

spersonalizowanych produktów i opakowań dla marek własnych klientów.

Danish company located in Northern Denmark is looking for 

manufacturers of customized indoor and outdoor wooden toys and/or 

small size furnishing items.

It is a small-size Danish trading company, that deals with major retail 

chains in Scandinavia and Poland. The company also offers additional 

services such as designing and redesigning customized products and 

packaging for customer's private label brands.

22/08/2021
produkty drewniane, 

meble

BRFR20200724002 

Południowo- zachodni  oddział  francuskiej firmy budowlanej, należącej do 

jednej z wiodących europejskich grup inżynieryjno-budowlanych, 

poszukuje producenta siatek przeciwwiatrowych. Poszukiwana 

współpraca to umowa dostawcy z partnerem europejskim.

The SouthWestern branch of a French construction company, subsidiary 

of one of the leading European building and civil engineering group, is 

looking for a manufacturer of windbreak net. The sought cooperation is a 

supplier agreement, with a European partner.

25/02/2021 różne inne produkty

BRTR20200723001 

Turecka firma z siedzibą w Izmirze poszukuje nowych partnerów, aby 

wesprzeć ich w biznesie. Firma prowadzi działalność w zakresie inżynierii 

oraz handlu zagranicznego. Obecnie poszukuje dostawców rozwiązań do 

renowacji artystycznej i historycznej. Interesują się również panelami 

słonecznymi i systemami recyklingu energii dla sektora morskiego. Firma 

oferuje pośrednictwo handlowe i usługi dystrybucyjne.

A Turkish company located in Izmir is looking for new partners in order to 

support them in their business. The company is active in the field of 

engineering as well as in foreign trade activities  They are currently 

looking for suppliers of solutions for artistic and historical restoration. 

They are also interested in solar panels and energy recycling systems for 

the marine sector. The company offers commercial agency and 

distribution services.

05/08/2021 różne inne produkty

BRDE20200714001 

Niemieckie MŚP działające w dziedzinie opieki nad osobami starszymi 

poszukuje długoterminowego partnera, który może dostarczyć środki 

dezynfekujące do stosowania na skórę, głównie do rąk. Ważne jest, aby 

otrzymać środek bakteriobójczy (w tym prątki), fungicyd, a zwłaszcza w 

przypadku COVID-19, wirusobójczy środek dezynfekujący w jednorazowej 

butelce, której nie można ponownie użyć. Środek dezynfekujący nie 

powinien zawierać perfum, barwników i, co najważniejsze, formaldehydu.

Celem jest zawarcie umowy z dostawcą.

A German SME active in the field of elderly care is looking for a long-term 

partner, which can supply disinfectants for the use on the skin, mainly 

hand. It is important to receive a bactericide (incl. mycobacteria), 

fungicide and especially with regard to COVID-19, virucide disinfectant in 

a disposable bottle that cannot be reused. The disinfectant should not 

contain any perfume, no dyes and, most importantly, no formaldehyde.

The aim is to conclude a supplier agreement.

14/08/2021 różne inne produkty



BRNL20200803001 

Holenderskie MŚP posiada długą historię w przetwarzaniu różnych 

rodzajów mięsa na produkty konsumenckie. Do swoich wypiekanych 

kawałków bekonu firma poszukuje (współ) producentów do umowy 

produkcyjnej lub umowy outsourcingowej.

The Dutch SME has a long history of processing various meat types to 

consumer products. For its baked bacon pieces, the company is looking 

for (co-)manufacturers for a manufacturing agreement or an outsourcing 

agreement.  

14/08/2021 spożywcza

BRAT20200811001 

Młoda austriacka firma z aspiracjami do działania na całym świecie 

produkuje powierzchnie z różnych suszonych materiałów naturalnych. 

Wraz ze wzrostem popytu na produkty firmy poszukuje dostawców lub 

dystrybutorów suszu i części roślin, które są produkowane bez użycia 

pestycydów, w celu zawarcia umowy z dostawcą lub usługą 

dystrybucyjną. Celem umów jest sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu 

na produkty firmy oraz ograniczenie skutków wahań zbiorów.

A young and aspiring, worldwide active Austrian company produces 

surfaces using various dried natural materials. As the demand for the 

company's products is increasing, the company seeks suppliers or 

distributors of dried plants and parts of plants, which are produced 

without using pesticides, in order to establish supplier or distribution 

services agreements. The aim of the agreements is to meet the increasing 

demand of the company's products and to mitigate the effects of harvest 

fluctuations.

14/08/2021 rolnictwo

BRHR20200803001 

Chorwacki start-up specjalizujący się w doradztwie w zakresie fitoterapii, 

produkcji i dystrybucji produktów naturalnych poszukuje producentów 

ekologicznych superfood, którzy chcą wejść na rynek chorwacki. Firma 

chce współpracować w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

  

A Croatian start-up company specialised in phytotherapy consulting, 

production and distribution of natural products is looking for producers of 

organic superfoods who want to enter the Croatian market. The company 

wishes to cooperate under a distribution services agreement.

11/08/2021 spożywcza

BRDK20200811001 

Specjalizująca się w projektowaniu (design) firma z Danii, sprzedająca 

różne produkty dla użytkowników końcowych, poszukuje dostawców 

mocnej nano taśmy (klej dwustronny). Taśma nanotechnologiczna jest 

częścią nowej konfiguracji produktu, a dostawca powinien być w stanie 

dostarczyć ją w różnych średnicach i szerokościach. Wielkość zamówienia 

będzie bliska 200 000 sztuk. na rok. Duńska firma jest zainteresowana 

umową produkcyjną.

A design oriented company from Denmark selling various products for 

end users is searching for suppliers of a strong, nano tape (adhesive on 

both sides). The nano tape is part of a new product setup, and the 

supplier should be able to deliver it in various diameters and widths. 

Order size will be close to 200.000 pcs. per year. The Danish company is 

interested in a manufacturing agreement.

14 Aug 2021 różne inne produkty

BRRO20200729001 

Rumuńska innowacyjna firma, specjalizująca się w usługach 

współdzielonej mobilności, opracowała zastrzeżoną technologię chmury 

do zarządzania usługami mobilnymi w wielu branżach, takich jak 

motoryzacja, wspólne przejazdy, taksówki, przewozy regularne, przewozy 

towarowe, dostawy, motocykle, rowery itp.. Firma poszukuje 

sprawdzonych dostawców urządzeń telematycznych i IoT - kontrolerów i 

czujników, które można podłączyć w pojazdach - w ramach umowy z 

dostawcą.

A Romanian innovative company, specialized in shared mobility services, 

has developed a proprietary cloud technology for management of the 

mobility services in a wide range of industries such as automotive, ride-

share, taxi, shuttle, cargo, delivery, motors, bike, etc.. The company is 

looking for reliable providers of telematics and IoT devices – controllers 

and sensors that can be connected in the vehicles - under supplier 

agreement.

28/08/2021
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BRNO20200817001 

Norweskie MŚP opracowało innowacyjne rozwiązanie dla opon 

rowerowych: pierwszą na świecie modułową technologię "zip-on", 

umożliwiającą osobom dojeżdżającym do pracy i rowerzystom 

rekreacyjnym szybkie dostosowanie bieżnika opon do zmieniających się 

warunków drogowych. System zapewnia wygodę łatwego zapięcia 

bieżników opon w mniej niż minutę, bez dodatkowych narzędzi i kosztów. 

Firma poszukuje teraz producentów, marek rowerowych i sprzedawców 

detalicznych, aby sprzedawać swoje produkty na nowych rynkach.

The Norwegian SME has developed an innovative solution for bicycle 

tires: the world's first modular zip-on technology, allowing commuters 

and recreational cyclists to quickly adapt their tire treads to changing road 

conditions. The system provides the convenience of being easily able to 

zip their tire treads in less than a minute, without additional tools or costs.

The company is now looking for manufacturers, bike brands, and retailers 

to sell their products in new markets.

31/08/2021 różne inne produkty

BRUA20200525001 

Firma zajmuje się sprzedażą nawozów mineralnych na Ukrainie. Kupuje 

nawozy mineralne od dużych ukraińskich producentów i importerów, a 

następnie sprzedaje je małym i dużym rolnikom.

Firma poszukuje firmy (przedsiębiorstw) produkującej nawozy mineralne 

w krajach UE w celu ich dystrybucji na Ukrainie.

Umowa, na podstawie której będzie budowana współpraca, będzie 

umową dystrybucyjną.

The company is engaged in the sale of mineral fertilizers in Ukraine. It 

purchases mineral fertilizers from large Ukrainian producers and 

importers, and then sells them to small and large farmers.

The company is looking for a company (enterprises) producing mineral 

fertilizers in EU countries for their distribution in Ukraine.

The agreement on which the cooperation will be built will be a 

distribution agreement.

 2021/08/18 różne inne produkty

BRMD20200721001 

Mołdawska firma działająca w branży budowlanej jest zainteresowana 

znalezieniem partnerów handlowych - dostawców i producentów 

następujących surowców:

• stal ocynkowana w rolkach o grubości 0,3 mm, 0,35 mm, 0,45 mm, 0,6 

mm;

• grubość walcowanej stali 0,3 mm, 0,35 mm, 0,45 mm, 0,6 mm;

• walcówka o średnicy 5,5 mm;

• akcesoria do systemów ogrodzeniowych (kółka do systemów 

drzwiowych, zawiasy, elementy ozdobne).

Firma jest zainteresowana współpracą w ramach umowy partnerskiej z 

dostawcami.

The Moldovan company active in the construction industry is interested in 

finding trading partners - suppliers and producers of raw materials, 

namely: 

• galvanized steel in rolls thickness 0,3 mm., 0,35 mm., 0,45 mm., 0,6 

mm; 

• rolled steel thickness 0,3 mm., 0,35 mm., 0,45 mm., 0,6 mm; 

• wire rods, diameter 5,5 mm;  

• accessories for fencing systems (casters for door systems, hinges, 

decorative elements).  

The company is interested to work under supplier partnership agreement.

04/08/2021 metalowa

BRDE20200605001 

Niemiecka firma z dość długą tradycją w planowaniu, produkcji i 

konserwacji elementów instalacji służących do zbierania, konwekcji i 

filtrowania powietrza, oparów, gazów, pyłów i unoszących się w 

powietrzu ciał stałych poszukuje dostawców części maszyn, elementów 

wentylacyjnych i elementów systemów ze wszystkich w Europie i Turcji na 

podstawie umowy z dostawcą. Rozważane są również umowy o 

świadczenie usług i podwykonawstwo.

A German company with a rather long tradition in planning, 

manufacturing and maintenance of plant components used for collecting, 

conveying and filtering air, vapours, gases, dusts and airborne solids is 

looking for suppliers of machine parts, air handling components and 

system parts from all over Europe and Turkey, working under supplier 

agreement. Service Agreement and subcontracting may also be 

considered.

202108/06
środowisko/energia/ochro

na środowiska



BOCZ20200713001 

Czeski producent i handlowiec wysokiej jakości opakowań papierowych 

oferuje współpracę w ramach umowy produkcyjnej, outsourcingu lub 

podwykonawstwa. Firma oferuje tekturę litą w rolkach, opakowania z 

tektury falistej, pudełka z tektury falistej oraz kompleksowe usługi 

pakowania. Firma używa produktów nadających się do recyklingu i 

zrównoważonych. Firma poszukuje partnerów głównie w Austrii, Polsce, 

na Węgrzech, w Szwajcarii i Niemczech.

A Czech producer and trader of high quality paper packaging is offering 

cooperation in the framework of a manufacturing agreement, outsourcing 

agreement or subcontracting. The company is offering solid board in 

reels, corrugated packaging, corrugated boxes and complex packaging 

services. They use recyclable and sustainable products. The company is 

looking mainly for partners in Austria, Poland, Hungary, Switzerland and 

Germany.

08/08/2021 różne inne produkty

BOSK20200723001 

Słowacka, doświadczona firma inżynierska zajmująca się produkcją stali, 

urządzeniami elektrycznymi oraz outsourcingiem pracowników chciałaby 

nawiązać długoterminową współpracę w ramach umowy produkcyjnej lub 

outsourcingowej. Firma poszukuje partnerów najchętniej z Czech, Węgier, 

Niemiec, Polski, Szwecji czy Chile.

Slovak experienced engineering company focusing on steel production, 

electric equipment and staff outsourcing would like to establish a long-

term cooperation under manufacturing or outsourcing agreement. The 

company is looking for partners preferably from the Czech Republic, 

Hungary, Germany, Poland, Sweden or Chile.

20/08/2021 różne inne produkty

BODE20200728001 

Niemieckie przedsiębiorstwo specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji, 

nadzorowaniu i montażu stałych izolowanych systemów szyn zbiorczych i 

przepustów. Produkty stosowane są w układach średniego napięcia w 

elektrowniach, podstacjach, w przemyśle naftowym, LNG, gazowym czy 

chemicznym. Oferuje umowy pośrednictwa handlowego na zasadzie 

prowizji na niektórych rynkach europejskich.

  

The German enterprise is specialized in developing, manufacturing, 

supervising and installing of solid insulated busbar systems and bushings. 

The products are used for medium voltage systems in power plants, 

substations, in the oil, LNG, gas or chemical industry. It offers commercial 

agency agreements on a commission basis for some European markets.  

07/08/2021
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BODE20200622001 

Niemiecki wynalazca opracował wielofunkcyjny element mocujący i 

zaciskowy o uniwersalnym  zastosowaniu. To narzędzie może pomóc 

osobom starszym lub niepełnosprawnym w życiu codziennym. Może być 

również stosowany w celach terapeutycznych, w medycynie lub po prostu 

w codziennym życiu każdego. Wyposażony w magnesy i świecący w nocy 

jest idealnym narzędziem pomocniczym. Poszukiwani są partnerzy do 

otwarcia snowych rynków  dystrybucji w ramach umów o świadczenie 

usług dystrybucyjnych. 

A German inventor developed a retaining and clamping element, which is 

multi-functional and universally applicable. This tool can help elderly or 

disabled persons to manage their daily life, more self-independent. It can 

also be used for therapeutic purposes, in the medical area or simply in the 

daily life of everyone. Equipped with magnets and with night glow, it is 

the perfect helping tool. Partners are sought to open new markets for 

distribution in terms of distribution service agreements.

08/08/2021 różne inne produkty

BOUA20200805002 

Ukraińska firma produkcyjna specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy 

zdrowych przekąsek zbożowych bez glutenu. Firma jest zainteresowana 

znalezieniem długoterminowej współpracy, szczególnie w krajach 

bałtyckich i skandynawskich, w ramach umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych i / lub umów agencyjnych.

Ukrainian manufacturing company is specialized in the production of a 

wide range of healthy cereal snacks without gluten. The company is 

interested to find long-term partnership, especially in Baltic and 

Scandinavian countries, to work with under distribution services 

agreements and/or commercial agency agreements.

 

 20/08/2021 
spożywcza



BOES20200803001 

Hiszpański, wyspecjalizowany deweloper oprogramowania oferuje 

innowacyjną platformę open source, która pozwala aplikacjom być w 

pełni skalowalnymi, elastycznymi i niezwykle rozszerzalnymi. Ta struktura 

zapewnia niezbędne wsparcie w podejmowaniu wydajnych i skutecznych 

działań na każdym etapie tworzenia niestandardowych aplikacji 

internetowych. To rozwiązanie jest wszechstronnym narzędziem, które 

daje ogromne możliwości w wielu branżach. Umowa partnerska jest 

poszukiwana w zakresie podwykonawstwa.

Spanish specialised developer SME offers an innovative open-source 

framework that allows applications to be full scalable, flexible and 

extremely extensible. 

This framework provides essential support to take efficient and effective 

actions in each stage of custom web applications development. This 

solution is a wide-ranging tool that offers great potential opportunities in 

many sectors. The partnership agreement is sought in terms of 

subcontracting.

  06/08/2021 
komputery i IT

  BORS20200817001

Serbska firma produkuje wysokiej jakości odzież roboczą i sprzęt ochronny 

dla pracowników służby zdrowia, policji, wojska, gastronomii, 

budownictwa i przemysłu ciężkiego. Obejmuje to odzież i akcesoria, takie 

jak rękawiczki, maski, daszki, kaski, zestawy gogli. Firma chce poszerzyć 

swój rynek poprzez produkcję, usługi dystrybucyjne czy umowy joint 

venture.

A Serbian company produces high quality work uniforms and protective 

equipment for workers in the health sector, police, army, catering and 

culinary industry, construction sector and heavy industries. This includes 

clothing and accessories such as gloves, masks, visors, helmets, goggles 

sets. The company is willing to expand its market through manufacturing, 

distribution services or joint venture agreements.

28/08/2021 
inne usługi

BOIL20200713001 

Izraelska firma opracowała innowacyjną platformę dla systemów VRF 

(Variant Refrigerant Flow), która zapewnia możliwość sterowania / 

monitorowania / serwisowania systemu ze zdalnego połączenia. 

Technologia ta wysyła alerty do techników systemów i daje im możliwość 

zdalnego naprawiania problemów oraz zmniejsza potrzebę wizyt 

serwisowych, co jest bardzo przydatne w erze COVID-19. Firma poszukuje 

partnerów w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz w 

ramach umowy agencyjnej.

The Israeli company has developed an innovative platform for VRF 

(Variant Refrigerant Flow) systems that provides the ability to 

control/monitor/service the system from a remote connection. That 

technology sends alerts to the systems technicians and gives them the 

ability to fix issues remotely and lowers the need for service visits, very 

useful in the COVID-19 era. The company is looking for partners under 

distribution services agreements and under commercial agency 

agreement.

18/08/2021 
inne usługi

  BOCN20200722001 

Chińska firma jest wiodącym producentem przyrządów elektronicznych i 

urządzeń do testowania magazynów energii z ponad dwudziestoletnim 

doświadczeniem przemysłowym. Specjalizuje się w wysokiej klasy testach 

akumulatorów i aplikacjach symulacyjnych, a ich produkty obejmują 

urządzenia do testowania ogniw, modułów i pakietów. Zgodnie z ich 

rozwojem biznesowym poszukują  dystrybutorów z Europy, którzy będą 

promować ich sprzęt do testowania akumulatorów w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Chinese company is a leading manufacturer of electronic instruments 

and energy storage testing equipment with extensive industrial 

experience of over twenty years. 

Specialised in high-end battery test and simulation application, their 

products range from cell, module to pack battery testing devices.

According to their business exploration, they are looking for mature 

distributors from Europe to promote their battery testing equipment 

under a distribution services agreement.

  

06/08/2021 
inne usługi

BORO20200707002 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji różnych drewnianych 

dekoracji wnętrz, w tym abażurów, świeczników i pudełek. Produkty 

produkowane są ze sklejki brzozowej, topolowej i bukowej. Firma jest 

zainteresowana identyfikacją międzynarodowych partnerów biznesowych. 

Współpraca ze wskazanymi partnerami będzie oparta na umowach o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Romanian company specializes in manufacturing different wooden 

interior decorations including lampshades, candle sticks, and boxes. 

Products are manufactured in birch, poplar and beech plywood. The 

company is interested in identifying international business partners. 

Cooperation with the partners identified will be based on distribution 

services agreements. 

12/08/2021 

produkty drewniane, 

meble



BOMT20200813001 

Maltańska firma specjalizuje się w opracowywaniu rozwiązań dla aplikacji 

mobilnych i webowych, a także w doradztwie IT, zarządzaniu produktami i 

projektowaniu produktów na zamówienie. Posiada bogate doświadczenie 

w pracy z partnerami lokalnymi i zagranicznymi.

Firma poszukuje partnerów zainteresowanych poprawą produktywności i 

minimalizacją kosztów operacyjnych. Firma może oferować rozwiązania 

szyte na miarę i usługi informatyczne w ramach umów podwykonawczych 

lub outsourcingowych.

  The Maltese company specialises in the development of mobile and web 

application solutions as well as IT consultancy, product management and 

bespoke product design.  It has a track record of successful projects and 

extensive experience working with local and foreign partners.

The company seeks partners interested in improving productivity and 

minimizing operations cost.  The company can offer tailor made solutions 

and IT related services under subcontracting or outsourcing agreements.

20/08/2021 
komputery i IT

BOQA20200618001

Ta katarska firma produkuje obecnie chipsy ziemniaczane i kukurydziane 

wykonane w 100% z oleju słonecznikowego. Firma oferuje różnorodne 

smaki na zamówienie opracowane w celu dopasowania do profili 

smakowych. Firma szuka umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

This Qatari company is currently manufacturing potato and corn-based 

chips made with 100% sunflower oil.

The company offers a variety of bespoke flavors developed to suit the 

melting pot of taste profiles. The company is looking for distribution 

services agreement.

30/08/2021 
spożywcza

BOHU20200716001 

Węgierski producent szkła ozdobnego borokrzemianowego, specjalizujący 

się w wykonywaniu ręcznie robionych na zamówienie wyrobów szklanych, 

takich jak szklanki, szkło laboratoryjne i butelki do serwowania, poszukuje 

współpracy z zagranicznymi partnerami w ramach usług dystrybucyjnych 

lub umów agencyjnych. Ich celem jest nawiązanie partnerstwa z 

dystrybutorami, którzy będą sprzedawać i wprowadzać na rynek ich 

produkty dla użytkowników końcowych. Są również bardzo 

zainteresowani produkcją dla klientów w ramach umowy produkcyjnej.

Hungarian borosilicate ornamental glass manufacturer specialized in 

handcrafted, custom-made glass products such as glasses, laboratory 

glassware and serving bottles is seeking to cooperate with foreign 

partners in the frame of distribution services or commercial agency 

agreements. Their aim is to establish partnership with distributors who 

will sell and market their products for end-users. They are also very 

interested in manufacturing for customers in the frame of manufacturing 

agreement.

 

 04/08/2021 
inne usługi

BOIT20200526002 

Włoska firma specjalizuje się w produkcji rozwiązań oświetleniowych, w 

szczególności realizuje eleganckie i klasyczne kolekcje produktów, typowe 

dla tradycji i kultury Wenecji. Firma poszukuje architektów i pracowni 

projektowych, a także dystrybutorów do umów o świadczenie usług 

produkcyjnych i dystrybucyjnych.

The Italian company is specialized in the manufacturing of lighting 

solutions, in particular it realizes elegant and classic product collections, 

typical of the Venetian traditions and culture. 

The company is searching for architects and design studios, as well as 

distributors for manufacturing and distribution services agreements.

20/08/2021 
inne usługi

BOHU20200722001 

Węgierskie MŚP zajmujące się projektowaniem opracowało wyjątkowy 

materiał roślinny o atrakcyjnej estetyce wizualnej do wnętrz, mebli i 

instalacji do projektowania mody. Firma produkuje panele z ponad 12 

różnych roślin i wykorzystuje ten kreatywny materiał do tworzenia lamp, 

mebli i innych produktów projektowych. Kluczową linią produktów jest 

kolekcja lamp i mebli: lamp stołowych i podłogowych, lamp wiszących, 

mebli podświetlanych oraz paneli ściennych. Firma poszukuje agentów 

sprzedaży i dystrybutorów.

A Hungarian design SME has developed a unique, plant based material of 

appealing visual aesthetics for interior, furniture and fashion design 

installations.The company manufactures panels from 12+ different plants 

and use this creative material to create lamps, furniture and other design 

products. The key product line is a collection of lights and furniture: table 

and floor lamps, pendants, illuminated furniture and wall panels. The 

company is looking for sales agents and distributors.

06/08/2021 
inne usługi



BOES20200720001 

Hiszpańskie laboratorium badań materiałów oferuje rozwiązania do 

charakteryzacji materiałów i badań niszczących / nieniszczących 

materiałów oraz spawania firmom z branży naftowo-gazowej, 

odnawialnej, petrochemicznej lub produkcji przyrostowej. Firma oferuje 

swoje usługi testowe potencjalnym partnerom w ramach umowy 

outsourcingowej.

Spanish material testing laboratory offers solutions for material 

characterisation and destructive/non-destructive test on material and 

welding to companies from the oil and gas, renewable, petrochemical or 

additive manufacturing industries. The company offers its testing services 

to potential partners under outsourcing agreement. 

05/08/2021 
inne usługi

BOIT20200709003 

Włoska firma specjalizująca się w pozyskiwaniu energii z obiektów 

składowania odpadów, elektrowni na biomasę i systemów do 

termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oferuje umowę 

outsourcingową na usługi obejmujące wszystkie etapy prac inżynieryjnych 

(od studiów koncepcyjnych i wykonalności po inżynierię podstawową i 

wykonawczą) oraz różne usługi zarządzania EPC. Jest również otwarte dla 

tymczasowego konsorcjum lub umowy joint venture w celu udziału w 

przetargach publicznych lub udzielenia odpowiedzi na wnioski podmiotów 

prywatnych.

Italian firm specialized in designing energy from waste facilities, biomass 

power plants and systems for the thermal disposal of hazardous waste 

offers an outsourcing agreement for services covering all the phases of 

the engineering (from conceptual and feasibility studies to base and 

executive engineering) and different EPC management services. It is also 

open to a temporary consortium or joint venture agreement to 

participate in public tenders or to answer requests from private players

05/08/2021 
inne usługi

BOBE20200803001 

Belgijska firma jest dużym właścicielem fabryk aloesu i wytwarza produkty 

z roślin aloesowych, które są wykorzystywane w branży suplementów 

diety i kosmetyków. Plantacje są wolne od pestycydów. Firma poszukuje 

dystrybutorów i przedstawicieli handlowych dla swoich produktów.

The Belgian company is a large owner of aloe vera plants and 

manufactures products with these aloe plants which are used in the 

sector of dietary supplements and cosmetics. The plantations are free of 

pesticides. 

The company is looking for distributors and commercial agents for its 

products.

27/08/2021 
inne usługi

BOUA20200615002 

Ukraiński producent oferuje:

1) Cienkowarstwowa powłoka termoizolacyjne z ceramiki akrylowej na 

różne podłoża, o temperaturze pracy od -40 ° C do + 600 ° C.

2) Nowoczesna, dźwiękochłonna, tłumiąca drgania powłoka o 

właściwościach termoizolacyjnych do powierzchni metalowych i 

mineralnych.

3) Ognioodporna farba pęczniejąca.

Producent jest zainteresowany umowami o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The Ukrainian manufacturer is offering:

1) Thin-film acrylic glass ceramic thermal Insulation coating for different 

substrates, with operating temperatures from -40°C up to +600°C.  

2) High-tech, soundproofing, vibration-absorbing coating with thermal 

insulation properties, for metal and mineral surfaces.

3) Intumescent fire retardant paint. 

The manufacturer is interested in distribution services agreements.

27/08/2021 
inne usługi

BOBG20200803004 

Wiodące i innowacyjne MŚP w Bułgarii specjalizuje się w produkcji 

odlewów z żeliwa szarego (zgodnie z EN 1561) i odlewów z żeliwa 

sferoidalnego (zgodnie z EN 1563). Firma planuje ekspansję na nowe rynki 

zagraniczne i jest otwarta na umowy produkcyjne i podwykonawstwo z 

producentami w następujących obszarach działalności: sprzęt górniczy i 

hutniczy, maszyny przemysłowe, obrabiarki, elektrownie wiatrowe i 

wodne, przekładnie.

A leading and innovative Bulgarian SME specializes in the production of 

castings made of grey cast iron (according to EN 1561) and castings of 

nodular iron (according to EN 1563). The company is planning to expand  

to new foreign markets and is open to manufacturing agreements and 

subcontracting with manufacturers within the following areas of activity: 

mining and metallurgy equipment, industrial machinery, machine tools, 

wind power and hydroelectric power equipment, gear boxes.

27/08/2021 
inne usługi



  BORO20200706002 

Rumuńska firma jest zainteresowana rozwojem sieci biznesowej z 

partnerami poszukującymi produktów i rozwiązań typu end-to-end, takich 

jak: oświetlenie LED i inteligentne, zewnętrzne, biurowe, magazynowe, 

awaryjne oświetlenie LED oraz wdrożenie Systemu Zarządzania 

Budynkiem. Przewiduje się umowy przedstawicielstwa handlowego, 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, umowy produkcyjne lub 

podwykonawstwo.

The Romanian company is interested in developing a business network 

with partners looking for products and tailored end to end solutions such 

as: LED and smart lighting, outdoor, office, warehouse lighting, 

emergency LED lighting, Building Management System implementation. 

Commercial agency agreements, distribution services agreements, 

manufacturing agreements or subcontracting are envisaged. 

14/08/2021 
inne usługi

BODE20200807001 

Niemiecki start-up, mający doświadczenie w produkcji i funkcjonalizacji 

grafenu oraz jego przetwarzaniu na różne formulacje, poszukuje 

inwestorów i operatorów dużych obiektów użyteczności publicznej. 

Oferują nowatorskie aktywne filtry powietrza z inteligentnymi 

komponentami do zastosowań stacjonarnych i / lub mobilnych. 

Długoterminowa współpraca mogłaby odbywać się w formie umów 

finansowych lub umów joint venture.

German start-up, with expertise in the production and functionalisation of 

graphene and its processing into various formulations, is looking for 

investors and operators of large public facilities. They offer novel active air 

filters with smart components for stationary and/or mobile applications. 

Long-term cooperation could take place in terms of financial or joint 

venture agreements.

  

22/08/2021 
inne usługi

BOUA20200806001 

Pierwsza i największa firma na Ukrainie produkująca ule i ramki na skalę 

przemysłową poszukuje partnerów do umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The first and the biggest company in Ukraine, that produces beehives and 

frames on an industrial scale is looking for partners under distribution 

service agreements.
13/08/2021 

produkty drewniane, 

meble

BOIL20200701002

Izraelska firma wyspecjalizowana w produkcji oliwek i konserwowanych 

warzyw poszukuje agentów, przedstawicieli, dystrybutorów i innych 

partnerów do współpracy. Atutem firmy jest szybka, przyjazna dla 

środowiska, efektywna produkcja wysokiej jakości produktów i opakowań, 

czyste naturalne składniki żywności.

An Israeli company highly specialized in manufacturing olives and pickled 

vegetables is looking for agents, representatives, distributors and other 

partners for cooperation. Advantages over those on the market include 

fast, environmentally friendly, effective manufacture of high-quality 

products and packaging, pure natural food components.

12/08/2021 spożywcza

BOIT20200722002

Włoska firma specjalizująca się w rzemieślniczej produkcji wełnianych 

czapek i rękawiczek dla nastolatków i kobiet poszukuje partnerów 

zainteresowanych dystrybucją i / lub umowami agencyjnymi.

The Italian company is specialized in artisanal production of hats and 

gloves for teenagers and women. All its production (wool hand-made) is a 

seasonal fashion collection for winter time. The company is looking for 

partners interested in distribution and/or commercial agency agreements.

29/08/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BODE20200623001

Niemiecki producent i sprzedawca detergentów i środków czystości 

(również dla konsumentów z astmą i wrażliwością skóry) poszukuje 

dystrybutorów w różnych krajach posiadających szeroką sieć kontaktów z 

hurtowniami, drogeriami itp.

A German company produces and sells detergent and cleaning supplies 

and is looking for distributors in various countries, no market excluded.  

The main selling point of the products is the combination of sustainable 

sourcing and production and the good tolerance for consumers with 

asthma and skin sensitivity. 

05/08/2021
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOBG20200716001

Bułgarska firma z ponad 10-letnim doświadczeniem specjalizująca się w 

produkcji wysokiej jakości markowych produktów do waporyzacji, 

poszukuje dystrybutorów. Możliwa jest współpraca na zasadzie 

wyłączności, jak również „private label” w ramach umowy produkcyjnej.

Bulgarian company specialized in manufacturing of high-quality branded 

vaping products, with over 10 years of experience, wants to expand its 

market through distribution services agreements. Exclusiveness could be 

offered. The company is also open for “private label” partnerships under 

manufacturing agreements. 

04/08/2021 różne inne produkty



BOUA20200624001

Ukraiński producent konstrukcji aluminiowych i „inteligentnych” wyrobów 

szklanych dla budynków państwowych, przemysłowych, handlowych i 

cywilnych poszukuje umów podwykonawczych i produkcyjnych. Firma 

poszukuje nowych partnerstw z firmami budowlanymi i przedstawicielami 

podobnych produktów w UE.

The Ukrainian company which is a producer of aluminium structures and 

‘smart’ glass products for state, industrial, commercial and civil buildings 

is looking for subcontracting and manufacturing agreements. The 

company seeks new partnership with construction companies and 

representatives of similar products in the EU.

15/08/2021
materiały i usługi 

budowlane

BORS20200723001

Serbski producent żywności opracował innowacyjny program 

przetwarzania nasion oleistych. Firma oferuje oleje z pierwszego 

tłoczenia, tłoczone na zimno z nasion takich jak: dynia, orzech włoski, 

orzech laskowy, len, konopie, sezam, pistacje oraz produkty resztkowe, tj. 

mąka, pomidory. Firma poszukuje partnerów handlowych i 

dystrybucyjnych.

A Serbian food producer has developed an innovative oil seed program. 

The core products are cold pressed and virgin oils from seeds such as: 

pumpkin, walnut, hazelnut, flax, hemp, sesame, sunflour, pistachios and 

the leftover products such as flour, tomatoes, fried, roasted and 

marinated seed cores. Partners through commercial and distribution 

agreements are in the interest of the company.

05/08/2021 spożywcza

BOSI20200714001

Słoweńskie MŚP zajmujące się opracowywaniem i wdrażaniem 

oprogramowania (automatyzacja, cyfryzacja i wizualizacja danych) oferuje 

kompleksowe wsparcie w zakresie analityki. Firma poszukuje agentów 

handlowych oraz partnerów do umów licencyjnych.

The Slovenian SME is engaged in software development and 

implementation. Their focus is automation, digitization and data 

visualization. The company offers comprehensive support in the field of 

analytics and is interested in partnerships. The company is seeking 

commercial agency agreements and license agreement partners.

13/08/2021 komputery i IT

BOCN20200804003

Chińska firma z ponad 20 letnim doświadczeniem zajmuje się 

profesjonalną produkcją i eksportem mrożonych owoców i warzyw. Firma 

oferuje bezpieczne produkty i obsługę klienta na wysokim poziomie. Firma 

poszukuje obecnie europejskich dystrybutorów swoich produktów.

This is a Chinese company engaged in professional manufacturing and 

exports of frozen fruits and vegetables with more than 20 years of 

experience.Especially they are striving for the company with safe, 

qualified products and high level customer service support.According to 

their business exploration, they are now seeking European distributors to 

expand their frozen fruits and vegetables market via a distribution 

services agreement.

18/08/2021 spożywcza

BOFR20200706001

Francuska firma specjalizująca się w budownictwie i robotach publicznych, 

w odpowiedzi na pandemię COVID 19, opracowała gamę 

wodnoalkoholowych żelowych dozowników do dezynfekcji rąk na placach 

budowy lub biurach. Firma poszukuje dystrybutorów lub hurtowni 

artykułów higienicznych/biurowych. 

A French company specialized in construction and public works, has 

developed, responding to the COVID 19 pandemic, a range of 

hydroalcoholic gel dispensers for hygienic treatment of hands dedicated 

to construction sites or offices.The company is looking for distributors or 

wholesalers of hygienic or office products for a distribution services 

agreement.

26/08/2021
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOTR20200703001

Turecka firma, specjalizująca się w produkcji naturalnych batonów i 

przekąsek we własnej fabryce, doświadczona w branży spożywczej, chce 

wprowadzić swoje produkty na nowe rynki w Europie. Produkty nie 

zawierają rafinowanego cukru. Firma poszukuje agentów, dystrybutorów i 

hurtowników aby dotrzeć do świadomych konsumentów, supermarketów 

i innych sklepów detalicznych.

A Turkish company, specialized in producing natural snack bars and bites 

in its own factory and experienced in the food sector, is looking for 

opportunities to introduce its products to new markets in Europe. The 

product itself does not include refined sugar to taste sweet. Having 

business partners like agents, distributors, and wholesalers is essential 

since the company wants to reach consumers conscious about health and 

reliability, supermarkets, and many other retail stores.

19/08/2021 spożywcza



BOIT20200805001

Mała włoska firma z doświadczeniem w produkcji i zdobieniu ceramiki, 

typowej dla starej tradycji sycylijskiej, poszukuje dystrybutorów lub 

agentów zainteresowanych wysokiej klasy produktami rzemieślniczymi. 

A small Italian company with  experience in the production and 

decoration of ceramics, typical of the Sicilian old tradition including 

unique pieces, is looking for distributors or agents interested in high-end 

artisan products  

27/08/2021 różne inne produkty

BOES20200616002

Hiszpańska fabryka farb z doświadczeniem w produkcji farb 

wodorozcieńczalnych, utrwalaczy, emalii i innych produktów dla 

budownictwa poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych w 

celu nawiązania międzynarodowej współpracy.

A Spanish paint factory with experience in the production of water-based 

paints, fixatives, enamels and other products for the construction 

industry, is looking for distributors or commercial agents to establish 

international cooperation through distribution services or commercial 

agency agreements.

04/08/2021
materiały i usługi 

budowlane

BOIL20200817002

Izraelski, wyspecjalizowany producent napojów alkoholowych, produkuje 

arak, wódkę, brandy i wino. Rodzinna destylarnia produkuje produkty 

premium z najlepszych składników i przestrzega rodzinnych tradycji w 

całym procesie produkcji. Firma poszukuje dystrybutorów swoich 

produktów.

An Israeli highly specialized alcoholic drink producer, produces arak, 

vodka, brandy and wine. This is a family distillery  that produces premium 

products from the finest ingredients and follows the family traditions 

throughout the production. The company is looking for cooperation under 

a distribution services agreement.

20/08/2021 spożywcza

BORO20200813001

Rumuński hotel wybudowany w 2003 roku w południowo-zachodniej 

części kraju nad brzegiem Dunaju, oferuje noclegi w 15 pokojach 

dwuosobowych, 2 apartamentach i pokoju jednoosobowym, ale także 

restaurację na 240 miejsc. Firma oferuje swoje usługi w ramach umowy 

agencyjnej w celu ekspansji na rynki międzynarodowe.

The Romanian hotel was established in 2003 and is being located in the 

South-West Region on the Danube bank. It’s offer for accomodation 

services includes fully equiped 15 double rooms, 2 apartments and a 

single room, but also a 240 seat restaurant. The company is interested in 

offering its services through a commercial agency agreement in order to 

expand to international markets.

26/08/2021 turystyka

BOBG20200721001

Bułgarska firma zajmująca się produkcją i handlem wysokiej jakości 

maszyn rolniczych jest zainteresowana znalezieniem partnerów w UE i 

krajach trzecich. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów.

The Bulgarian company focused on the production and trade in quality 

agricultural machinery is interested to find partners form EU and third 

countries. The company is looking for partnership under distribution 

service and/or commercial agency agreements. 

06/08/2021 rolnictwo

BOTR20200724001

Turecka firma opracowała aplikację do przygotowywania prezentacji 

opartą na mapach. Firma poszukuje globalnych partnerów do współpracy 

na podstawie licencji i / lub umowy agencyjnej. Preferowane są firmy 

powiązane z gminami, uniwersytetami i ministerstwami.

This Turkish company has developed a map based presentation software. 

They are looking for global partners to cooperate under a license or/and 

commercial agency agreement. Businesses connected to affiliated to 

municipalities, universities and ministries are preferred.

14/08/2021 różne inne produkty

BOLT20200721001

Firma z Litwy działa w branży pojazdów użytkowych na zamówienie i 

oferuje montaż i przebudowę minibusów osobowych, specjalistycznych, 

izotermicznych, kamperów i innych zabudów samochodowych.

Firma oferuje swoje usługi i poszukuje partnerów biznesowych za granicą 

do pracy na podstawie umowy produkcyjnej i umowy agencyjnej.

 

The company from Lithuania is working in custom made commercial 

vehicles area and is offering installation and conversion of passenger 

minibusses, specialized minibusses, isothermal minibusses, campers, and 

other vehicle bodies production.

The company is offering its services and is looking for business partners 

abroad to work under manufacturing agreement and commercial agency 

agreement.

12/08/2021
pojazdy i 

maszyny/maszynowa



BOTR20200818001

Turecki producent chemikaliów pomocniczych został założony w 1984 

roku. Firma dostarcza pomoce przetwórcze oparte na reakcjach i 

recepturach dla kilku gałęzi przemysłu, takich jak ceramika, tekstylia, 

czyszczenie przemysłowe, przemysł szkliwa, chemia morska itp. Firma 

koncentruje się na działaniach badawczo-rozwojowych w celu: zapewnić 

swoim klientom innowacyjne, trwałe i wysokiej jakości rozwiązania. Firma 

poszukuje partnerów, którzy byliby zainteresowani dystrybucją 

produktów firmy.

 

A Turkish chemical auxiliary manufacturer was established in 1984. The 

company provides reaction and formulation based processing aids to 

several industries, such as ceramic, textile, industrial cleaning, glass 

enamel industry, marine chemicals etc. The company has focused on 

research and development activities to ensure innovative, sustainable and 

high quality solutions to its customers. The company is looking for 

partners who would be interested in distributing the company's products.

29/08/2021
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

 BOHU20200612003

Węgierskie MŚP specjalizujące się w produkcji i sprzedaży medyczno - 

chirurgicznych i dentystycznych narzędzi ręcznych dla ludzi i zwierząt 

poszukuje agentów i dystrybutorów w ramach umowy o pośrednictwo 

handlowe i usługi dystrybucyjne.

Hungarian SME specialised in manufacturing and selling of medical – 

surgical and dental – hand instruments for human and animal, is looking 

for agents and distributors in the frame of commercial agency and 

distribution services agreement.

11/08/2021 medycyna

BORO20200715001

Rumuńska firma posiada wszystkie niezbędne zasoby do produkcji 

wysokiej jakości dzianin. Firma jest zainteresowana znalezieniem 

międzynarodowych partnerów biznesowych, którzy chcieliby zlecić 

produkcję odzieży na zewnątrz. Rumuńska firma będzie wytwarzać 

wyroby z dzianiny w oparciu o dostarczone przez partnerów modele i 

materiały. Współpraca będzie oparta na umowach produkcyjnych.

A Romanian company holds all necessary resources to manufacture high 

quality knitted garments. The company is interested in identifying 

international business partners who wish to outsource the manufacturing 

of garments. The Romanian company will manufacture knitwear products 

based on the models and materials provided by the partners. Cooperation 

will be based on manufacturing agreements.

14/08/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOFI20200618001

Fiński producent tradycyjnych, grubych wełnianych skarpet szuka 

dystrybutorów, przedstawicieli handlowych, sprzedawców i / lub sieci 

detalicznych na całym świecie.

Firma oferuje wysokiej jakości wełniane skarpety w rozmiarach unisex 37-

55 oraz w 9 kolorach. Dostępne są zarówno zwykłe, jak i długie skarpety. 

Skarpety wykonywane są na tradycyjnych maszynach dziewiarskich i 

wykańczane precyzyjnym rękodziełem.

Firma produkuje również produktów w niestandardowych kolorach.

A Finnish manufacturer of traditional, thick wool socks is searching for 

distributors, commercial agents, dealers and/or retail chains worldwide. 

The company offers high-quality wool socks in unisex sizes between 37-55 

and in 9 colours. Both regular and long socks are available. Socks are 

knitted with traditional knitting machines and finished by precise 

handicraft.

The company manufactures also private labels with customized colours.

27/08/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BORO20200731002

Rumuńska firma oferuje specjalistyczne usługi doradcze dla firm, które 

chcą importować produkty z krajów azjatyckich. Oferuje im pełną pomoc 

w identyfikacji dostawców, inspekcjach, sprawdzaniu jakości produktów i 

poradach prawnych. Poszukuje firm z UE do współpracy w ramach umowy 

o podwykonawstwo.

The Romanian company offers specialized consulting services to 

companies who wish to import products from Asian countries. It offers 

them complete assistance in identifying suppliers, inspections, checking 

product quality and legislative advice. It is looking for EU companies to 

collaborate under subcontracting agreement.

 15/08/021 doradztwo i konsultacje



 BOUA20200615003

Ukraińska firma inżynieryjna jest wykonawcą EPC (inżynieryjnym, 

zaopatrzeniowym i budowlanym) w zakresie automatyki i zasilania 

przedsiębiorstw przemysłowych. Spółka poszukuje przedstawicieli 

handlowych i dystrybutorów w ramach umowy agencyjnej i umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych w celu zwiększenia udziału w rynku.

The Ukrainian engineering company is an EPC-contractor (engineering, 

procurement and construction contract) in the field of automation and 

power supply of industrial enterprises. The company looks for commercial 

agents and distributors under commercial agency agreement and 

distribution services agreement in order to increase its market share. 

04/08/2021
materiały i usługi 

budowlane

BOUK20200820001

Niezależny, brytyjski producent i dostawca kryształów kwarcu, 

oscylatorów, filtrów i produktów związanych z częstotliwością dla 

przemysłu elektronicznego na całym świecie.

Firma projektuje i produkuje szeroką gamę komponentów związanych z 

częstotliwością oraz niestandardowych komponentów. Firma obsługuje 

wiele sektorów, w tym kosmiczny, telekomunikacyjny, morski, medyczny, 

kosmiczny i obronny. MŚP poszukuje obecnie umów dotyczących 

dystrybucji i pośrednictwa handlowego.

This is an independent, UK-based, manufacturer and supplier of quartz 

crystals, oscillators, filters and frequency-related products to the 

electronics manufacturing industry worldwide.

The company design and manufacture a comprehensive range of 

frequency-related components and custom build components. Multiple 

sectors are supported including aerospace, telecoms, marine, medical, 

space and defence. This SME is currently seeking distribution and 

commercial agency agreements. 

29/08/2021 różne inne produkty

BOES20200519001

Hiszpańska innowacyjna firma, koncentrująca się na rozwoju procesów 

zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym, dostarcza rozwiązania 

waloryzacyjne poprzez technologie entomologiczne, dodając nowy 

bioproces do przemysłowych łańcuchów wartości w oparciu o ponowne 

wykorzystanie produktów ubocznych i recykling odpadów materiałów 

wyjściowych. Chcąc zaistnieć na rynkach europejskich, poszukują 

partnerów, takich jak zakłady uzdatniania wody, przemysł rolny i firmy 

zajmujące się recyklingiem odpadów, chętnych do współpracy w ramach 

umów podwykonawczych lub dystrybucyjnych.

A Spanish innovative company, focused on sustainable and circular 

economy processes development, provides valorization solutions through 

entomology technologies, adding a new bioprocess to industrial value 

chains based on by-products reuse and waste recycling output materials. 

Willing to gain presence in European markets, they are searching for 

partners like water treatment plants, agro-industry and waste recycling 

companies willing to collaborate under subcontracting or distribution 

agreements.

11.08.2021 inne usługi

 BOBG20200804001

Bułgarska firma działająca w branży informatycznej oferuje swoje usługi 

tworzenia oprogramowania

w ramach umowy o podwykonawstwo lub outsourcing

A Bulgarian company working in the information technology field offers 

its software development services 

under subcontracting or outsourcing agreement

14.08.2021 komputery i IT

BOUK20200827002

Mała brytyjska firma zaprojektowała i opracowała wyrób medyczny klasy 

1 biustonosza pooperacyjnego. Jest on odpowiedni dla dużych grup 

szpitalnych gdyż są znacznie wygodniejsze i pozwalają zaoszczędzić czas w 

porównaniu z obecnymi praktykami opatrunkowymi. Jest wyjątkowy na 

rynku i wykorzystuje najnowszą technologię bezproblemową, a firma 

poszukuje obecnie kilku wybranych dystrybutorów do wprowadzenia na 

rynek międzynarodowy. Firma poszukuje dostawców produktów 

pooperacyjnych, chirurgicznych piersi i produktów do pielęgnacji ran w 

celu dystrybucji i ewentualnie umów licencyjnych.

 

A small UK company has designed and developed a post-surgical bra 

product class 1 medical device. It is much more convenient to stock for 

large hospital groups, and timesaving compared to current dressing 

practices. It is unique in the market using the latest in seamless 

technology and the company is now seeking selected few distributors for 

an international roll-out. Vendors of post-surgery, breast surgery and 

wound care products are sought for distribution and possibly license 

agreements.

28/08/2021 medycyna



BOIT20200722001

Włoska firma specjalizująca się przede wszystkim w produkcji artykułów 

dla niemowląt, głównie smoczków lateksowych, butelek do karmienia, 

smoczków plastikowych, smoczków wykonanych w technologii 

zanurzeniowej w lateksie naturalnym z wtryskiem LSR (płynnej gumy 

silikonowej) poszukuje dystrybutorów i jest zdolna do produkcji takiego 

rodzaju produktów objętych umową produkcyjną

 

Italian company specialized above all in production of articles for babies 

mainly all latex pacifiers, feeding bottles, plastic pacifier, teats and nipples 

realized with immersion by natural latex with injection of LSR (liquid 

silicone rubber) is looking for distributors and is disposable to 

manufacture such kind of products under a manufacturing agreement

05/08/2021 różne inne produkty

 BOIL20200713002

Ta izraelska firma technologiczna, która specjalizuje się w innowacyjnej 

technologii pomiarowej, opracowała platformę dla branży odzieżowej, 

handlu elektronicznego, majsterkowania i dostaw. To rozwiązanie dla 

kupujących w Internecie umożliwia im zmierzenie ich rzeczywistego 

rozmiaru. Dają firmom kurierskim możliwość zwiększenia wydajności 

dzięki prostemu narzędziu do mierzenia paczek, obliczania stawek i 

optymalizacji procesu dystrybucji. Firma poszukuje dystrybutorów i 

partnerów w ramach umowy agencyjnej.

 

This Israeli tech company that specializes in innovative measuring 

technology has developed a platform for apparel, e-commerce, DIY and 

delivery industries. This solution for online shoppers enables them to 

measure their real size. They give courier companies opportunity to 

increase efficiency, with easy tool to measure packages, calculate rates, 

and optimize distribution process. The company looks for distributors and 

partners under commercial agency agreement.

04/08/2021 różne inne produkty

 BOTR20200806001

Turecka firma produkuje bazalt, andezyt, diabaz i marmur i została 

założona w 1986 roku w Turcji. Firma, która zajmuje się eksportem i 

importem marmuru, granitu, andezytu i kamieni półszlachetnych, działa w 

branży od ponad 30 lat.

Poszukują dystrybutora lub umowy agencyjnej.

 

The Turkish company produces basalt, andesite, diabase and marble and 

was established in 1986 in Turkey. The company, which exports and 

imports marble, granite, andesite and semi-precious stones, has been 

serving in the sector for more than 30 years. 

They are looking for a distributor or commercial agency agreement.

27/08/2021
materiały i usługi 

budowlane

 BOSK20200630002

Założone słowackie MŚP zajmujące się produkcją etykiet aluminiowych, 

tabliczek typu CE i paneli przednich poszukuje współpracy w ramach 

umowy produkcyjnej. Słowacka firma jest gotowa do produkcji pod białą 

etykietą. Poszukują współpracy bezpośrednio z producentami, którzy 

potrzebują oznakowania swoich produktów (rodzaj produktu nie ma 

znaczenia - produkcja prezentowanej słowackiej firmy może być 

wykorzystywana w szerokim zakresie branż - np. Motoryzacja, przemysł 

maszynowy itp. ).

 

Established Slovak SME active in production of aluminium labels, CE type 

plates and front panels is looking for the cooperation via manufacturing 

agreement. The Slovak company is ready to produce under white label. 

They are looking for cooperation directly with the manufacturers who 

need labeling for their products (a type of product doesn't matter - the 

production of presented Slovak company can be used within a wide range 

of industries - e.g. in automotive, engineering industry, etc.).

06/08/2021 metalowa



BOCL20200626001

Chilijska firma oferuje profesjonalne usługi zagranicznym MŚP, start-

upom i innowacyjnym firmom, które są zainteresowane chilijskim rynkiem 

i poszukują spersonalizowanych usług w obszarach prawnych, 

biznesowych i podatkowych oraz oczekują długoterminowych relacji.

 

Firma posiada zespół profesjonalistów z dużym doświadczeniem w 

wymienionych dziedzinach i może zapewnić profesjonalne usługi na rynku 

chilijskim. Firma poszukuje partnera do umów outsourcingowych.

Chilean company offers professional services to foreign SMEs, start-ups 

and innovative companies that are interested in the Chilean market and 

who seek personalised services in legal, business and tax areas and who 

expect a long-term relationship.

 

The company has a team of professionals with vast experience in the 

mentioned areas and can provide professional services during the landing 

process in Chilean market.  The company is looking for a partner for 

outsourcing agreements.

27/08/2021 doradztwo i konsultacje

BOUA20200715001

Ukraińska firma transportowa specjalizuje się w transporcie drogowym i 

poszukuje partnerów zainteresowanych usługami logistycznymi. Firma 

posiada flotę - 65 ciężarówek z plandekami i lodówkami - oraz posiada 

monitoring GPS do śledzenia ładunku. Wszystkie dokumenty, w tym 

ubezpieczenie i licencje, są dostępne. Firma oferuje usługi logistyczne dla 

wszystkich firm handlowych i produkcyjnych z Europy i nie tylko, 

eksporterów i importerów w ramach umów outsourcingowych.

The Ukrainian transport company is specialized in road transportation and 

is looking for partners interested in logistics services. The company owns a 

fleet - 65 trucks tilts and refrigerators - and has GPS monitoring to follow 

the cargo. All documents, including insurance and licenses, are available. 

The company offers logistics services for all trade and manufacturing 

companies from Europe and others, exporters and importers under 

outsourcing agreements.

06/08/2021 transport/logistyka

 BODE20200608002

Niemiecka firma posiada uznaną wiedzę specjalistyczną w zakresie 

opracowywania, projektowania i konstruowania innowacyjnych koncepcji 

oświetlenia samochodowego, reflektorów, świateł tylnych, 

kierunkowskazów i innych wewnętrznych świateł otoczenia. Poszukują 

partnerów do umowy outsourcingowej.

 

The German company has an acknowledged expertise in developing, 

designing and the construction of innovative automotive lighting 

concepts, headlights, rear lights, indicators and other interior ambient 

lights. They are looking for partners for an outsourcing agreement.

18/08/2021 różne inne produkty

BOMD20200722001

Mołdawska firma zlokalizowana w południowo-zachodniej części 

Republiki Mołdawii, działająca w branży rolno-spożywczej, uprawiająca 

bioprodukty (owoce, jagody i zboża) poszukuje nowych partnerów w celu 

zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w celu dostawy 

naturalnych / ekologicznych produktów lub umowy produkcyjnej na 

wytwarzanie produktów na zamówienie.

Mołdawska firma zlokalizowana w południowo-zachodniej części 

Republiki Mołdawii, działająca w branży rolno-spożywczej, uprawiająca 

bioprodukty (owoce, jagody i zboża) poszukuje nowych partnerów w celu 

zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w celu dostawy 

naturalnych / ekologicznych produktów lub umowy produkcyjnej na 

wytwarzanie produktów na zamówienie.

25/08/2021 spożywcza

BOSI20200826001

Słoweńska firma specjalizuje się w opracowywaniu przemysłowych 

szczepów drobnoustrojów oraz opracowywaniu wydajniejszych 

bioprocesów do biosyntezy nowych składników aktywnych. Firma jest 

zainteresowana poszerzaniem bazy klientów i poszukuje współpracy z 

firmami, uczelniami i innymi podmiotami działającymi w sferze life science 

(np. Farmacja, rolnictwo, żywność, kosmetyki itp.) w ramach umów 

outsourcingowych.

Słoweńska firma specjalizuje się w opracowywaniu przemysłowych 

szczepów drobnoustrojów oraz opracowywaniu wydajniejszych 

bioprocesów do biosyntezy nowych składników aktywnych. Firma jest 

zainteresowana poszerzaniem bazy klientów i poszukuje współpracy z 

firmami, uczelniami i innymi podmiotami działającymi w sferze life science 

(np. Farmacja, rolnictwo, żywność, kosmetyki itp.) w ramach umów 

outsourcingowych.

30/08/2021 inne usługi



BOHR20200617001

Chorwacka firma, która podpisała umowę licencyjną z uniwersytetem i 

opracowała model szkolenia w zakresie funkcjonalnej endoskopowej 

chirurgii zatok oraz nauczania anatomii zatok, oferuje umowy 

dystrybucyjne. Precyzyjny projekt modelu zawierającego 15 wycinków 

wieńcowych pokazuje stopniową zmianę kształtu i struktury zatok. Model 

ma duży potencjał edukacyjny, gdzie potrzebna jest precyzyjna anatomia 

głowy człowieka.

Chorwacka firma, która podpisała umowę licencyjną z uniwersytetem i 

opracowała model szkolenia w zakresie funkcjonalnej endoskopowej 

chirurgii zatok oraz nauczania anatomii zatok, oferuje umowy 

dystrybucyjne. Precyzyjny projekt modelu zawierającego 15 wycinków 

wieńcowych pokazuje stopniową zmianę kształtu i struktury zatok. Model 

ma duży potencjał edukacyjny, gdzie potrzebna jest precyzyjna anatomia 

głowy człowieka.

26/08/2021 nauka/edukacja

BOTR20200810002

Turecka firma programistyczna z siedzibą w Ankarze stworzyła 

internetową platformę szkoleniową dotyczącą zdolności poznawczych i 

rozwoju umiejętności, która automatycznie dostosowuje treść i 

metodologię szkolenia dla każdego dziecka za pomocą innowacyjnych 

technik sztucznej inteligencji (AI). Poszukujemy partnerów do umowy 

agencyjnej.

Turecka firma programistyczna z siedzibą w Ankarze stworzyła 

internetową platformę szkoleniową dotyczącą zdolności poznawczych i 

rozwoju umiejętności, która automatycznie dostosowuje treść i 

metodologię szkolenia dla każdego dziecka za pomocą innowacyjnych 

technik sztucznej inteligencji (AI). Poszukujemy partnerów do umowy 

agencyjnej.

22/08/2021 nauka/edukacja

BOAL20200720002

Firma ma siedzibę w Albanii i specjalizuje się w promocji naturalnych dziko 

rosnących roślin. Zbiór ziół aromatycznych i leczniczych jest bardziej 

skoncentrowany w regionie. Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych 

w Norwegii, Szwecji i Danii.

Firma ma siedzibę w Albanii i specjalizuje się w promocji naturalnych dziko 

rosnących roślin. Zbiór ziół aromatycznych i leczniczych jest bardziej 

skoncentrowany w regionie. Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych 

w Norwegii, Szwecji i Danii.

25/08/2021 spożywcza

BOBG20200728001

Ta bułgarska firma z belgijskimi właścicielami produkuje przeciwpożarowe 

drzwi wewnętrzne. Drzwi te produkowane są zgodnie z normą EN1634-1 i 

najwyższym certyfikatem EI1 30/60 w standardzie: - drzwi drewniane w 

ościeżnicy drewnianej; - drzwi drewniane w ramie aluminiowej (ALU) 

(drzwi niewidoczne). Firma poszukuje partnerów międzynarodowych 

zainteresowanych jej produktami w ramach pośrednictwa handlowego, 

umów licencyjnych oraz dystrybucji na rynku projektowym lub 

handlowym.

Ta bułgarska firma z belgijskimi właścicielami produkuje przeciwpożarowe 

drzwi wewnętrzne. Drzwi te produkowane są zgodnie z normą EN1634-1 i 

najwyższym certyfikatem EI1 30/60 w standardzie: - drzwi drewniane w 

ościeżnicy drewnianej; - drzwi drewniane w ramie aluminiowej (ALU) 

(drzwi niewidoczne). Firma poszukuje partnerów międzynarodowych 

zainteresowanych jej produktami w ramach pośrednictwa handlowego, 

umów licencyjnych oraz dystrybucji na rynku projektowym lub 

handlowym.

13/08/2021
produkty drewniane, 

meble

BOPE20190607001

Peruwiańska firma specjalizująca się w produkcji i merchandisingu odzieży 

tekstylnej poszukuje europejskiego dystrybutora odzieży tekstylnej z 

peruwiańskimi włóknami. Wprowadzają innowacyjne prezentacje i są 

gotowi rozwijać wymagania klientów.

Peruwiańska firma specjalizująca się w produkcji i merchandisingu odzieży 

tekstylnej poszukuje europejskiego dystrybutora odzieży tekstylnej z 

peruwiańskimi włóknami. Wprowadzają innowacyjne prezentacje i są 

gotowi rozwijać wymagania klientów.

12/08/2021
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOPT20200724001

Firma z siedzibą w Lizbonie zajmuje się problemem skażenia 

mikrobiologicznego i zakażeń związanych z opieką zdrowotną, które 

powodują miliony zgonów i ogromne straty ekonomiczne. Wraz ze 

wzrostem odporności na antybiotyki stają się najpoważniejszym 

zagrożeniem dla współczesnej opieki zdrowotnej. Jako rozwiązanie 

opracowano skuteczny system odkażania biologicznego o zwiększonej 

szybkości i przystępnej cenie - nowa generacja automatycznych 

kompaktowych urządzeń do bio-dekontaminacji - dla umów o świadczenie 

usług dystrybucyjnych w USA i UE.

Firma z siedzibą w Lizbonie zajmuje się problemem skażenia 

mikrobiologicznego i zakażeń związanych z opieką zdrowotną, które 

powodują miliony zgonów i ogromne straty ekonomiczne. Wraz ze 

wzrostem odporności na antybiotyki stają się najpoważniejszym 

zagrożeniem dla współczesnej opieki zdrowotnej. Jako rozwiązanie 

opracowano skuteczny system odkażania biologicznego o zwiększonej 

szybkości i przystępnej cenie - nowa generacja automatycznych 

kompaktowych urządzeń do bio-dekontaminacji - dla umów o świadczenie 

usług dystrybucyjnych w USA i UE.

18/08/2021
chemia i 

kosmetyki/chemiczna



BOTR20200814001

Turecka firma zajmująca się przetwórstwem szkła poszukuje umów na 

usługi dystrybucyjne, aby znaleźć nowych klientów na rynkach Bliskiego 

Wschodu, Europy i Skandynawii. Firma specjalizuje się w szkle 

bezpiecznym, hartowanym, laminowanym, kuloodpornym, dekoracyjnym, 

opalowym, drucianym, podwójnych szybach, lusterkach, szkłach 

meblowych, szklanym stole, obróbce powierzchni i szkła.

Turecka firma zajmująca się przetwórstwem szkła poszukuje umów na 

usługi dystrybucyjne, aby znaleźć nowych klientów na rynkach Bliskiego 

Wschodu, Europy i Skandynawii. Firma specjalizuje się w szkle 

bezpiecznym, hartowanym, laminowanym, kuloodpornym, dekoracyjnym, 

opalowym, drucianym, podwójnych szybach, lusterkach, szkłach 

meblowych, szklanym stole, obróbce powierzchni i szkła.

19/08/2021 różne inne produkty

BOIL20200701001

Izraelska firma doradczo-szkoleniowa specjalizująca się w obszarze 

regulacji żywności, bezpieczeństwie produktów, jakości i trosce o 

środowisko poszukuje partnerów. Idealnymi partnerami byliby lokalni 

specjaliści o podobnym charakterze w swoich krajach, na podstawie 

umowy przedstawicielstwa handlowego. Kancelaria jest również 

zainteresowana udzieleniem pomocy osobom zamierzającym działać na 

rynku izraelskim w ramach umowy outsourcingowej. Firma wykorzystuje 

innowacyjne systemy informatyczne do zdalnego doradztwa i szkoleń.

Izraelska firma doradczo-szkoleniowa specjalizująca się w obszarze 

regulacji żywności, bezpieczeństwie produktów, jakości i trosce o 

środowisko poszukuje partnerów. Idealnymi partnerami byliby lokalni 

specjaliści o podobnym charakterze w swoich krajach, na podstawie 

umowy przedstawicielstwa handlowego. Kancelaria jest również 

zainteresowana udzieleniem pomocy osobom zamierzającym działać na 

rynku izraelskim w ramach umowy outsourcingowej. Firma wykorzystuje 

innowacyjne systemy informatyczne do zdalnego doradztwa i szkoleń.

04/08/2021 doradztwo i konsultacje

BOTR20200720001

Turecka firma z Antalyi specjalizuje się w hodowli i produkcji nasion 

warzyw dla produktów rolnych, takich jak pomidor, ogórek, melon, arbuz, 

cukinia, bakłażan i dynia. Firma chciałaby nawiązać współpracę z 

potencjalnymi partnerami zajmującymi się sprzedażą takich nasion. 

Poszukuje firmy, która będzie miała umowę agencyjną, umowę o 

świadczenie usług dystrybucyjnych lub wspólne przedsięwzięcie w celu 

dystrybucji nasion na rynkach zagranicznych.

Turecka firma z Antalyi specjalizuje się w hodowli i produkcji nasion 

warzyw dla produktów rolnych, takich jak pomidor, ogórek, melon, arbuz, 

cukinia, bakłażan i dynia. Firma chciałaby nawiązać współpracę z 

potencjalnymi partnerami zajmującymi się sprzedażą takich nasion. 

Poszukuje firmy, która będzie miała umowę agencyjną, umowę o 

świadczenie usług dystrybucyjnych lub wspólne przedsięwzięcie w celu 

dystrybucji nasion na rynkach zagranicznych.

06/08/2021 rolnictwo

BOUA20200730001

Ukraińska firma, założona w 2009 roku, specjalizująca się w montażu i 

serwisie urządzeń przemysłowych do produkcji napojów i artykułów 

spożywczych, poszukuje partnerów do realizacji usług w ramach umów 

podwykonawczych. Od 2009 roku firma zakończyła blisko 100 udanych 

projektów w fabrykach światowej sławy producentów.

Ukraińska firma, założona w 2009 roku, specjalizująca się w montażu i 

serwisie urządzeń przemysłowych do produkcji napojów i artykułów 

spożywczych, poszukuje partnerów do realizacji usług w ramach umów 

podwykonawczych. Od 2009 roku firma zakończyła blisko 100 udanych 

projektów w fabrykach światowej sławy producentów.

15/08/2021
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BORO20200710001

Start-up, zlokalizowany w południowo-zachodniej Rumunii, produkujący 

wyroby cukiernicze i ciasta piekarnicze, jest zainteresowany ekspansją 

międzynarodową i dlatego poszukuje dystrybutorów do współpracy w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Start-up, zlokalizowany w południowo-zachodniej Rumunii, produkujący 

wyroby cukiernicze i ciasta piekarnicze, jest zainteresowany ekspansją 

międzynarodową i dlatego poszukuje dystrybutorów do współpracy w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

25/08/2021 spożywcza



BOCZ20200716001

Czeska firma programistyczna opracowała aplikację internetową i mobilną 

do komunikacji między pracodawcą a jego pracownikami. To inteligentna 

aplikacja mobilna HR (Human Resource Department), która wspiera 

kulturę korporacyjną i komunikację korporacyjną, a tym samym 

pozytywnie wpływa na pracę. Firma poszukuje partnera, który działa w 

zakresie usprawnienia komunikacji i wzmocnienia świadomości 

pracowników oraz chce nawiązać współpracę w ramach umowy 

agencyjnej.

Czeska firma programistyczna opracowała aplikację internetową i mobilną 

do komunikacji między pracodawcą a jego pracownikami. To inteligentna 

aplikacja mobilna HR (Human Resource Department), która wspiera 

kulturę korporacyjną i komunikację korporacyjną, a tym samym 

pozytywnie wpływa na pracę. Firma poszukuje partnera, który działa w 

zakresie usprawnienia komunikacji i wzmocnienia świadomości 

pracowników oraz chce nawiązać współpracę w ramach umowy 

agencyjnej.

18/08/2021 komputery i IT

BOBG20200803003

Bułgarskie MŚP, które produkuje innowacyjne drewniane zabawki, 

poszukuje dystrybutorów, którzy mogą wprowadzić ten produkt na ich 

rynek. Po drugie, MŚP poszukuje agentów z istniejącą listą kontaktów, 

którzy mogą zaoferować produkt potencjalnym klientom, np. przedszkola, 

sklepy dziecięce, różne sklepy. Hurtownie i sklepy z zabawkami są również 

poszukiwane. Firma poszukuje partnerów biznesowych do umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych oraz umów agencyjnych.

Bułgarskie MŚP, które produkuje innowacyjne drewniane zabawki, 

poszukuje dystrybutorów, którzy mogą wprowadzić ten produkt na ich 

rynek. Po drugie, MŚP poszukuje agentów z istniejącą listą kontaktów, 

którzy mogą zaoferować produkt potencjalnym klientom, np. przedszkola, 

sklepy dziecięce, różne sklepy. Hurtownie i sklepy z zabawkami są również 

poszukiwane. Firma poszukuje partnerów biznesowych do umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych oraz umów agencyjnych.

11/08/2021 różne inne produkty

BODE20200626001

Niemiecka firma opracowała nowatorski system czujników z funkcją WiFi 

do ciągłego monitorowania online stężenia wody i soli w zbiorniku solanki 

w instalacjach zmiękczaczy, używany w zastosowaniach przemysłowych, 

w których twardość wody ma kluczowe znaczenie dla działania systemu. 

System czujników obejmuje natychmiastową sygnalizację odchyleń 

stężenia wody i soli w zbiorniku solanki. Firma poszukuje umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

Niemiecka firma opracowała nowatorski system czujników z funkcją WiFi 

do ciągłego monitorowania online stężenia wody i soli w zbiorniku solanki 

w instalacjach zmiękczaczy, używany w zastosowaniach przemysłowych, 

w których twardość wody ma kluczowe znaczenie dla działania systemu. 

System czujników obejmuje natychmiastową sygnalizację odchyleń 

stężenia wody i soli w zbiorniku solanki. Firma poszukuje umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

14/08/2021
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny


