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BOSE20210120001

Szwedzka firma rodzinna zajmuje się uprawą papryczek chili i 

produkowaniem z nich organicznych sosów. Firma poszukuje dystrybutorów 

w Polsce i w Niemczech. Produkcja papryczek to ich pasja, a firma czerpie 

dumę z tego, że kontroluje cały proces produkcji, od wysiewu do gotowego 

produktu. 

A Swedish family-owned company devoted to growing chili and producing 

organic chili sauces, located in the South of Sweden, is looking for distributors 

in Germany and Poland. Chili is their passion and the company is proud to 

take care of the whole process from putting seed in the soil to the finished 

product.

29/01/2022 spożywcza

BONL20210107001

Holenderska firma z sektora MSP działa w sektorze czujników dla rolnictwa i 

ogrodnictwa. Firma stworzyła bezprzewodowy, rozproszony system 

czujników klimatu (oraz otwartą platformę mogącą obsługiwać szeroką gamę 

czujników i urządzeń pomiarowych), dzięki któremu możliwe jest 

oszczędzanie wody, energii oraz środków chemicznych szklarniach i na polach 

oraz w magazynach. Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów.

Dutch SME active in sensor technology for the Agri- and Horticultural sector, 

has developed a wireless distributed climate sensor (and an open platform 

for a wide range of sensors and measuring devices) to reduce usage of water, 

energy and chemicals in green house or open field growing and warehousing. 

The company is looking for agents and/or distributors in Spain, Poland, 

France, Italy and Ukraine for a commercial agency agreement or distribution 

services agreement.

26/01/2022 rolnictwo

BOAT20210111001

Austriacka firma zajmująca się produkcją systemów do optymizacji maszyn 

naśnieżających poszukuje dystrybutorów. Jej produkt pozwala na poprawę 

wydajności istniejących systemów naśnieżania. Jej produkt posiada dużą 

wydajność nawet przy używaniu w temperaturach bliskich zera w nisko 

położonych miejscach.

The Austrian company active in the field of snowmaking systems optimization 

seeks distribution partners in Germany, Switzerland, France, Poland and 

Russia. The well-established product improves the efficiency of existing 

snowmaking systems by refitting them. The company boasts many successful 

reference projects and offers high efficiency even at marginal temperatures 

in low-lying ski resorts.

19/01/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOIT20201120001

Firma z północnych Włoch zajmująca się produkcją systemów i komponentów 

hydrauliki olejowej oferuje projektowanie i produkcję wysokiej jakości 

hydroakumulatory tłokowe, stosowane w maszynach rolniczych, pojazdach 

transportowych i budowlanych. Firma poszukuje agentów handlowych na 

rynkach europejskich.

This Italian oil-hydraulic components and systems manufacturer, located in 

northern Italy, designs and produces high quality hydraulic pistons 

accumulators, designed for mobile applications, in agricultural machinery and 

vehicles, material handling vehicles, in construction vehicles and accessories. 

The aim is to find sales agents or trade agents to promote the pistons 

accumulators and all hydraulic components and systems in their portfolio to 

the machinery constructors in the European markets.

09/01/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOES20201201002

Hiszpański producent wysokiej jakości peklowanych szynek i innych, 

typowych dla kuchni hiszpańskiej rodzajów peklowanych wędlin (chorizo, 

lomo, kiełbasy), oferuje swoje produkty w kawałach lub krojone. Posiada 

wieloletnie doświadczenie na rynku krajowym i zagranicznych i obecnie stara 

się zwiększyć swoją obecność w Europie. Firma poszukuje agentów 

handlowych i dystrybutorów w celu znalezienia nowych rynków i znalezienia 

partnera z sektora usług turystycznych.

Spanish producer of high quality cured ham and typical Spanish cured meat 

products (such as chorizo, lomo and sausages) available in pieces or sliced in 

diferent formats, with long tradition in national and international markets, 

aims to consolidate its presence in Europe and seeks distribution and 

commercial agency partners both to access new markets and to enter the 

hospitality channel.

20/01/2022 spożywcza



BOJP20210115001

Japońska firma posiada duże doświadczenie w projektowaniu obwodów 

drukowanych oraz precyzyjnym nanoszeniu ich na podłoże płytek 

drukowanych. Firma oferuje trzy typy takiego podłoża oraz posiada własną 

technologię, która umożliwia zwiększenie wydajności procesu nanoszenia 

oraz zmniejsza wymogi dotyczące czystości podłoża. Firma poszukuje 

dystrybutorów w Europie oraz oferuje usługi produkcyjne.

This Japanese company has advanced expertise in editing circuit designs and 

applying very precise patterns onto substrates and is looking for partners in 

the EU. The company can offer three types of substrates for exposure and has 

an in-house surface coating technology that reduces the need to clean the 

substrates and increases the overall yield. The company hopes to establish a 

long-term partnership with an EU partner in the form of a manufacturing or 

distribution services agreement.

19/01/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOTR20201130001

Turecka firma oferuje rozwiązania z zakresu analizy geograficznej, 

inżynierskiej, usługi oraz oprogramowanie dla sektora lotniczego. Jej 

rozwiązania skracają niezbędną długość pracy w terenie oraz dostarczają 

dokładnych, wiarygodnych oraz reinterpretowalnych danych. Firma oferuje 

usługi podwykonawstwa w krajach UE w zakresie bezpieczeństwa lotniczego, 

zarządzania danymi lotniczymi oraz rozwojem oprogramowania. 

A Turkish company provides geographic analysis solutions, engineering 

analysis services, and software solutions for aviation and airports. These 

solutions and analysis create advantages such as short term fieldwork, 

arguable and reinterpretable data, and reliable evidence. The company is 

ready to offer its expertise and is looking for subcontracts from European 

Union countries on the subjects of aeronautical safety, aeronautical data 

management, and software development. 

09/01/2022 sektor morski, lotniczy

 BOBG20201125001 

Bułgarski operator turystyczny oraz agencja turystyczna specjalizujący się w 

oferowaniu szytych na miarę wycieczek poszukuje agentów oraz operatorów 

turystycznych, zainteresowanych oferowaniem jej wycieczek 

zorganizowanych. Firma poszukuje partnerów z krajów UE, działających jako 

agenci handlowi.

A Bulgarian tour-operator and travel agency specialized in the creation of 

tailor made tourism-related experiences is looking for travel agents and/or 

tour operators who will promote and sell their tour packages. The 

cooperation is foreseen to be commercial agency agreement and is open for 

partners from whole EU.

09/01/2022 turystyka

BOBG20200129001

Bułgarska firma z siedzibą w Sofii, produkuje ziołowe nalewki, stosowane jako 

dodatki do żywności. Sa produkowane wyłącznie z naturalnych składników 

roślinnych, dzięki czemu posiadają właściwości lecznicze. Ich skład to tajne 

formuły chronione przez prawo własności intelektualnej. Firma poszukuje 

dystrybutorów w krajach UE.

Bulgarian company, based in Sofia, is focused on the  production of herbal 

tinctures as food additives and ointments. The main feature of all products is 

to use entirely natural plant ingredients to achieve healing properties. The 

formulas of the products are secret know-how and under process of 

Intellectual Property Rights (IPR) protection. The company seeks to enter new 

markets through distribution agreements with EU partners. 

26/01/2022 spożywcza

BOUK20201111001

Brytyjska firma produkuje szeroką gamę produktów do pielęgnacji skóry, 

stworzonych, testowanych i posiadających udokumentowane działanie 

wspomagające wydolność fizyczną. Działając na rynku od 2019, firma 

poszukuje doświadczonych dystrybutorów jako części swojej strategii 

ekspansji międzynarodowej. Partnerzy powinni mieć doświadczenie w branży 

kosmetyków lub fitness. 

The UK company manufacture a range of premium skincare products 

specifically developed, tested and proven to improve physical and athletic 

performance. Launched 2019, the UK company seek experienced distribution 

partners as part of its international growth strategy. Distributors should have 

experience in the personal care and / or health & fitness sectors.  The 

distribution services agreement will allow distributors to offer an innovative 

new proposition to their customers.

22/01/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna



BOFR20201217001

Francuska firma z sektora MSP opracowała innowacyjne, ekologiczne 

rozwiązanie do pokrywania dachu podwójną powłoką chłodzącą, która 

pozwala na odbicie 95% światła słonecznego i zapobiega nagrzewaniu się 

budynków. Jest to produkt oparty na materiałach biologicznych, których 

pozyskanie ma niewielki negatywny wpływ na środowiska. Firma poszukuje 

dystrybutorów - firm architektonicznych, firm instalujących izolacje i 

zajmujących się remontami dachów.

A French SME has designed innovative eco-friendly solution of double-coating 

cool roofing. This roof protection reflects 95% of solar radiation and avoids 

overheating of buildings in cities. The SME offers its high quality reflective 

coating based on biosourced materials with minimal impact on environment. 

The SME seeks distribution services agreements with long-term partners 

located in Europe such as architectural firms, companies expert in thermal 

insulation, waterproofing or roof renovations.

20/01/2022
materiały i usługi 

budowlane

 BOBG20201120003 

Bułgarska firma wynalazła i opatentowała maszynę do walki z pożarami 

lasów, która może być instalowana na półciężarówkach jako moduł gaśniczy. 

Firma poszukuje dystrybutorów.

A Bulgarian company that has invented and patented the machine suitable 

for fighting wildfires and can be mounted on any pickup truck as a fire 

extinguishing module is now looking for distributors of the machines 

worldwide.

21/01/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOTR20201112002

Turecka firma, specjalizująca się w wysokociśnieniowym odlewaniu i 

formowaniu aluminium oraz usługach piaskowania, impregnacji, powlekania, 

malowania, składania oraz integracji. Firma oferuje usługi produkcyjne, 

outsourcing'owe oraz podwykonawstwa. 

A Turkish company which is specialized in high pressure aluminium die-

casting and moulding also provides after-casting operations such as 

sandblasting, vibration, impregnation, coating, painting, assembly and 

integration services. The company offers manufacturing, subcontracting and 

outsourcing agreements.

09/01/2022 metalowa

BOXK20201223002
Założona w 2017 firma programistyczna z Kosowa oferuje usługi 

podwykonawstwa i outsourcing'u.

They are a software development and software consultancy company 

established in 2017, in Kosovo. The companies mission is to help clients get 

the most out of what technology offers. Proper technology development 

requires experience, in-depth expertise and knowledge in many areas all 

attributes that the company possesses. 

The company is looking for partners to cooperate through an outsourcing or 

subcontracting agreement. 

19/01/2022 komputery i IT

 BOUA20210103002 

Ukraińska firma, założona w 1998 oferuje materiały budowlane i dachowe. 

Firma poszukuje zagranicznych dystrybutorów z sektora budowlanego, 

głównie z krajów UE, chcących rozszerzyć gamę oferowanych produktów.

The Ukrainian company, established in 1998, has a very competitive position 

on the construction and roofing market and is willing to expand its 

partnership networks mainly across EU countries. Ideal business partners 

could be established companies active in the construction sector willing to 

expand its offer or distribution partners willing to collaborate with them. 

Distribution services agreements are sought.

/01/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOUA20210108001

Młoda, szybko rozwijająca się ukraińska firma specjalizuje się w produkcji 

opakowań elastycznych. Firma oferuje gotowe rozwiązania o różnym stopniu 

skomplikowania, a położenie we wschodniej części Ukrainy pozwala jej na 

dokonywanie szybkich dostaw do krajów UE. Firma oferuje usługi 

produkcyjne.

A young, rapidly developing Ukrainian company, which is specialized in 

flexible packaging. The company has a range of completed projects on 

flexible packaging of different complexity. The convenient location of the 

company - center of eastern Ukraine, gives a possibility to deliver the order as 

soon as possible at any point of EU.

The company wants to cooperate under the manufacturing agreement.

29/01/2022 opakowania, papier



BOBG20210106001

Bułgarska firma, posiadająca doświadczenie w produkcji poliestrowych 

włókien ciętych, z i bez powłoki silikonowej, w szerokiej gamie kolorów 

poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych.

A Bulgarian company, experienced in the production of wide color range and 

different types of hollow and solid polyester staple fibers, siliconized and non - 

siliconized, would like to sign distribution services or commercial agency 

agreements to sell their products to wider markets.

15/01/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

0

Bułgarska firma magazynująca i dystrybuująca materiały ze stali oraz 

oferująca takie usługi jak gilotynowanie, cięcie piłą taśmową, cięcie w tlenie 

oraz strumieniem wody, spawanie, gięcie oraz malowanie oferuje swoje 

usługi jako podwykonawca.

Bulgarian company engaged in stockholding and distribution of steel 

materials, as well as in supporting metal processing services and fabrication 

of metal structures, is experienced in guillotine, bandsaw, oxy-fuel and 

waterjet cutting, along with welding, bending and painting services. The 

company is interested in opportunities to work as a subcontractor under 

subcontracting service agreements. 

23/01/2022 metalowa

BOMK20201216002

Macedońska firma zajmująca się produkcją naturalnych produktów, 

specjalizuje się w suplementach diety. Firma poszukuje dystrybutorów 

mających kontakty z aptekami, sklepami, firmami import-eksport, lekarzami 

oraz osobami pracującymi w sektorach zdrowia i rolnictwa.

A Macedonian company pioneers in producing  of 100% natural products and 

specialized in food supplements is looking for a general distribution partners 

with very good contacts to the target groups (pharmacists, retail markets, 

Import-export company, doctors, as well as people who work in the area of 

health and agriculture).

12/01/2022 spożywcza

BOMK20201221002

Macedońska drukarnia oferuje pełen zakres usług drukowania z krótkim 

czasem produkcji i dostawy. Firma poszukuje nowych klientów na całym 

świecie, zainteresowanych jej szeroką gamą usług projektowych i drukarskich - 

przygotowanie i druk materiałów, drukowanie książek oraz transport.

Macedonian printing house offering a complete suite of printing services with 

fast turnaround times and delivery is looking for new clients worldwide to 

offer its wide range of design and printing services under distribution services 

agreements. Offered products and services include design and preparation of 

printing materials, printing, book finishing and transport (depending on the 

destination). 

30/01/2022 inne usługi

BORO20201214001

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy biżuterii ze srebra 

- kolczyków, bransoletek, naszyjników i pierścionków. Wszystkie produkty są 

produkowane ręcznie na podstawie projektów własnych firmy, tworzonych w 

stylu prymitywizmu i łączących srebro, emalię, szklane koraliki oraz skórę. 

Firma poszukuje dystrybutorów.

A Romanian company specialises in manufacturing silver jewellery in the 

following categories: earrings, bracelets, necklaces, and rings. All products 

are handcrafted based on the company’s own original designs focusing on 

naïve art which combines silver, enamel, glass beads, and leather. The 

company is interested in identifying international business partners for 

distributing its products (small series designs) under distribution services 

agreements. 

09/01/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BORS20200908001

Serbska firma, specjalizująca się w produkcji systemów zapobiegania 

pożarom, stosowanych w kanałach wentylacyjnych i służących do 

oddymiania, opartych o pęczniejące powłoki antyogniowe, powłok 

antyogniowych do galwanizowanych kanałów wentylacyjnych i rur oraz 

opartych o oświetlenie UV systemów sterylizacji powietrza. Firma poszukuje 

dystrybutorów w krajach UE.

A Serbian company specialized in the production of fire protection systems 

for the ventilation and smoke extraction ducts using intumescent coatings, 

production of coating thermal protection of galvanized steel ducts and pipes, 

as well as the production of UVC-based air sterlization systems. The company 

is interested in establishing collaboration through a distribution agreement 

with partners from all EU countries.

26/01/2022
materiały i usługi 

budowlane



BOUA20210114001

Ukraińska firma produkująca płatki owsiane i owsiankę posiada 9-letnie 

doświadczenie na rynkach zagranicznych. Firma obecna jest na rynkach 

bułgarskim, węgierskim, rumuńskim, greckim, izraelskim, egipskim, 

algierskim, tunezyjskim, marokańskim, południowoafrykańskim, chińskim i 

amerykańskim. W celu dalszego rozwoju firma poszukuje nowych 

dystrybutorów i oferuje usługi produkcyjne.

Ukrainian manufacturer of oat flakes and oatmeal with over 9 years of 

experience in the food industry on global markets is open for new 

opportunities. 

The company already established trade relations with Bulgaria, Hungary, 

Romania, Greece, Israel, Egypt, Algeria, Tunisia, Morocco, South Africa, 

China, and the USA. 

 

Ukrainian producer is looking for distributors and cooperation under the 

manufacturing agreement. 

20/01/2022 spożywcza

BOIT20201215001

Włoska firma z sektora MSP z ponad 20-letnim doświadczeniem zajmuje się 

projektowaniem i produkcją metalowych, gumowych i materiałowych złącz 

kompensacyjnych. Firma poszukuje pośredników handlowych (agentów i 

dystrybutorów) z sektorów energetycznego, morskiego, inżynieryjnego, 

górnictwa ropy i gazu, petrochemicznego, stalowego.

The Italian SME has more than 20 years of experience as a designer and 

manufacturer of customized metallic, rubber and textile expansion joints. The 

company is currently seeking trade intermediaries (sales agents and 

distributors) with sales records operating in one or more of the following 

sectors: Energy & Power Generation, Marine & Offshore Engineering, Oil & 

Gas, General Petrochemical, Steelmaking

The SME is interested in closing commercial agency or distribution services 

agreements.

12/01/2022 narzędzia i części

BOLV20210113001

Łotewski start-up (firma technologiczna z biurami w Rydze i Londynie) 

poszukuje dystrybutorów, odsprzedawców oraz agentów handlowych 

zainteresowanych sprzedażą ich systemu do zarządzania ruchem klientów 

B2B w technologii SaaS. Firma oferuje dwa produkty: zdalny system 

kolejkowania oraz system rezerwacji spotkań on-line z dedykowanymi 

rozwiązaniami dla sektorów finansowego, medycznego, usługowego oraz 

publicznego.

The Latvian start-up (a London and Riga based tech company) is looking for 

cooperation with distributors, resellers, and sales agents under distribution 

services and/or commercial agency agreement for its customer flow 

management B2B SaaS solutions.

The company offers two products: Remote Queuing System and Online 

Booking System, with tailor-made versions for the financial, medical, service, 

and public sectors.

28/01/2022 komputery i IT

BORO20201214002

Rumuńska firma oferuje specjalistyczne usługi techniczne w sektorze 

budowlanym, począwszy od badań geotechnicznych i wywiadu 

topograficznego skończywszy na projekcie budowlanym. Firma chciałaby 

rozszerzyć się na rynki zagraniczne i w związku z tym, poszukuje umowy 

dystrybucyjnej i/lub podwykonawstwa z partnerami z Europy.

The Romanian SME offers specialised technical services in the construction 

sector, ranging from geotechnical investigations and topographical surveys to 

structural design projects. They would like to expand on foreign markets and, 

as such, conclude distribution services and/ or subcontracting agreements 

with European partners.

30/01/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOIT20210108001

Włoska firma specjalizująca się w sektorze kosmetyków i ochrony zdrowia, 

produkuje perfumy i produkty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy i ciała, 

serum odmładzające, kremy z kwasem hialuronowym, żele pod prysznic/do 

kąpieli bez dodatków powierzchniowo czynnych oraz żele/spraye z alkoholem 

do odkażania dłoni. Firma szuka umowy produkcyjnej.

The Italian company, specialized in the cosmetic and healthcare field, 

manufactures perfumes and cosmetic products such as face and body 

products, anti-age serums, hyaluronic acid creams, shower gel/bath without 

tensioactives and alcohol gel/spray for hands sanitizing.

They are looking for manufacturing agreements.

20/01/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna



BOES20201127002

Hiszpańska firma, założona w 2014 roku, która produkuje soki z koncentratów 

oraz naturalne nie z koncentratów (NFC) hurtowo lub w opakowaniach, 

koncentraty, olejki, pulpy , śródziemnomorskie świeże owoce oraz mrożone 

warzywa (organiczne i nieorganiczne), poszukuje partnerów handlowych do 

wejścia na nowe rynki w postaci umowy dystrybucyjnej lub komercyjnej z 

agentami w całej Europie. Firma oferuje również świeże/mrożone owoce oraz 

warzywa do dużych sieci handlowych oraz firm agrofood na podstawie 

umowy produkcyjnej.

Spanish company, established in 2014, that manufactures concentrate and 

not from concentrate (NFC) juices in bulk or packaged, also purees, esential 

oils, pulp and Mediterranean fresh citrus, fruits and frozen vegetables 

(organic or not) is looking for trade partners to access new markets, such as 

distribution services or commercial agents all over the EU. The company 

offers also fresh/frozen fruits and vegetables to big supermarket chains and 

to agrifood companies for manufacturing agreements.

30/01/2022 spożywcza

BOTR20201221001

Turecki producent lizaków, czekoladek oraz tureckich przysmaków szuka 

partnerów w Europie aktywnych w sektorze spożywczym i chcących wcielić 

się w rolę dystrybutora.

	

Turkish manufacturer of lollipops, bonbons and turkish delight is looking for 

partners in Europe who are active in the food sector and would like to act as 

the company's distributor.

14/01/2022 spożywcza

	BOLU20201216001

Twórca czekolady z Luksemburgu poszukuje dystrybutorów w Europie dla 

swoich pysznych słodyczy szeroko znanych zagranicą. Przez ponad 15 lat 

udoskonalał swoje przepisy i dziś posiada ponad 80 rodzajów czekoladowych 

słodyczy. Poszukiwane są zagraniczne sklepy oraz delikatesy premium.

	

An artisan chocolate maker from Luxembourg is looking for distributors in 

Europe to make its delicious treats known abroad. Refining its recipes for 

more than 15 years, the artisan today has more than 80 varieties of chocolate 

sweets. High-end department stores, shops or delicatessen abroad are 

sought.

13/01/2022 spożywcza

	BORO20201230001

Rumuńska firma produkuje różnego rodzaju produkty z marmuru do użytku 

wewnątrz i na zewnątrz. Firma jest zainteresowana podpisaniem umowy 

dystrybucyjnej z partnerami zagranicznymi niezależnie od kraju ich 

pochodzenia.

The Romanian company manufactures varieties of marble products for 

interiors and exteriors. They are interested in signing distribution services 

agreements with foreign partners, regardless of their country of origin.

20/01/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOBA20201014001

Firma z regionu Republiki Serbskiej, Bośni I Hercegowiny szuka nowych 

partnerów którzy chcieliby kupować jej produkty na podstawie umowy 

dystrybucyjnej i produkcyjnej. Firma oferuje szkło termoizolacyjne, PCV oraz 

aluminiowe drzwi i okna.

	

A company from the Republic of Srpska region, Bosnia and Herzegovina, is 

looking for new partners who would buy their products under distribution or 

manufacturing agreement. The company offers thermal insulation glass, PVC, 

and aluminum windows and doors.

30/01/2022
materiały i usługi 

budowlane

	BOFR20210111002

Francuska niezależna marka perfum, założona w 2016 roku, oferuje 

kreatorom nowych zapachów możliwość odkrycia nowych perfum. Podczas 

dorocznych międzynarodowych konkursów, powstało 5 luksusowych 

zapachów posiadających certyfikat "Gwarancja francuskiego pochodzenia". 

Firma szuka partnerów do promocji swojej marki zagranicą lub do sprzedaży 

na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

	

French independent luxury perfume brand, created in 2016, offers new 

perfume creators the opportunity to reveal their new fragrance. Through an 

annual international competition, it gives birth to 5 luxury perfumes certified 

"Origine France Garantie". The company is looking for partners to promote its 

brands internationally or in independent retails under distribution services 

agreements.

22/01/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna



	BOUK20201210002

Firma z UK jest wielokrotnie nagradzanym studiem animacji, które tworzy 

specjalistyczne animacje 3D do instalacji Fulldome, animacje 2D, filmy 

promocyjne oraz inne materiały video. Klientela firmy to szeroka gama gałęzi 

biznesu, w tym ochrona zdrowia, edukacja oraz turystyka. Firma szuka 

możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych i poszukuje partnerów do 

umowy komercyjnej (licencja, podwykonawstwo lub zlecenie).

	

A UK based award-winning animation studio that creates specialist 3D 

animation for Fulldome installations, 2D broadcast animation, promotional 

video and other video installations. Their customers come from a wide range 

of industries that include healthcare, educational and tourism sectors. They 

are seeking to develop an international market presence and looking for 

partnerships under a commercial agency agreement (licensing, 

subcontracting or outsourcing agreement).

30/01/2022 reklamowa, filmowa

	BOQA2020121900

2

Ta firma jest w 100% zlokalizowana w Katarze i obecnie znajduje się strefie 

biznesowej Doha w Katarze. Jest to producent i dystrybutor butelkowanej 

wody pitnej na rynek lokalny i na cały region. Firma poszukuje 

doświadczonych i sprawnych dystrybutorów oraz sprzedawców operujących 

na lokalnym rynku.

	

This company is a 100% Qatar-based managed company currently located at 

industrial area Doha, Qatar. It is a manufacturer and distributor of bottled 

drinking water both for the local market and across the region. The company 

is looking for experienced fast moving good distributors and retailers working 

on the local market.

06/01/2022 spożywcza

BOXK20201105002

Firma z Kosowa specjalizuje się w budowie i produkcji domów 

jednorodzinnych, ekskluzywnych domów, domów pasywnych itp. i poszukuje 

partnerów w UE do umowy dystrybucyjnej.

	

A company from Kosovo, specialized in the construction and manufacturing 

of individual houses, exclusive houses, passive houses, etc. is looking for 

partners in the European Union under distribution agreements.

12/01/2022
materiały i usługi 

budowlane

	BOTR20201218002
Turecka firma rolnicza hoduje łososia i rybę basową i poszukuje partnerów w 

Europie którzy chcieliby zostać jej dystrybutorami.

	

Turkish aquaculture cultivation company who is cultivating salmon and bass 

fishes is looking for partners in Europe who would like to act as the 

company's distributor.

30/01/2022 rolnictwo

	BORO20201212001

Jest to młoda firma konsultingowa z siedzibą w Cluj-Napoca. Założona przez 

doświadczonych testerów bezpieczeństwa oraz managerów ochrony, którzy 

wierzą że na świecie zdolności mają największe znaczenie. Firma oferuje 

certyfikowane usługi związane z cyberbezpieczeństwem najwyższej jakości 

dla klientów z USA, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Środkowego 

Wschodu. Firma szuka długoterminowej współpracy z firmami IT 

zainteresowanymi podwykonawstwem lub zleceniem.

	

This is a young Romanian consulting company based in Cluj-Napoca. Founded 

by senior penetration testers and security managers that believe in a world 

where abilities matter the most, the company offers certified cyber security 

services of the highest quality possible, for clients in the USA, EMEA, and the 

Middle East. The company is looking for long term collaboration with 

software companies interested in subcontracting or outsourcing agreements.

08/01/2022 komputery i IT

BODE20210120001

Niemiecka firma poszukuje dystrybutorów do systemu sondy gamma, 

wykonanej z nierdzewnej stali chirurgicznej, która wykrywa raka piersi oraz 

czerniaka z większą skutecznością.  System jest łatwy w użyciu oraz 

potrzebuje mniej czasu na reakcję,  ponieważ posiada automatyczną funkcję 

kontroli jakości. Dystrybutor powinien już posiadać klientów w zakresie 

diagnozowania raka.

	

A German company seeks distribution partners for a gamma probe system, 

made from surgical stainless steel, that detects breast cancer and melanoma 

with an increased probability. The system is easy  to use and time-saving as it 

has an automatic quality control function. The distribution partner should 

already be active for customers in the field of cancer diagnostics.

22/01/2022 medycyna



BOIT20201217001

Włoska firma specjalizująca się w precyzyjnej obróbce elementów z różnych 

materiałów, wykonywanej  na podstawie dostarczonych rysunków, prowadzi 

swoją działalność w oparciu o wysokie standardy technologiczne, poparte 

wieloletnim doświadczeniem i wykorzystaniem najnowocześniejszego parku 

maszynowego. Firma poszukuje europejskich partnerów do współpracy w 

ramach umowy produkcyjnej lub jako podwykonawca.

An Italian company is specialized in precision machining of various materials 

components based on third parties drawings. The high technological 

standards arise from many years of experience and state of the art 

machinery. The company is looking for European partners to cooperate under 

manufacturing agreement or as subcontractor.

13/01/2022 metalowa

BORO20201216001

Ta rumuńska firma specjalizuje się w produkcji wygodnych piżam (typ "street' 

i "lounge") z satyny, naturalnego jedwabiu i bawełny. Piżamy  dostępne są w 

małych seriach. Firma jest zainteresowana rozszerzeniem swojego rynku 

zbytu i ,tym samym,  pozyskaniem nowych, międzynarodowych partnerów 

biznesowych, zainteresowanych sprzedażą oferowanych produktów w 

ramach umowy dystrybucji. 

A Romanian company specialises in manufacturing street style and lounge 

pyjamas. Products are manufactured as small series designs in satin, natural 

silk, and cotton. The company is interested in expanding its market 

internationally by identifying international business partners interested in 

distributing its products under distribution agreements. 

19/01/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOUA20201130002

Ukraińska firma produkuje bio soki na bazie soku brzozowego. Firma 

sprzedaje swoje produkty na rynku krajowym, jest także zaangażowana w 

działalność eksportową, która obejmuje 10 krajów na całym świecie. Firma 

jest zainteresowana współpracą w ramach umowy dystrybucji z partnerami z 

krajów UE. 

A Ukrainian company produces bio juices based on birch sap. The company 

already sells its products in the domestic market and exports in 10 countries 

worldwide. The company is interested in distribution services agreements 

with partners from EU countries.

09/01/2022 spożywcza

BOIE20201123002

Firma z siedzibą w Irlandii oferuje specjalistyczne usługi doradcze z zakresu 

edukacji międzynarodowej. Usługi takie jak np. przeprowadzenie dogłębnych 

studiów wykonalności, kompleksowa obsługa projektów, mają wspierać 

międzynarodowych inwestorów w procesie tworzenia i zrównoważonego 

rozwoju nowych szkół, oferujących międzynarodowy program nauczania. 

Firma jest zainteresowana świadczeniem swoich usług na zasadzie 

podwykonawstwa. 

Irish based company offers services through subcontracting agreement for 

specialised international education consultancy which support the successful 

establishment and sustainable growth of new international schools. This 

company conducts in-depth feasibility studies to inform key start-up 

decisions and has the capacity to support the implementation of a new 

school project once a decision has been made to proceed. This company is 

able to provide a comprehensive range of project support services.

23/01/2022 nauka/edukacja

BOES20201124001

Ta hiszpańska firma produkcyjna z ponad 150-letnim doświadczeniem na 

rynku krajowym i międzynarodowym, założona w 1982, specjalizuje się w 

produktach farmaceutycznych oraz innych produktach poprawiających 

zdrowie i samopoczucie. Firma posiada zakład produkcyjny o powierzchni 

6.000 m2 funkcjonujący w oparciu o system Dobrej Praktyki Produkcyjnej 

(GMP), będący także pionierem w stosowaniu nowych technologii w procesie 

produkcji. Firma poszukuje nowych dystrybutorów w Ameryce Łacińskiej.

A Spanish company founded in 1982, with more than 150 years of experience 

in national and international markets, specialized in the manufacturing of 

pharmaceutical products for health and other products for well-being, is 

looking for new distributors in Latin America.  The SME has a good 

manufacturing practice (GMP) production plant of 6.000 m2, which is a 

pioneer in applying new technologies to the production process.

06/01/2022 medycyna



BOMD20201119001

Mołdawska firma z  regionu Naddniestrza produkuje specjalny sznur 

ogrodniczy do podwiązywania winorośli,  krzewów, sadzonek, malin, 

ogórków, pomidorów, kwiatów oraz innych roślin rolniczych i ozdobnych. 

Oferowany produkt nie zawiera substancji szkodliwych dla roślin, czy 

środowiska i jest biodegradowalny. Firma poszukuje nowych dystrybutorów. 

The Moldavian company from the Transnistria region produces specialized 

garters for vineyards, shrubs, seedlings, raspberries, cucumbers, tomatoes, 

flowers, and other agricultural and ornamental plants. The gardening cord is 

bio-degradable and made of eco-friendly materials. The company is looking 

for partners to work under a distribution services agreement.

06/01/2022 różne inne produkty

BOUK20210108004

Brytyjska firma z Anglii Wschodniej jest dostawcą probiotycznych roztworów 

czyszczących i produktów do higieny zwierząt. Naturalne, wegańskie, 

pozbawione chemikaliów produkty zostały opracowane w celu zmniejszenia 

oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (lekooporność), co jest 

głównym celem WHO. Firma chce współpracować z partnerami 

(dystrybutorami i przedstawicielami handlowymi) w celu promocji swoich 

produktów za granicą.

UK company based in the East of England supply probiotic cleaning solutions 

and animal hygiene care products. The natural, vegan and chemical-free 

products have been developed to help reduce antimicrobial resistance (i.e. 

drug resistance), which is a key focus of the World Health Organisation. The 

company wish to work with partners (distributors and agents) to promote 

their range of products overseas.

14/01/2022 różne inne produkty

BORO20201119001

Rumuńska firma konsultingowa zajmująca się przejęciami biznesowymi, 

procesami w zakresie sprzedaży biznesowej, pozyskiwaniem leadów 

sprzedażowych oraz indywidualnymi badaniami korporacyjnymi, poszukuje 

europejskich i pozaeuropejskich partnerów, w celu zawarcia umów 

outsourcingowych.

A Romanian company active in the field of business acquisitions, business 

sales, lead generation and bespoke corporate research is looking for 

European and non-European partners in order to conclude outsourcing 

agreements.

15/01/2022
doradztwo i 

konsultacje

BOXK20210104001

Kosowska firma, która powstała w 2010 roku zajmuje się produkcją szerokiej 

gamy wysokiej jakości produktów malarskich, tynków dekoracyjnych, 

materiałów termoizolacyjnych, farb do ścian, itp. Firma poszukuje partnerów 

zagranicznych do współpracy w oparciu o umowę na usługi dystrybucyjne.

A Kosovar company, which was established in 2010, is producing  a wide 

range of quality paint products, decorative facades, thermal isolation 

materials, wall colors, etc. The company is looking for distribution service 

agreements with companies abroad.

27/01/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOIL20201229001

Izraelski dostawca rozwiązań technologicznych z zakresu sztucznej inteligencji 

stworzył platformę do dynamicznej analizy i zarządzania cenami. Firma łączy 

wiele źródeł danych i dostarcza rekomendacje cenowe, oparte na trendach 

behawioralnych i cenach rynkowych, które pozwalają detalistom zachować 

konkurencyjność i zwiększać zyski. Firma poszukuje sprzedawców i partnerów 

świadczących usługi w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

An Israeli provider of technological solutions in the field of AI created a 

platform for dynamic pricing analysis and management.  The company 

combines multiple data sources and delivers price recommendations, based 

on behavioral trends and market prices, that allow retailers to remain 

competitive and increase their profits. The company is looking for retailers 

and partners that provide pricing services under distribution services 

agreement

19/01/2022 komputery i IT



BOKR20201221001

Koreańska firma, specjalizująca się w opracowywaniu i sprzedaży urządzeń do 

komunikacji bezprzewodowej, poszukuje partnerów do zawarcia umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. Główne produkty firmy są stosowane do 

budowy sieci komunikacyjnych i obejmują złącza (LTE / 5G), zespoły kabli 

połączeniowych i zasilających, elementy pasywne (rozgałęźniki i dzielniki 

mocy oraz sumatory) oraz elementy wyposażenia sieci 5G. Preferowani są 

doświadczeni dystrybutorzy z silnymi sieciami lub dostawcy rozwiązań 

sieciowych. 

A Korean company specialized in developing and selling of wireless 

communication devices is seeking partners for distribution services 

agreement. The company’s main products are applied to communication 

network construction and include connectors (LTE/5G), jumper&feeder cable 

assemblies, passive components (splitters&power dividers and combiners) 

and 5G network equipment components. Experienced distributors with 

strong networks or network solution provider is preferred. 

28/01/2022 komputery i IT

BODE20201103001

Niemiecka firma wspiera producentów, hurtowników i detalistów 

spożywczych w dystrybucji produktów w całej Europie. Firma posiada rozległą 

sieć w branży spożywczej i specjalizuje się w opakowaniach transportowych 

wielokrotnego użytku (RTP). Przedsiębiorstwo - oferując umowę o 

świadczenie usług dystrybucyjnych - aktywnie stara się współpracować z 

firmami, które w przeważającej części eksportują swoje produkty. 

A German company supports food manufacturers, wholesalers and retailers 

in their product distribution across Europe. The company has an extensive 

network across the food industry and is highly specialized in reusable 

transport packaging (RTP). The enterprise - offering a distribution services 

agreement - actively seeks to collaborate with companies which 

preponderantly export their products. 

06/01/2022 spożywcza

BOTR20201202001

Turecka firma z sektora MŚP jest ekspertem w projektowaniu i produkcji 

części samochodowych, takich jak elementy wykończenia wnętrz, elementy 

wykończenia zewnętrznego, kierownice, itp. Firma poszukuje partnerów, 

którzy chcą pozyskiwać tego typu części w ramach umowy produkcyjnej lub 

producenta części, chcącego zwiększyć moce produkcyjne lub asortyment 

produktów. 

The Turkish SME is expert on design and manufacturing of automotive parts 

such as interior trim parts, exterior trim parts, steering wheels, etc. The 

company is seeking partners who are looking to source these types of parts 

under a manufacturing agreement or an existing parts manufacturer wanting 

to increase production capacity or product range.

06/01/2022 różne inne produkty

BOMK20201223005

Macedońska firma z dużym doświadczeniem w produkcji wysokiej jakości 

materiałów ogniotrwałych, będąca jednym z wiodących dostawców 

materiałów ogniotrwałych nie tylko w Macedonii, ale także na Bałkanach, 

Ukrainie i Rosji, szuka możliwości zaoferowania swojej gamy produktów 

nowym klientom na całym świecie. Firma poszukuje partnerów do 

współpracy w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

Macedonian company with extensive experience in producing high quality 

refractory materials, who is one of the leading refractory materials providers 

not only in Macedonia but also in the Balkan region, Ukraine and Russia, is 

looking for opportunities to offer its wide range of products to new clients 

worldwide under distribution services agreements.

14/01/022 różne inne produkty

BOBA20201211001

Ta firma z Bośni i Hercegowiny, została założona we wschodnim Sarajewie 

jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym obszarem 

działalności firmy jest tworzenie stron internetowych "full stack" w 

najnowocześniejszych technologiach.

Współpraca z potencjalnymi partnerami może opierać się na umowie 

outsourcingowej. Głównymi krajami, w których firma poszukuje 

potencjalnego partnerstwa są Wielka Brytania i Niemcy. 

The company was founded in East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, as a 

limited liability company. The main field of operation of the company is the 

full stack web development in cutting edge technologies.

Cooperation with potential partners can be based on outsourcing agreement. 

Main countries of interest for potential partnerships are UK and Germany.

14/01/2022 komputery i IT



BOBG20201202001

Szybko rozwijająca się bułgarska agencja oprogramowania poszukuje 

przedstawicieli za granicą w ramach umów agencyjnych. Firma ma kilkuletnie 

doświadczenie w tworzeniu marketingu i obsłudze różnych aplikacji 

internetowych i mobilnych dla różnych klientów.

This fast-growing Bulgarian software agency is looking for representatives 

abroad under commercial agency agreements. The company has several 

years of experience in developing, marketing and supporting different web 

and mobile applications for various clients.

21/01/2022 komputery i IT

BOFR20210112001

Francuski producent organicznych, bezglutenowych mieszanek mąki, 

krakersów i herbatników chce rozszerzyć działalność na zagranicę i poszukuje 

nowych partnerów do umów usług dystrybucyjnych lub agencji handlowej.

A French manufacturer of organic, gluten-free flour mixes, crackers and 

shortbreads is willing to expand its activity abroad and is looking for new 

partners under distribution services agreements or manufacturing 

agreements.

14/01/2022 spożywcza

BODE20200914002

Niemiecka firma opracowuje, produkuje i sprzedaje naturalne dodatki 

paszowe, suplementy paszy, leki weterynaryjne i produkty pielęgnacyjne i 

higieniczne, poszukuje partnerów do umowy usług dystrybucyjnych. 

Wszystkie produkty oparte są na oregano i mogą być stosowane do 

wszystkich typów trzody.

A German company that develops, produces and sells natural feed additives, 

supplement feed, veterinary medicines and care and hygiene products is 

looking for partners for a distribution service agreement. 

All products are oregano based and can be used for all types of livestock.

14/01/2022 medycyna

BOTR20210114001

Turecka agencja reklamowa poszukuje umów usług dystrybucyjnych do 

znalezienia nowych klientów na rynku europejskim. Oferta obejmuje 

tworzenie stron internetowych, kont w mediach społecznościowych, szyldów, 

bilboardów, reklam na pojazdach, wizytówek itp. 

Turkish advertising agency is looking for distribution services agreements to 

find new clients in European market. Their business, which started its 

activities with web design, has been active in all advertising service issues 

over time. The Turkish company provides services in many advertising issues 

such as Web design, social media, signage, totem, billboard, vehicle 

wrapping, business cards, etc. 

16/01/2022 inne usługi

BOUA20201106001

Producent z Dniepru na Ukrainie specjalizuje się w następujących typach 

produktów: specjalne rury o różnych rozmiarach, bezszwowe kolana o małych 

promieniach, rury o różnych kształtach, w tym płasko-owalne, drut, w tym do 

sprężyn. Firma poszukuje dystrybutorów do sprzedaży ww. produktów i 

zainteresowanych rozwojem rynku sprzedaży.

The manufacturer from Dnipro, Ukraine, is specialised in manufacturing of 

the following types of products:

- special tubes of different grades;

- short-radius seamless elbows;

- shaped tubes, including flat-oval tubes;

- wire, including spring high-tensile wire.

The company is looking for distributors to sell above mentioned products and 

interested in the expansion of sales market.

29/01/2022 metalowa

BOGR20200922002

Grecka firma aktywna w dziedzinie wytłaczania aluminium założona w 1974 

specjalizuje się w materiałach budowlanych i konstrukcji z najwyższej jakości 

profili aluminiowych (standardowych lub na zamówienie). Firma jest 

zainteresowana zawarciem długoterminowych umów agencji handlowej lub 

usług dystrybucyjnych z partnerami na rynku UE, szczególnie w Niemczech, 

Francji, Polsce, Republice Czeskiej i na Węgrzech.

A Greek company, active in the field of aluminum extrusion which was 

established in 1974 is specialized in building materials and constructions of 

superior quality, provides aluminium systems either custom or standard 

profiles. The company is interested in establishing long-term commercial 

agency or distribution services agreements with various partners in the EU 

market and primarily in Germany, France, Poland, Czech Rep. and Hungary.

27/01/2022 metalowa

BODE20200907003

Niemiecka firma badawcza opracowała system informacji geograficznej (GIS) 

umożliwiający użytkownikom wydzielenie obszarów o wysokim potencjale dla 

paneli solarnych z wykorzystaniem danych skanowania laserowego. Firma 

poszukuje partnerów do zawarcia umów joint venture lub usług 

dystrybucyjnych.

A German research company has developed a geographical information 

system (GIS)  enabling users to allocate high potential areas for solar panels, 

employing laser scanning data. The company is looking for partners to 

establish a joint venture or a distribution services agreement.

26/01/2022 komputery i IT



BOPT20201214001

Portugalska grupa firm powstała w 1973 w centralnym regionie kraju i działa 

w branży prefabrykatów betonowych i kamiennych. Branża rozwija 

innowacyjne rozwiązania techniczne na nawierzchnie i meble uliczne. 

Oferowane są 4 marki. Firma poszukuje zagranicznych partnerów do 

współpracy jako dystrybutorzy i/lub agenci handlowi.

Portuguese group of companies was founded in 1973 in the central region of 

Portugal and constituted by prefabricated concrete and stone compounding 

industries. These industries develop innovative

technical solutions for coatings and street furniture. They include 4 distinct 

industrial brands. The company is seeking for foreign partners to act as 

distributors and/or commercial agents.

19/01/2022
materiały i usługi 

budowlane

BODE20210106001

Niemiecki producent rozwiązań światłowodowych oferuje swoje produkty 

jako dostawca i poszukuje dystrybutorów komponentów światłowodowych 

oraz innych partnerów z tego sektora w UE i US do umów joint venture i/lub 

wzajemnej produkcji.

A German producer of customised fiberoptic solutions is offering its products 

as a supplier and is looking for distributors of fiberoptic components as well 

as other developers in the fiberoptic sector in the European Union and the US 

for joint-venture and/or reciprocal production agreements.

20/01/2022 różne inne produkty

BOAL20201229006

Firma z południowo-zachodniej części Albanii produkuje i przetwarza 

biżuterię ze złota i srebra. Oferuje wiele różnych modeli pierścieni, 

naszyjników, kolczyków, zegarków i obrączek. Z ponad 28 latami 

doświadczenia na rynku, firma poszukuje partnerów do umów agencji 

handlowych lub usług dystrybucyjnych. 

Established in the south west part of Albania, this company operates in 

manufacturing and processing of gold and silver jewelries. It offers a large 

number of different models of rings, necklace, ear drops, watches and 

bracelets etc from gold and silver. With more than 28 years of experience in 

the market, it is looking for partners to be engaged in distribution services 

and commercial agency agreements.

29/01/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOGR20210111001

Mała grecka firma opracowuje i dostarcza certyfikowaną funkcjonalną 

żywność i odżywki, inspirowane przez grecką bioróżnorodność, złożoną z 

wybranych organicznych składników z Krety, Gór Athos i Olimpu. Produkty 

odpowiadają wymagającym standardom jakości, z certyfikatami 

wystawionymi przez wiodących regulatorów. Firma poszukuje partnerów 

zdolnych do promocji i dystrybucji produktu.

A small Greek company develops and provides certified functional foods and 

nutraceuticals inspired by the Greek biodiversity, composed by selected 

organic ingredients from Crete, Mt. Athos and Mt. Olympus. Products are  

following the stricter quality standards, evidenced by top-tier scientific 

publications, and certified by leading regulatory bodies. The company is 

looking for exclusive partners with the ability to promote and distribute the 

product.

13/01/2022 spożywcza

BOUA20201029002
Ukraińska firma rozwija i produkuje gry planszowe. Poszukuje potencjalnych 

partnerów do dystrybucji i produkcji gier na podstawie umowy licencyjnej.

The Ukrainian developer and manufacturer of the board games is looking for 

potential partners, who will manufacture and distribute the board games 

under the license agreement.

20/01/2022 różne inne produkty

BOBG20210104002

Bułgarska firma z południowo-wschodniej części kraju specjalizująca się w 

produkcji pelletów drewnianych chce zawrzeć umowy usług dystrybucyjnych i 

agencji handlowej z partnerami na całym świecie w celu promocji i sprzedaży 

swoich produktów na nowych rynkach lokalnych.

The Bulgarian company from south-east part of country specialized in 

production of wood pellets wants to conclude distribution services and 

commercial agency agreements with trade partners all over the world to 

promote and sell its products on new local markets.

15/01/2022
produkty drewniane, 

meble

BOTR20201216001

Turecki startup produkuje wysokiej jakości murawę do posiadłości domowych 

lub głównych potrzeb komercyjnych. W procesie produkcji firma używa 

wysokiej jakości nasion traw poza specjalną mieszanką nawozów 

importowaną z USA. Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów 

handlowych z Unii Europejskiej i Rosji do sprzedaży produktu.

A Turkish start-up company manufactures high-quality turf for domestic 

properties or major commercial requirements. During the production 

process, the company uses very high-quality lawn seeds besides a special 

mixture of fertilizers imported from the U.S.A. The company is in search of 

distributors or commercial agents from the Europe Union and Russia to sell 

its product.

13/01/2022 różne inne produkty



BODK20210112001

Duński startup biotechnologiczny opracował musujący napój zdrowotny, 

który wspomaga funkcje myślowe i samopoczucie. Produkt został 

opracowany przez zespół składający się z biologów molekularnych, lekarzy i 

żywieniowców. Firma chce rozwinąć swój rynek poprzez  dystrybutorów lub 

umowy licencyjne.

A Danish biotech start-up has developed a sparkling health drink, that 

promotes cognitive function. and well-being. The product was developed by a 

team consisting of molecular biologists, doctors and nutritionists. The 

company is looking to expand their market via distributors or license 

agreements.

14/01/2022 spożywcza

BOSI20210106001

Mała firma słoweńska rozwija, produkuje i instaluje wysokiej jakości 

techniczne wyposażenie audio - elektroniczne systemy z opatentowanymi 

rozwiązaniami dla wszystkich typów akordeonów, które umożliwiają solową 

grę na żywo setek  dźwięków instrumentów bez potrzeby uprzedniego 

przygotowania nagrań lub playbacku. Produkty są odpowiednie dla 

amatorów, półprofesjonalistów i graczy zawodowych. Firma poszukuje 

partnerów do komercjalizacji produktów w sektorze muzycznym na bazie 

umowy agencji handlowej.

A Slovenian small company develops, manufactures and installs high-quality 

technical audio equipment - electronic systems with patented solutions for all 

types of accordions that enable to play live solo hundreds of instrument 

sounds without having to previously prepare recordings or playbacks. The 

products are suitable for amateurs, semi-professional and professional 

players. The company is looking for partners to commercialize the products in 

the music sector under commercial agency agreement.

27/01/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

 BOIT20201020004

Włoska firma specjalizuje się w produkcji destylatów, w szczególności 

wysokiej jakości winogron, likierów oraz produkcji Prosecco De Bernard.

Firma poszukuje zagranicznych agentów i dystrybutorów do umów 

agencyjnych oraz umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Italian company is specialized in distillates production, in particular in 

high quality grapes, liqueurs and Prosecco De Bernard production. 

The company is searching for foreign agents and distributors for commercial 

agency agreements and for distribution services agreements. 

 13/01/2022 spożywcza

 BOTR20210104001

Turecka firma specjalizująca się w produkcji certyfikowanych (TÜV-AUSTRIA) 

płyt pilśniowych o średniej gęstości (MDF) lakierowanych UV, płyt wiórowych 

na bazie melaminy (MFC), sklejki i płyt wiórowych z lamigloss, lamimatt, 

lamiart i lamistar, obsługuje sektor meblarski oraz HORECA.

Firma chce wejść na nowe rynki poprzez długoterminowych relacji 

biznesowych w ramach usług dystrybucyjnych, pośrednictwa handlowego i 

umów produkcyjnych.

 

A Turkish company specialized in production of certified (TÜV-AUSTRIA) UV 

lacquered medium density fiberboard (MDF), melamin based chipboard 

(MFC), plywood and chipboard panels with lamigloss, lamimatt, lamiart and 

lamistar collections serves to furniture and HORECA sectors. 

The company wants to enter new markets by establishing long-term business 

partnerships via distribution services, commercial agency and manufacturing 

agreements.

28.01.2022 różne inne produkty

 BOES20201111002

Hiszpańska firma modowa projektuje i produkuje tekstylia modowe. Firma 

zajmuje się projektowaniem i produkcją torebek, akcesoriów, wygodnego 

obuwia, dzianin oraz odzieży sportowej. Poszukują partnerów 

zainteresowanych ekologicznym podejściem do swoich produktów i chcą 

rozwijać produkty od zera do ostatecznego prototypu (joint venture, 

podwykonawstwo i / lub umowa produkcyjna). Firma poszukuje partnerów z 

całej Europy.

The Spanish fashion company designs and produces fashion textiles. The 

company is offering design service and production in the area of handbags, 

accessories, comfortable footwear, knitwear and sportswear. They are 

looking for partners interested in eco-exclusive approach in their products 

and want to develop products from zero to the final prototype (joint venture, 

subcontracting and/or manufacturing agreement). The company seeks 

partners from all Europe.

 28/01/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



 BOCH20201221001

Szwajcarska firma zajmująca się e-zdrowiem zapewnia opiekunom domowym 

najnowocześniejsze cyfrowe narzędzia i systemy. Platforma umożliwia 

łączenie się i zdalne wykonywanie czynności związanych z obsługą pierwszej 

linii. Opracowali platformę do dzielenia się pracą między profesjonalnymi 

opiekunami (B2B), którą można skalować do „butikowej” usługi 

zapewniającej komfort osobom starszym (peer-to-peer). Firmy opieki 

zdrowotnej są poszukiwane w celu zawarcia umów joint venture, umów o 

świadczenie usług finansowych i dystrybucyjnych.

 

 

 

A Swiss e-health company empowers home caregivers with state of the art 

digital tools and systems. The platform enables to interconnect and remotely 

do front line and desk care activities. They have developed a platform to 

share the workload amongst professional caregivers (B2B) that can be scaled 

to a “boutique like” comfort service provided by talents to elderly people 

(peer-to-peer). Health care companies are sought for joint venture, financial 

and distribution services agreements.

 06/01/2022 medycyna

 BOBG20210105001 

Firma produkująca ziarna słonecznika do celów piekarniczych, cukierniczych i 

karmy dla ptaków poszukuje partnerów zagranicznych jako pośredników 

handlowych, którzy będą pełnić rolę agentów i / lub dystrybutorów swoich 

produktów za granicą. Firma jest zainteresowana umową o usługę 

dystrybucyjną lub umowę agencyjną.

 

 

 

A company producing sunflower kernerls for bakery, confectionery and bird 

food use, is looking for foreign partners as trade intermediaries to act as 

agents and/or distributors for its products abroad. The company is interested 

in a distibution service agremment or a commercial agency agreement.

 14/01/2022 spożywcza

BOBG20210105002

Ta bułgarska firma jest nowo powstałą firmą specjalizującą się w produkcji 

makaronów strączkowych. Makaron to rigatoni, zrobiony z ciecierzycy, 

zielonej soczewicy i fasoli żurawinowej. Firma poszukuje dystrybutorów i 

agentów.

 

This Bulgarian company is newly-established company that is specialized in 

the production of legumes pasta. The pasta is rigatoni and it is made of  

chickpea, green lentil and cranberry beans. The company is looking for 

distributors and agents.

 23/01/2022 spożywcza

 BOES20201203004

Hiszpańska firma specjalizująca się w częściach i akcesoriach samochodowych 

poszukuje partnerów handlowych do dystrybucji swojego opatentowanego 

oparcia do hulajnogi elektrycznej, otwierania nowych rynków europejskich i 

konsolidacji na tych, na których jest już obecna.

Poszukuje również wspólnych przedsięwzięć z partnerami, którzy są gotowi 

do prowadzenia programów pilotażowych, wspierania sprzedaży krzyżowej i 

wyróżniania się wśród  konkurentów w dziedzinie mikromobilności, w 

szczególności zorientowanych na komfort, kontrolę i bezpieczeństwo.

 

Spanish company specialized in automotive parts and accessories is looking 

for commercial partners to distribute its patented e-scooter backrest, to open 

new European markets and consolidate in those in which it is already present. 

Also looking for joint ventures with partners that are willing to run pilot 

programs, foster cross-selling and differentiate among competitors within the 

micromobility field, in particular those oriented to excel in comfort, control 

and safety.

 16/01/2022
różne inne produkty



 BODE20210105001

Niemieckie MŚP specjalizujące się w opracowywaniu rozwiązań klejących do 

łączenia szerokiej gamy materiałów podczas przemysłowych procesów 

produkcyjnych w różnych branżach. Opracowuje rozwiązania aplikacyjne, 

które są dostosowane do indywidualnych sytuacji materiałowych i 

produkcyjnych. Docelowymi formami współpracy jest produkcja 

indywidualnych wyprasek klejonych oraz automatyzacja procesów 

aplikacyjnych w branży technologii samoprzylepnej, na zasadzie umowy 

produkcyjnej i outsourcingowej.

 

 

 

A German SME specialised in the development of gluing solutions for the 

connection of a broad range of materials during industrial manufacturing 

processes in different branches. It develops application solutions that are 

geared to individual material and production situations. Targeted forms of 

cooperation are the production of individual adhesive moulded parts and the 

automation of application processes in the self-adhesive technology sector, 

as manufacturing and outsourcing agreement.

 26/01/2022 różne inne produkty

 BOPT20201215001
Portugalska firma, która produkuje medyczne wodoodporne produkty 

tekstylne, wielokrotnego użytku związane ze sprzętem ochrony osobistej, 

chce obecnie rozszerzyć swoją sprzedaż na podstawie umów dystrybucyjnych 

/ produkcyjnych w Europie.

 

A Portuguese based company that is manufacturing textile medical 

waterproof, reusable products related to personal protective equipment is 

now looking to expand its sales on the basis of distribution/manufacturing 

agreements in Europe.

 06/01/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

 BOXK20201222005

Firma jest agencją social media działającą na rynku od 2016 roku. Będąc 

jedną z pierwszych agencji social media w kraju (Kosowo), są jedną z 

najbardziej doświadczonych firm w swojej branży, oferuje różnorodne usługi, 

w tym analizę widzów/odbiorców, strategię social media, tworzenie kampanii 

i treści, zarządzanie kontem, budżetowanie itp.

Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy 

outsourcingowej.

 

The company is a social media agency active in the market since 2016. Being 

one of the first social media agencies in the country (Kosovo), they are one of 

the most experienced companies in their field offering various services 

including social media viewers analysis, performance analysis, social media 

strategy, campaign and content creation, account management, budgeting, 

etc. 

The company is seeking for partners to collaborate under an outsourcing 

agreement. 

  20/01/2022 komputery i IT

 BOBG20201215001

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji sprzętu do spadochroniarstwa i 

paralotniarstwa poszukuje partnerów, którzy potrzebują takiego sprzętu na 

podstawie umów produkcyjnych, a także umów dystrybucyjnych w celu 

sprzedaży swoich produktów za granicą.

Firmy, które byłyby zainteresowane umową produkcyjną, powinny mieć 

doświadczenie w produkcji podobnego rodzaju towarów i mieć możliwość ich 

dalszej dystrybucji własnymi kanałami.

 

 

A Bulgarian company, specialized in the production of skydiving and 

paragliding equipment, seeks partners who need such an equipment to be 

manufactured for them under manufacturing agreements, as well as 

distribution services agreements for selling their products abroad.

The companies that would be interested in a manufacturing agreement 

should be experienced in the manufacturing of similar type of goods and have 

the possibility of their subsequent distribution through their own channels.

 16/01/2022 różne inne produkty



 BOMD20201103001

Firma z siedzibą w Mołdawii od 160 lat produkuje produkty z wysokiej jakości 

naturalnych składników. Produkuje:

- piwo rzemieślnicze;

- napoje o niskiej zawartości alkoholu;

- mocne napoje.

Firma poszukuje partnerów do pracy w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

 

The company located in Moldova has been manufacturing products using 

high-quality natural ingredients for 160 years since the day the plant was 

established. It produces:

- Craft beer;

- Low-alcohol drinks;

- Strong drinks.

The company seeks partners to work under a distribution services agreement.

 16/01/2022 spożywcza

BODE20201230001

Niemiecki startup to zespół ekspertów ds. akwizycji danych, którzy 

dostarczają specyficzne dla klienta zestawy danych do szkolenia aplikacji 

produkcyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Gromadząc i analizując dane 

maszynowe w czasie rzeczywistym, start-up zapewnia analizę predykcyjną i 

wykrywanie awarii w aplikacjach produkcyjnych, co prowadzi do zwiększenia 

produktywności i przychodów. W celu rozszerzenia swojej działalności chętnie 

nawiązują współpracę z partnerami w ramach umowy dystrybucyjnej, 

produkcyjnej lub joint venture.

The German startup is a team of data acquisition experts who deliver 

customer specific datasets for the training of AI based manufacturing 

applications. By collecting and analyzing real time machine data, the startup 

provides predictive analytics and failure detection for manufacturing 

applications, which leads to an increased productivity and revenue. In order 

to expand their business, they are keen to collaborate with partners under a 

distribution, manufacturing or joint venture agreement. 

  27/01/2022 komputery i IT

 BOCH20210108001

Szwajcarski start-up agrotechniczny opracował niedrogi system pod klucz do 

czysto biologicznego przetwarzania obornika. Dzięki opatentowanym 

bakteriom obornik przekształca się w wodę, ciekły azot i stały fosfor. System 

jest idealny dla dużych ferm trzody chlewnej i krów lub biogazowni 

produkujących duże ilości nadmiaru obornika. Poszukują partnerów 

marketingowych / handlowych posiadających odpowiednie kontakty w 

zakresie rolnictwa na podstawie umowy handlowej lub finansowej.

 

A Swiss agrotech startup has developed a low cost turn-key system for the 

purely biological treatment of manure. With their proprietary bacteria the 

manure is transformed into water, liquid nitrogen and solid phosphorus. The 

system is ideal for large pig and cow farms or for biogas plants producing 

large quantities of excess manure. They are looking for marketing/sales 

partners with appropriate contacts in the field of farming for a commercial 

agency or for a financial agreement. 

  19/01/2022
środowisko/energia/o

chrona środowiska

 BOTR20201223001

Turecka firma świadczy usługi inżynieryjne i doradcze w zakresie budowy 

autostrad, kolejnictwa, badań lotniczych i naziemnych, produktów 

fotogrametrycznych, cyfrowych ortofotomap, trójwymiarowego modelu 

miasta oraz aplikacji systemów informacji geograficznej. Przedstawia 

zintegrowane rozwiązania konstrukcyjne z wykwalifikowaną obsługą i 

doświadczeniem zawodowym. Firma oferuje swoje usługi firmom na terenie 

UE w formie podwykonawstwa lub w ramach umowy joint venture.

 

The Turkish company provides engineering and consultancy services in the 

field of highway engineering, railway engineering, aerial and terrestrial 

survey, photogrammetric products, digital ortho imagery, 3D city model, and 

geographic information system application. It presents integrated 

engineering design solutions with qualified service and professional 

experience. The company is offering its services to companies in the EU in the 

form of subcontracting or under a joint venture agreement.

 28/01/2022 inne usługi



 BODE20210114001

Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji części zamiennych, produkcji 

części maszyn na małą i średnią skalę zapewnia szybkie i elastyczne usługi w 

połączeniu z wysoką jakością i oferuje możliwości outsourcingu. Firma 

zaopatruje szeroką gamę branż. Wśród nich przemysł stoczniowy, lotniczy, 

recyklingowy i obronny. Są zainteresowani umowami outsourcingowymi z 

firmami potrzebującymi profesjonalnych usług toczenia, frezowania, tłoczenia 

i spawania części zamiennych i prototypów.

 

 

 

German company, specialized in spareparts production, small and medium 

scale production of machine parts provides fast and flexible services 

combined with high quality and offers outsourcing capacities. The company 

supplies a broad range of industries. Among them the shipbuilding industry, 

aerospace, recycling and defence industry. They are interested in outsourcing 

agreements with companies in need of professional turning, milling, pressing 

and welding services for spareparts and prototypes

 29/01/2022 narzędzia i części

BRDE20210108001
Niemiecki producent materacy poszukuje dostawców pianki poliuretanowej z 

Europy Wschodniej.

A German manufacturer of mattresses is looking for suppliers of foam from 

Eastern Europe.
26/01/2022

materiały i usługi 

budowlane

BRDE20201214001

Przedsiębiorstwo niemieckie opracowało dziecięce plecaki. Firma poszukuje 

szwalni na Słowacji, w Czechach i w Polsce, chętnych wyprodukować 

niemiecki produkt. Współpraca oparta na umowie o produkcję lub 

podwykonawstwo.

A German company has designed children´s backpacks. It is looking for 

sewing companies in Slovakia, the Czech Republic or Poland willing to 

produce these backpacks. Cooperation can be based on a manufacturing 

agreement or subcontracting.

06/01/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BRDE20201216001

MŚP zlokalizowane w Saksonii działające od 2004, zatrudniające obecnie 14 

osób, specjalizujące się w sprzętach wewnętrznych do muzeów i galerii 

poszukuje podwykonawcy mniej więcej tej samej wielkości do produkcji i 

montażu w zakresie konstrukcji wystawienniczych / targowych. Wymagane 

jest doświadczenie w produkcji CNC i biegła obsługa oprogramowania CAD.

  

The medium-sized craft company is located in Saxony and exits since 2004. 

The joinery currently employs 14 people and is specialised in interior fittings 

for museums and galleries.

The company is looking for a subcontractor of approximately the same size 

for manufacturing and assembly in the area of exhibition construction/trade 

fair construction. Experience in the use of CNC manufacturing and proficient 

use of CAD software is required.

08/01/2022
materiały i usługi 

budowlane

BRDE20201110001

Firma niemiecka - dystrybutor części samochodowych, zainteresowany 

uruchomieniem i utworzeniem sieci dystrybucji części samochodowych 

poszukuje partnerów dostarczających części do samochodów osobowych, 

użytkowych, ciężarowych i autobusów, a także do pojazdów przemysłowych i 

rolniczych. Niemiecka firma oferuje dystrybucję tych produktów w Europie. 

Współpraca opierałaby się na umowach dostaw.

With the aim to start and set up a distribution network for automotive parts, 

a German distributor of automotive parts is looking for partners who are 

supplying parts für cars, utility vehicles, trucks and buses as well as for 

industrial and agricultural vehicles. The German company offers the 

distribution of these products in Europe. Cooperation would be based on 

supply agreements.

08/01/2022 narzędzia i części

BRRO20201218001

Przedsiębiorstwo rumuńskie z Transylwanii z 20 letnim doświadczeniem w 

sektorze przedstawicielstwa handlowego firm międzynarodowych na arenie 

międzynarodowej poszukuje poza europejskich partnerów, celem zawarcia 

współpracy w oparciu o  umowę agencyjną.

A Romanian company from Transylvania, with 20 years of experience in the 

field of commercial representation for international companies on the 

internal market, is looking for European and non-European partners in order 

to conclude commercial agency agreements.

20/01/2022 inne usługi



BRDE20201208001

Przedsiębiorca niemiecki działający w sektorze konstrukcji poszukuje 

podwykonawców, oferujących usługi malowania, tynkowania, sztukaterii lub 

montażu płyt gipsowo-kartonowych dla projektów budowlanych w 

północnych i zachodnich Niemczech oraz Saksonii-Anhalt. Celem jest 

nawiązanie długoterminowej współpracy z podwykonawcami ze wschodnich 

Niemiec.

A German company group active in the construction sector is searching for 

subcontractors, who offer painting, plastering, stuccoing or drywall craft for 

construction projects in Northern and West Germany as well as Saxony-

Anhalt. The target is to establish long term cooperation with subcontractors 

from eastern Germany.

20/01/2022
materiały i usługi 

budowlane

BRTR20201113001

Turecka agencja HR specjalizująca się w imigracjach, globalnej mobilności i 

usługach rekrutacyjnych dla krajowych i zagranicznych klientów od roku 2005 

korzysta z międzynarodowych systemów śledzenia kandydatów online, aby 

zapewnić bardziej wydajną obsługę swoich klientów. Firma poszukuje 

długoterminowej współpracy poprzez pośrednictwo handlowe lub umowy 

outsourcingowe na terenie Unii Europejskiej.

A Turkish human resources consultancy company has specialized in 

immigration, global mobility and recruitment services to national and 

international clients since 2015. The company uses international applicant 

tracking systems and online candidate resourcing for a more efficient service 

to their clients. The company looks for a long-term partnership through a 

commercial agency or outsourcing agreements in the European Union. 

06/01/2022
doradztwo i 

konsultacje

BRMK20201216001

Przedsiębiorstwo z Macedonii działające jako importer i dystrybutor różnego 

rodzaju produktów spożywczych (żywność) takich jak mrożone mięso i 

produkty mięsne (kurczak, indyk, wołowina i cielęcina, wieprzowina i owoce 

morza) poszukuje europejskich partnerów biznesowych (producentów i 

hurtowników z sektora żywności) w celu zawarcia umowy agencyjnej i 

dystrybucyjnej.

A Macedonian company is an importer and distributor of various types of 

food products such as frozen meat and meat products (chicken, turkey, beef 

and veal meat, pork and sea fish).

The company is looking for new European partners (producers and 

wholesalers from the food industry) in the framework of commercial agency 

and distribution agreements.

12/01/2022 spożywcza

BRGR20210107001

Grecki start-up pracuje nad udoskonaleniem konstrukcji silnika spalinowego. 

U podstaw tej technologii leży opatentowany mechanizm, który przekształca 

ruch posuwisto-zwrotny w ruch obrotowy, będący zamiennikiem tradycyjnej 

konstrukcji wału korbowego. Firma poszukuje powłok takich jak ceramika itp., 

które zapewniają dobrą twardość, niskie zużycie i niski współczynnik tarcia do 

zastosowania w powyższym mechanizmie. Rozważane rodzaje partnerstwa to 

umowa z dostawcą lub o podwykonawstwo.

A Greek startup is working on an improvement of internal combustion engine 

design. At the core of the technology is a patented mechanism that converts 

reciprocating motion to rotary motion, a replacement to the traditional 

crankshaft design. The company is looking for coatings such as ceramic or the 

like that provide good hardness, low wear and low friction coefficient for use 

in the mechanism. The types of partnership considered is supplier or 

subcontracting agreement.

19/01/2022 różne inne produkty

BRFR20201120001

Francuska rodzinna destylarnia działająca aktywnie na rynku krajowym jak też 

poza granicami kraju poszukuje jakościowego ciemnego rumu z obszaru 

karaibskiego, celem zawarcia współpracy długofalowej i powiększenia oferty 

produktów o inne alkohole.

French family owned distillery, active on its home market and in foreign 

countries is looking for quality dark rum from the caribbean area for a long-

term supplier agreement to enlarge its product offer with other spirits.

15/01/2022 spożywcza



BRXK20210105001

Przedsiębiorstwo z Kosowa specjalizujące się w sprzedaży hurtowej i 

dystrybucji produktów żywnościowych (ser, oliwki, pikle, itp.) na rynku 

krajowym zainteresowane jest odkryciem nowych możliwości importu od 

europejskich producentów wysokiej jakości żywności, celem zwiększenia 

produktów w portfolio firmy z Kosowa w oparciu o umowę usług dystrybucji.

A Kosovar company specialized in bulk sale and distribution of food products 

(cheese, olives, pickles, !etc) to the Kosovo market wishes to explore new 

opportunities to import from quality food producers in Europe, in order to 

enlarge its products portfolio under a distribution services agreement.

20/01/2022 spożywcza

BRRO20201118001

Rumuński producent kosmetyków bazujących na mydle dla dorosłych i dzieci 

ze 100 -letnią tradycją w produkcji mydła zainteresowane jest w dotarciu do 

partnerów biznesowych zdolnych do dostarczenia kosmetycznych kompozycji 

zapachowych. Współpraca ze zidentyfikowanymi partnerami oparta będzie 

na umowach o produkcję.

A Romanian company manufactures soap-based cosmetics for adults and 

children following a 100 years’ tradition in soap-making. The company is 

interested in identifying international business partners able to supply 

cosmetic fragrance compositions. Cooperation with the partners identified 

will be based on manufacturing agreements. 

06/01/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BRXK20210122001

Przedsiębiorstwo z Kosowa specjalizujące się w hurtowej sprzedaży i 

dystrybucji produktów żywnościowych takich jak: produkty mięsne, 

nabiałowe, itp. na rynku krajowym zainteresowane jest importem od 

producentów wysokiej jakości produktów w oparciu o umowy o usługach 

dystrybucyjnych.

A Kosovar company specialized in bulk sale and distribution of food products 

like: meat products, dairy products, etc. on the Kosovar market wishes to 

explore new opportunities to import from quality producers, in order to 

enlarge its products portfolio under a distribution services agreement.

26/01/2022 spożywcza

BRTR20201201001

Przedsiębiorstwo tureckie zaangażowane w przemysł kruszyw i urządzeń do 

betonu oferuje różne produkty, takie jak betoniarnie kompaktowe lub 

kontenerowe, RCC (beton zagęszczony walcami) i prefabrykaty, a także 

systemy recyklingu i urządzenia do dozowania włókien, podajniki, 

przesiewacze, kruszarki, systemy mycia. Firma zainteresowana jest zakupem 

firmy zagranicznej, zlokalizowanej w dużym porcie i specjalizującej się w 

górnictwie, budownictwie, produkcji ciężkich maszyn lub dziedzinach 

pokrewnych w oparciu o umowę przejęcia.

A Turkish company involved in aggregates and concrete equipment industries 

offers various products such as compact or container type batching plants, 

RCC (roller compacted concrete) and precast applications along with recycling 

systems and fiber dosing equipment, feeders, screens, crushers, washing 

systems.

They seek to buy a foreign company which is located in a major port and 

specialized in mining, construction, heavy machinery manufacturing or 

related fields via acquisition agreement.

19/01/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOUA20201130001

Ukraiński producent i eksporter produktów zbożowych: ekologicznych 

płatków zbożowych, płatków szybko gotujących się, płatków owsianych 

instant z różnymi naturalnymi dodatkami, musli (bez cukru), dodatków do 

zup, przecieru z fasoli (groch, soczewica, ciecierzyca). Firma poszukuje 

partnerów do umowy dystrybucyjnej lub umowy agencyjnej. 

Ukrainian manufacturer and exporter of grain products: organic cereals, quick-

cooking flakes, instant oatmeal with different natural additives, granola (no 

sugar), soup garnish, and purée from beans (peas, lentil, chickpea). The 

company is looking for partners for the distribution agreement or commercial 

agency agreement.

22/01/022 
spożywcza

BOQA20201219001 

Katarski producent wysokiej jakości lodów, produktów mleczarskich i 

napojów poszukuje dystrybutorów, zwłaszcza importerów lub hurtowników, 

którzy zaopatrują się w różnych kanałach handlowych w celu poszerzenia 

oferty o nowe produkty i zapewnienia ich dystrybucji w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

Qatari producer of quality ice cream, dairy products and beverage is looking 

for distributors, especially importers or wholesalers, which supply in different 

trade channels in order to add new products to their product range and 

ensure their distribution under distribution services agreement.

19/01/2022 
spożywcza



BOIT20210113001 

Włoska firma, specjalizująca się w produkcji ręcznie robionych lodów, 

opracowała nowy sposób produkcji lodów w procesie zerowego ICE (tajne 

know-how), który pozwala na to, aby produkt końcowy nigdy nie był 

zamrażany, zawsze był jedwabisty i bardziej strawny.

Firma poszukuje partnerów finansowych do rozszerzenia swojej produkcji w 

innych krajach (przede wszystkim w Niemczech i Europie Północnej).

An Italian company, specialized in manufacturing of handmade ice-cream, 

has developed a new way to produce the ice-cream through the zero ICE 

process (secret know-how) that allows to have the final product never frozen, 

always silky and more digestible. 

The company is looking for financial partners to expand its production in 

other countries (above all Germany and Northern Europe)

27/01/2022 
spożywcza

BOUA20201204004 

Ukraińska firma produkuje w 100% naturalny peeling do skóry głowy w 

rejonie Karpat. Firma poszukuje partnerów międzynarodowych w celu 

zawierania usług dystrybucyjnych i / lub umów agencyjnych dla swoich 

produktów. 

A Ukrainian company produces 100% natural scalp scrub in the Carpathian 

mountains region. The company seeks international partners in order to 

conclude distribution services and/or commercial agency agreements for 

their products. 

23/01/2022 

chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOTR20210107002 

Turecka firma specjalizująca się w produkcji opraw oświetleniowych LED 

oferuje podwykonawstwo i usługi produkcyjne producentom sprzętu 

oświetleniowego, którzy współpracują z oprawami solarnymi i LED do 

oświetlenia ogrodowego, ulicznego, przemysłowego i drogowego w celu 

promocji i komercjalizacji swoich produktów. 

A Turkish company specialized in LED lighting fixture production offers its 

subcontracting and manufacturing services to manufacturers of lighting 

equipment who work with solar and LED luminaires for the garden, street, 

industrial and road lighting to promote and commercialize its products.

28/01/2022 

sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOES20201209001

Hiszpańskie MŚP zajmujące się budownictwem modułowym poszukuje 

międzynarodowych partnerstw, takich jak umowy dystrybucyjne i handlowe. 

Projektują, budują i montują konstrukcje modułowe w oparciu o kontenery 

transportowe. Kontenery firmy mogą być wykorzystywane do handlu 

detalicznego, restauracji, wypoczynku, budowy domów modułowych / szpitali 

oraz do wszelkich innych zastosowań, których klient może potrzebować. 

Firma opracowała produkty Covid-19, takie jak kontrola dostępu do obiektów 

i gabinetów dla geriatrii / szpitali. 

A Spanish modular construction SME is in search of international 

partnerships, like distribution and commercial agency agreements. They 

design, build, and install modular constructions based on shipping containers. 

The company's containers can be used for retail, restaurants, leisure, 

construction of modular houses/hospitals, and any other use the client may 

need. The company has developed Covid-19 products, such as access control 

to facilities and visiting rooms for geriatrics/hospitals.

29/01/2022 

materiały i usługi 

budowlane

BOFR20201014001 

Francuska firma wyróżnia się unikalnym podejściem do automatyzacji testów 

funkcjonalnych. Zapewnia wszystkim testerom oprogramowania - niezależnie 

od tego, czy mają doświadczenie techniczne, czy nie - intuicyjne i solidne 

rozwiązanie do tworzenia, utrzymywania i wykonywania automatycznych 

testów funkcjonalnych, które oferują kompleksowy wgląd jakość 

oprogramowania przez cały czas - w technologiach internetowych, 

stacjonarnych, mobilnych i usług internetowych.

Firma poszukuje agentów handlowych i partnerów finansowych (inwestorów) 

do swojego oprogramowania. 

A French company features a unique approach to functional test automation. 

It provides all software testers – whether they have a technical background or 

not – with an intuitive and robust solution to create, maintain and execute 

automated functional tests which offer a comprehensive view on the quality 

of software at all times – on web, desktop, mobile and webservice 

technologies.

The company is looking for commercial agents and financial partners 

(investors) for its software. 

22/01/2022 
komputery i IT



BOES20201201001

Hiszpańska firma produkuje wysokiej jakości koktajle i lody z naturalnych, 

organicznych składników. Produkty te są przeznaczone dla współczesnych 

konsumentów, którzy chcą produktów ekologicznych, wegańskich, 

bezglutenowych, mlecznych i bez laktozy, bez oleju palmowego i bez 

rafinowanych cukrów. Bogate w składniki odżywcze i wykonane przy użyciu 

tradycyjnych, rzemieślniczych technik z nowoczesnym akcentem.

Firma planuje zwiększyć swoją obecność za granicą poprzez umowy z 

agentami lub dystrybutorami. 

The Spanish company produces quality shakes and ice creams using natural, 

organic ingredients. The products are designed for modern-day consumers 

who want organic, vegan, gluten free, dairy and lactose free, palm oil free 

foods with no refined sugars. They are nutritionally rich and complete and 

made using traditional, artisan techniques with a modern twist. 

The company plans to increase its presence abroad through agreements with 

agents or distributors.

19/01/2022
spożywcza

BOIT20201209002 

Ta włoska firma z regionu Marche, specjalizująca się w produkcji wysokiej 

jakości, innowacyjnych, ekologicznych, organicznych, a nawet wegańskich 

kosmetyków, poszukuje partnerów handlowych, takich jak importerzy i 

dystrybutorzy, w celu poszerzenia swojej sieci sprzedaży zarówno w Europie. 

rynku i za granicą. Oferowane są usługi dystrybucyjne i umowy produkcyjne. 

This Italian company located in the Marche region specializing in the 

production of high-quality, innovative, eco-sustainable, organic and even 

vegan cosmetics, is looking for commercial partners such as importers and 

distributors in order to expand its sales network both in the European market 

and abroad. Distribution service and manufacturing agreements are offered.

22/01/2022 

chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOLT20201207001 

Litewska firma specjalizuje się w produkcji rozdmuchiwarek PET od 1994 r. 

Kompletuje rozwiązania w zakresie pakowania PET. Wydmuchiwarki PET 

mogą być wykorzystywane do produkcji opakowań PET o dowolnym kształcie. 

Firma produkuje i dostarcza również różne kształty pojemników PET (butelki, 

słoiki, pojemniki typu hot-fill, pojemniki wielkogabarytowe). Firma jest 

zainteresowana znalezieniem przedstawicieli handlowych w ramach umowy 

przedstawicielstwa handlowego lub umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

A Lithuanian company specializes in the production of PET blow molding 

machines and completes PET packing solutions since 1994. PET blowing 

machines can be used for the manufacture of any shape of PET containers. 

The company also produces and supplies various shapes of PET containers 

(bottles, jars, hot-fill containers, large-size containers). The company is 

interested in finding commercial agents under a commercial agency or 

distribution service agreement. 

 

 29/01/2022 
inne usługi

BOSK20201119001 

Słowacki producent innowacyjnych bloków konstrukcyjnych, których celem 

jest poprawa obecnego sektora budowlanego i poziomu życia mas, poszukuje 

licencjobiorcy z sektora budowlanego na podstawie umowy licencyjnej. 

Slovak producer of innovative building blocks, dedicated to improving the 

current construction sector and standard of living for masses, is looking for a 

licensee from the construction sector under license agreement. 
29/01/2022 

materiały i usługi 

budowlane

BOUK20210112004 

Brytyjska firma ICT opracowała zasoby edukacyjne oparte na quizach i 

platformę internetową dla studentów medycyny z całego świata, która działa 

na urządzeniach mobilnych, tabletach i komputerach stacjonarnych. 

Platforma wspiera studentów medycyny na studiach licencjackich w 

stosowaniu wiedzy medycznej w warunkach klinicznych i jest już używana w 

całej Wielkiej Brytanii. System jest dostępny na podstawie umowy licencyjnej 

dla uczelni lub instytutów badawczych kształcących studentów medycyny. 

A UK ICT company has developed a quiz case-based learning resource and 

online platform for worldwide medical students which works on mobile, 

tablet and desktop. The platform supports undergraduate medical students in 

the application of medical knowledge in a clinical setting and is already in use 

across the UK. The system is available via licensing agreement to universities 

or research institutes training medical students.

  

14/01/2022 
komputery i IT



BOKR20210107001 

Koreańska firma dostarcza oprogramowanie / treści Augmented Reality (AR), 

które pozwalają jej klientom na opracowanie nowej usługi lub integrację z 

istniejącym systemem usług. Poszukuje globalnych partnerów, którzy mogą 

stworzyć większą wartość dzięki funkcjom AR w swoich usługach w ramach 

licencji i / lub umowy outsourcingowej. Zestaw deweloperski 

oprogramowania AR * firmy ma następujące główne funkcje: wykrywanie / 

śledzenie twarzy, upiększanie w czasie rzeczywistym, wirtualny makijaż, 

naklejki AR 2D / 3D, segmentacja w czasie rzeczywistym itp. 

A Korean company provides Augmented Reality (AR) software/contents that 

allow its clients to develop a new service or integrate with an existing service 

system. It’s seeking global partners who can create greater value with its AR 

features in their services under license and/or outsourcing agreement. The 

company's AR software development kit* has the following main features: 

Face detection/tracking, real-time beautification, virtual makeup, 2D/3D AR 

content/sticker, real-time segmentation etc.

16/01/2022 
komputery i IT

BOBG20210104001 

Bułgarska firma oferuje środki do dezynfekcji rąk i powierzchni w aerozolu na 

podstawie umów przedstawicielstwa handlowego lub usług dystrybucyjnych.

Firma oferuje środki do dezynfekcji rąk, odpowiednie również dla dzieci, 

dostępne w postaci aerozolu oraz środki do dezynfekcji powierzchni, 

dostępne również w postaci aerozolu, odpowiednie do użytku domowego i 

środowiska pracy.

A Bulgarian company offers hand and surface disinfectants in aerosols under 

commercial agency or distribution services agreements.

The company offers hand disinfectants, suitable also for kids, available in 

aerosol format and surface disinfectants, also available in aerosol format, 

suitable for households as well as work environments. 

27/01/2022 
inne usługi

BOBG20210106002

Firma z południowo-wschodniej Bułgarii z ponad 20-letnim doświadczeniem 

jako producent  i dystrybutor wyrobów do ociepleń, jest zainteresowana 

współpracą z zagranicznymi partnerami w celu ekspansji na nowe rynki. Firma 

chce zawrzeć umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The company from south-eastern Bulgaria with over 20 years experience as 

manufacturer and distributor of its products for thermal insulation, is 

interested to cooperate with foreign partners to expand on new markets, 

under distribution services agreement.  

23/01/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOAL20190522001
Ta albańska firma z 30-letnim doświadczeniem w produkcji oliwy z oliwek z 

pierwszego tłoczenia poszukuje dystrybutorów.

This Albanian company, with a 30 year experience in producing extra virgin 

olive oil, seeks distributors to cooperate under a distribution services 

agreement.

30/01/2022 spożywcza

BOIL20201227001

Izraelska firma zajmująca się akwakulturą opracowała zaawansowaną, 

sprawdzoną technologię do masowej produkcji krabów i homarów. Hodowla 

jest  łatwa, szybka i charakteryzuje się niskim ryzykiem. Firma chce nawiązać 

współpracę projektową z ministerstwami rolnictwa oraz podmiotami 

chętnymi do inwestowania w zrównoważone projekty akwakultury w ramach 

umowy joint venture.

The Israeli aquafarm has developed advanced proven breeding farm 

technology for mass production of breed crabs and lobsters with an easy, 

rapid, and low risk growing process that produces very high profit. The 

company is looking for project collaboration with Ministries of Agriculture 

and aqualogists willing to invest in sustainable aquaculture projects under a 

joint venture agreement.

20/01/2022 różne inne produkty

 BOUK20210112002

Brytyjska firma dostarczająca szereg środków ochrony osobistej (ŚOI) i 

produktów antywirusowych chce rozszerzyć swoją międzynarodową sieć 

partnerów. Firma chce współpracować z dystrybutorami, dealerami lub 

firmami handlowymi, które zaopatrują szpitale, kliniki medyczne i apteki w 

ramach umowy dystrybucyjnej.

UK company suppling a range of Personal Protective Equipment (PPE) and 

anti-viral products is looking to expand their international network of 

partners. The company is looking to work with medical distributors, dealers, 

or trading companies that supply into hospitals, medical clinics, and 

pharmacies under a distribution agreement.

28/01/2022 medycyna



BOXK20201222008

Firma jest agencją komunikacji cyfrowej z siedzibą w Prisztinie w Kosowie, 

działającą od 2001 roku. Łącząc myślenie projektowe oraz tzw. metodykę 

zwinną, dostarcza światowej klasy platformy / rozwiązania cyfrowe i 

komunikacyjne. Mając doświadczenie w łączeniu back-endowego rozwoju z 

kreatywnością i designem, poszukują partnerstw w formie umów 

outsourcingowych lub podwykonawczych.

The company is a digital communications agency located in Pristina, Kosovo 

operating since 2001. By combining design thinking and agile methodologies 

they deliver world-class digital and communication platforms/solutions.  

Being that they have experience in mixing back-end developing with 

creativity and design, they are searching for partnerships in the form of 

outsourcing or subcontracting agreements. 

15/01/2022 komputery i IT

BOBG20201229001

Firma z Bułgarii, która od ponad 10 lat zajmuje się produkcją, cięciem, 

kształtowaniem i wykańczaniem kamieni naturalnych, takich jak marmur, 

kwarc, onyks i trawertyn, poszukuje  dystrybutorów oraz agentów.

A company from Bulgaria, focused on production, cutting, shaping and 

finishing of natural stones such as marble, quartz, onyx and travertine for 

more than 10 years is looking for distribution services agreement or 

commercial agency agreement.

20/01/2022 różne inne produkty

BOTR20201124001

Turecka firma zajmująca się przemysłem kruszyw i urządzeń do betonu chce 

podpisać umowę produkcyjną, w której możliwe jest również prywatne 

etykietowanie.  Firma oferuje m.in. betoniarnie kompaktowe lub 

kontenerowe, RCC (beton wałowany), prefabrykaty, systemy recyklingu, 

urządzenia do dozowania włókien, podajniki, przesiewacze, kruszarki oraz  

systemy mycia.

 

A Turkish company involved in aggregates and concrete equipment industries 

offers various products such as compact or container type batching plants, 

RCC (roller compacted concrete) and precast applications along with recycling 

systems and fiber dosing equipment, feeders, screens, crushers, washing 

systems.

The company offers manufacturing agreement where private labeling is also 

possible.

19/01/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOCZ20210111001

Czeski producent, specjalizujący się w obróbce blach, od części wycinanych 

laserowo po elementy spawane / montażowe itp., chce nawiązać 

długoterminową współpracę . Oferuje dostawę produktów w ramach 

podwykonawstwa.

 

A Czech manufacturer,  specialised in sheet metal processing focused from 

laser cutting parts up to welded/assembly units etc. is looking for a long-term 

partnership to offer and supply products in subcontracting on the markets 

outside the Czech Republic. 

29/01/2022 metalowa

BOUA20201207001

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji kremu na bazie pasty 

chlorofilowo-karotenowej.

Poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych współpracujących z 

aptekami, branżą farmaceutyczną i kosmetyczną.

The Ukrainian company specializes in the production of a cream, based on 

chlorophyll-carotene paste.  

The company is looking for distributors and commercial agents involved in 

pharmacies, the pharmaceutical field, and cosmetics.

21/01/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

 BOFR20210114001

Francuska firma opracowała zaawansowane oprogramowanie do zarządzania 

aktywami dla instytucji finansowych, które prawie w całości pokrywa ich 

potrzeby w zakresie zarządzania aktywami. Firma poszukuje partnera, który 

będzie odpowiedzialny za dystrybucję jej oprogramowania do banków, firm 

zarządzających aktywami i międzynarodowych funduszy. Współpraca będzie 

odbywać się na podstawie umowy agencyjnej.

 

A French company has developed advanced asset management software for 

financial institutions that almost entirely covers their needs in the asset 

management business. The company is looking for a partner who will be in 

charge of distributing its software to banks, asset management companies 

and international funds. The cooperation will take place under a commercial 

agency agreement.

29/01/2022 komputery i IT



BOSI20201023001

Firma ze Słowenii stosująca zaawansowaną technologię (high-tech), łącząca 

badania, rozwój, inżynierię, prototypowanie i usługi produkcyjne pod jednym 

dachem, poszukuje partnerstw, oferując pełną usługę rozwoju. Firma chce 

podpisać umowy w zakresie podwykonawstwa, umowy produkcyjne i/lub 

outsourcingu w UE i nie tylko.

A high-tech company from Slovenia, EU, blending research, development, 

engineering, prototyping, and manufacturing services under one roof, is 

looking for partnerships, offering a complete development service for 

subcontracting and/or to sign manufacturing and/or outsourcing agreement 

in EU and beyond. 

26/01/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOUK20210108002

MŚP z północnej Anglii, projektuje i produkuje wysokiej jakości, 

automatyczne i innowacyjne urządzenia do dezynfekcji rąk. Produkty można 

stosować we w przestrzeni publicznej, pomieszczeniach oraz na zewnątrz. 

Firma poszukuje globalnych partnerów w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

North of England based SME who design and manufacture automatic 

innovative high quality hand sanitisation equipment  that can be used in all 

public environments, indoors and outdoors is seeking to find global partners 

in the frame of a distribution services agreement. 

20/01/2022 różne inne produkty

BOMK20201222003

Macedońska firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży dodatków i 

chemicznych materiałów budowlanych poszukuje sprawdzonych 

dystrybutorów i partnerów działających na rynku unijnym. Firma oferuje 

produkty i rozwiązania nawet najbardziej specyficznych problemów 

współczesnego budownictwa.

Macedonian company specialized in production and sale of additives and 

other chemical building materials is looking for reliable distributors and 

partners working on the EU market to whom it can offer products and 

solutions, even to the most specific problems of the modern construction 

industry.

30/01/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOUA20210103001

Ukraińska firma działająca od 2009 r. w północno-zachodniej części kraju, jest 

producentem i dystrybutorem odzieży neoprenowej. Firma poszukuje 

dystrybutorów swoich produktów na rynkach europejskich.

The company is located in Ukraine's north-west region. It is active since 2009 

as a manufacturer and distributor of neoprene garments. The company 

wishes to find companies willing to operate as a distributor of its products in 

European markets. 

26/01/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOPL20201215001

Polski producent łatwych w użyciu, płynnych nawozów azotowych o 

długotrwałym działaniu chciałaby sprzedawać nawozy na całym świecie. 

Firma jest zainteresowana współpracą w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych, umowy agencyjnej lub umowy finansowej. Firma jest też 

importerem różnych nawozów.

The Polish company manufactures easy to use liquid nitrogen fertilizer with 

long term effects. The company also imports other fertilizers. The firm would 

like to sell fertilizers worldwide. It is interested in initiating cooperation under 

distribution services agreement, commercial agency agreement or financial 

agreement.

22/01/2022 rolnictwo

BOMT20210114001

Maltańska firma opracowuje indywidualne rozwiązania dla różnych sektorów 

przemysłu, które wymagają automatyzacji, systemów zrobotyzowanych i 

zautomatyzowanych pojazdów sterowanych. Firma poszukuje 

międzynarodowych klientów z sektorów farmaceutycznego, 

motoryzacyjnego, lotniczego, logistycznego i produkcyjnego, którzy 

potrzebują ich niestandardowych usług w ramach umowy podwykonawczej.

The Maltese company develops customised solutions for various industrial 

sectors that require automation, robotic systems and automated guided 

vehicles. It is seeking international clients from the pharmaceutical, 

automotive, aviation, logistics and manufacturing sectors who require their 

customised services under a subcontracting agreement.

30/01/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

 BOES20210111003

Hiszpańskie MŚP oferuje szeroki zakres usług związanych ze zrównoważonym 

rozwojem, wyzwaniami społecznymi i środowiskiem. Firma opracowała różne 

narzędzia i procedury do przeprowadzania ocen społecznych, 

zrównoważonych inwestycji, ekoprojektowania, ocen gospodarki o obiegu 

zamkniętym, projektów zmian klimatycznych, efektywnego gospodarowania 

zasobami, waloryzacji odpadów itp. Firma poszukuje umów agencyjnych.

A Spanish SME offers a wide range of services related to sustainability, social 

challenges and environment. The company has developed different tools and 

procedures to carry out social assessments, sustainable investments, 

ecodesign, circular economy assessments, climate change projects, resources 

efficiency, waste valorization, etc. The company is looking for commercial 

agency agreements.

21/01/2022
środowisko/energia/o

chrona środowiska



 BODE20200928004

Niemiecka firma zajmująca się przetwarzaniem i uszlachetnianiem 

pozostałości warzenia na potrzeby żywienia zwierząt i składników pasz, 

składników żywności i żywności funkcjonalnej poszukuje umów na usługi 

dystrybucyjne.

 

A German company working in the field of processing and refinement of 

brewing residual products for the purpose of animal nutrition and feed 

ingredients, food ingredients and functional food is looking for distribution 

service agreements.

16/01/2022 różne inne produkty

BOXK20201222007

Firma zlokalizowana Prisztinie w Kosowie w zajmuje się kształtowaniem 

informacji cyfrowych w celu ich przekształcenia w łatwo zrozumiały format. 

Oferowane przez nich usługi obejmują: projektowanie i rozwijanie stron 

internetowych, tworzenie aplikacji internetowych, dostosowywanie 

WordPress lub tworzenie niestandardowych systemów zarządzania treścią, 

tworzenie platform handlu elektronicznego oraz dostarczanie 

niestandardowych rozwiązań cyfrowych do zarządzania informacjami.

Firma poszukuje outsourcingu lub podwykonawstwa umów partnerskich.

 

They are a company involved in shaping digital information to transform it 

into an easily comprehensible format, located in Prishtina, Kosovo. The 

services they offer include: web designing and developing, creating web 

applications, customizing WordPress or creating bespoke content 

management systems, creating e-commerce platforms, and providing custom 

digital solutions to managing information. 

The company is looking for outsourcing or subcontracting agreement 

partnerships.

16/01/2022 komputery i IT

BOTR20201208001

Turecki producent wewnętrznych i zewnętrznych implantów ortopedycznych 

dla ludzi ma teraz nową linię do użytku weterynaryjnego i szuka umów 

dystrybucyjnych. Głównym obszarem działania MŚP są produkty dla 

człowieka. Linia weterynaryjna firmy jest nowa i MŚP jest gotowe poszerzyć 

swój rynek o nową linię.

Turkish manufacturer of internal and external orthopedic implants for human 

has now a new line for veterinary use and is looking for distributorship 

agreements. Main operation field of the SME are products for human. The 

company's veterinary line is new and the SME is willing to widen its market 

for its new line. 

28/01/2022 medycyna

BOIT20201218002

Włoska firma, oferująca szeroką gamę rozwiązań mających na celu 

oszczędzanie energii i poprawę jakości energii, opracowała innowacyjne 

produkty do kompensacji zwisów i optymalizacji napięcia.

Firma posiada ogólnoświatową sieć dystrybucji i poszukuje nowych 

partnerów do dystrybucji nowych produktów w Europie za pośrednictwem 

agencji handlowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

Idealnymi partnerami są agenci i firmy inżynieryjne pracujące w ramach 

projektów dotyczących energii odnawialnej lub efektywności energetycznej.

 

An Italian company, offering a wide range of solutions aimed to save energy 

and to improve the power quality, has developed innovative products for sag 

compensation and voltage optimization.

The company has a worldwide distribution network and is looking for new 

partners to distribute the new products in Europe, through commercial 

agency or distribution services agreement. The ideal partners are agents and 

engineering companies working within renewable energy or energy efficiency 

projects.

 13/01/2022
środowisko/energia/o

chrona środowiska



 BOES20201112001

Jest to hiszpańska firma rodzinna, młoda i dynamiczna, która projektuje i 

produkuje ekskluzywne ręcznie robione meble.

W swojej ofercie posiada meble, dodatki do dekoracji, tekstylia oraz 

oświetlenie.

Firma poszukuje międzynarodowych dystrybutorów w zakresie wysokiej klasy 

mebli i mebli łazienkowych, a także architektów, dekoratorów i projektantów 

wnętrz poszukujących globalnej oferty dekoracyjnej.

Firma jest otwarta na ekspansję na każdy kraj z UE i krajów trzecich.

 

It is a Spanish family business, young and dynamic, that designs and 

manufactures exclusive handmade furniture.

Its offer includes furniture, decoration accessories, textiles and lighting. 

The company is looking for international distributors in the field of high-end 

furniture and bathroom furniture and also for architects, decorators and 

interior designers looking for a global decoration offer. 

The company is open to expand to any country from the European Unión and 

third countries.

08/01/2022
produkty drewniane, 

meble

 BOUA20201015001

Ukraińska firma nastawiona na wysokiej jakości wyroby tekstylne poszukuje 

partnerów z Europy, w formie umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa. 

Firma poszukuje usług w zakresie cięcia, szycia i pakowania; produkują 

modną odzież dla mężczyzn, kobiet i dzieci, odzież roboczą, odzież ochronną 

dla pracowników służby zdrowia. Firma produkuje wyroby kompletne lub 

częściowe w zależności od potrzeb klienta.

A Ukrainian company focused on high-quality textile products is looking for 

partners from Europe, in the form of manufacturing agreement or 

subcontracting. The company is looking to provide сutting, sewing, making 

and packing services; they produce fashion clothes for men, women and 

children, work clothes, protective clothes for healthcare workers. The 

company manufactures complete products or partial products, depending on 

client needs. 

23/01/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

 BOES20201120001

Innowacyjna hiszpańska firma zajmująca się opracowywaniem 

oprogramowania i rozwiązaniami dla logistyki, bezpieczeństwa (w tym 

bezpieczeństwa cybersecurity) i procesów kontrolnych wewnątrz i na 

zewnątrz, poszukuje umów agencyjnych lub umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

Innovative Spanish company dedicated to taylored software developments 

and solutions for logistics, security (including cibersecurity) and control 

processes, indoor and outdoor, looks for commercial agency agreements or 

distribution services agreements.

 08/01/2022 komputery i IT

BOIL20201102001

Ta izraelska firma Ag-tech opracowuje oparte na naturze rozwiązania w 

zakresie żywności i kształtowania krajobrazu w ekosystemie miejskim, 

promując żywe ściany i rolnictwo wertykalne. Żywe ściany zapewniające 

dobre samopoczucie i redukcję emisji dwutlenku węgla oraz pojemniki 

glebowe do upraw pionowych. Firma poszukuje współpracy projektowej w 

zakresie kształtowania krajobrazu miejskiego w ramach umowy joint venture. 

Ponadto firma poszukuje dystrybutorów instytucjonalnych przemysłu 

spożywczego w ramach umowy dystrybucyjnej.

 

This Israeli Ag-tech company develops nature-based solutions for food and 

landscaping in the urban ecosystem, promoting living walls and vertical 

farming. Living walls for wellness and reduction of carbon Emissions and 

vertical farming soil-based containers. The company is looking for project 

collaboration in the fields of urban landscape development under joint 

venture agreement. In addition, the company is looking for institutional food 

industry distributors under distribution agreement. 

13/01/2022
środowisko/energia/o

chrona środowiska

 BOBG20210118002

Bułgarski producent olejków eterycznych i naturalnych produktów 

kosmetycznych, posiadający własną markę, poszukuje dystrybutorów 

swojego portfolio produktów na rynkach UE i poza UE. Firma uprawia własne 

plantacje lawendy, hyzopu, rumianku, krwawnika pospolitego, sosny białej i 

jałowca, kolendry, kopru włoskiego, kopru i oregano w żyznym regionie 

Pomorie na wybrzeżu Morza Czarnego.

Firma poszukuje odpowiednich partnerów w ramach pośrednictwa 

handlowego lub umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Bulgarian manufacturer of essential oils and natural cosmetic products, with 

its own brand, is looking for distributors of its products portfolio in the EU 

and non-EU markets. The company grows own plantations of lavender, 

hyssop, chamomile, yarrow, white pine and juniper, coriander, fennel, dill 

and oregano in the fertile region of Pomorie, on the Black sea coast.

The company is looking for suitable partners under a commercial agency or 

distribution services agreements.

 26/01/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna



 BOMT20210104002

Maltańska firma oferuje usługi w zakresie projektowania i druku 3D na 

zamówienie z wykorzystaniem szerokiej gamy materiałów, kolorów, tekstur i 

właściwości mechanicznych. Firma oferuje różne usługi wytwarzania 

przyrostowego, w tym modelowanie osadzania topionego, cyfrowe 

przetwarzanie światła i selektywne spiekanie laserowe. Poszukują 

międzynarodowych klientów, którzy potrzebują ich usług w zakresie budowy 

prototypów, w tym produktów medycznych i dentystycznych, i którzy są 

skłonni zawierać umowy produkcyjne.

Maltese company offers customised design and 3D printing services using a 

wide variety of materials, colours, textures, and mechanical properties. The 

company offers different additive manufacturing services, including fused 

deposition modelling, digital light processing and selective laser sintering. 

They are seeking international clients who require their services to build 

prototypes, including medical and dental products, and who are willing to 

enter into manufacturing agreements.

 30/01/2022 medycyna

BOLV20201208001

Łotewska firma produkująca drewniane zabawki edukacyjne, domki do 

zabawy i meble dziecięce szuka umów handlowych na całym świecie. Firma 

produkuje szeroką gamę oryginalnych i innowacyjnych produktów dla dzieci 

wykonanych z wysokiej jakości sklejki brzozowej bałtyckiej. Firma poszukuje 

międzynarodowych partnerów handlowych w ramach usług dystrybucyjnych 

lub umów agencyjnych i produkcyjnych.

A Latvian company that produces educational wooden toys, playhouses and 

children`s furniture is looking for commercial agreements worldwide. The 

company produces a wide range of original and innovative products for 

children made from the high quality Baltic birch plywood. The company is 

looking for international sales partners under the frame of distribution 

services or commercial agency agreements and manufacturing agreements.   

 20/01/2022
produkty drewniane, 

meble

 BOIT20201209006

Włoska firma, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji linii do owijania i 

przenoszenia ładunków na paletach, poszukuje dystrybutorów i 

przedstawicieli handlowych w celu dalszego poszerzania swoich produktów i 

usług w UE i poza nią. Firma może dostarczyć szeroką gamę podstawowych 

owijarek podzielonych na 4 serie: owijarki obrotowe; owijarki z obrotowym 

ramieniem; Obrotowe maszyny do owijania pierścieni; systemy przenoszenia i 

systemy transportowe, które można dostosować do wymagań klientów.

 

Italian company, specialized in designing and manufacturing lines for 

wrapping and conveying palletised loads, seeks distributors and commercial 

agents for further expanding its products and services in the EU and beyond. 

It can provide a large range of basic wrapping machines divided into 4 ranges: 

turntable wrapping machines; rotating arm wrapping machines; rotating ring 

wrapping machines; handling systems and conveying systems, which can be 

adapted to suit customers’ requirements.

 22/01/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOUK20210108001

Brytyjski producent farb posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie 

innowacji i dostarczania produktów antywirusowych dla sektora 

profesjonalnego i detalicznego do tego ekscytującego nowego 

przedsięwzięcia.

Powstała w wyniku wielu lat rozwoju, jest to pierwsza farba 

przeciwwirusowa, która została niezależnie przetestowana w Wielkiej Brytanii 

i udowodniono, że zmniejsza zanieczyszczenie krzyżowe.

Firma chce rozwijać swoją obecność na całym świecie i poszukuje 

doświadczonych dystrybutorów z solidną znajomością rynku lokalnego.

 

This UK based paint manufacturer brings over 30 years' background 

experience of innovation and supply of anti-viral products for professional 

and retail sectors to this exciting new venture.

Resulting from years of development, this is the first anti-viral paint which 

has been independently tested in the UK and proven to reduce cross 

contamination.

The company is looking to develop its presence globally and seeks 

experienced distributors with solid local market knowledge. 

 14/01/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna



BOMK20201211002

Macedońska firma zajmująca się produkcją specyficznych środków do obróbki 

gleby (regulacja właściwości fizyko-chemicznych) oraz utrzymania różnych 

roślin uprawnych na poszczególnych etapach rozwoju w celu spełnienia ich 

optymalnych wymagań wynikających ze standardów produkcji ekologicznej 

poszukuje umów handlowych lub dystrybucyjnych.

A Macedonian company, dealing with the production of specific products for 

treatment of soil (regulation of physical-chemical properties) as well as 

treatment of various crops during separate stages of development in meeting 

their optimal requirements as provided by the standards of organic 

production, is looking for commercial or distribution agreements.

05/01/2022
środowisko/energia/o

chrona środowiska

BOUK20210112001

Brytyjska firma dostarczająca najwyższej jakości i autentyczne zioła 

praktykom i producentom w Wielkiej Brytanii i Europie chce rozwinąć swoją 

sieć i współpracować z partnerami w ramach umowy dystrybucyjnej. Chociaż 

firma zaczynała jako dostawca chińskich produktów ziołowych, od tego czasu 

przekształciła się w platformę, która działa na rzecz rozwoju medycyny 

naturalnej jako całości. Nie tylko pozyskują i dostarczają produkty najwyższej 

jakości, ale także dużo inwestują w badania kliniczne i rozwój nowych 

produktów.

UK company supplying premium and authentic herbs to practitioners and 

manufacturers in the UK and Europe is looking to grow its network and work 

with partners under a distribution agreement.  Although the company started 

off as a supplier of Chinese herbal products it has since evolved into a 

platform which works to advance natural medicine as a whole. They not only 

source and supply the highest quality products, but also invest a great deal 

into clinical research and development of new products.

15/01/2022 spożywcza

BOIT20201201002

Włoska firma opracowała skrzynki na paczki, które nadają się do 

przechowywania zakupów internetowych, gdy ludzi nie ma w domu. Dwa 

modele umożliwiają kurierowi dostarczanie paczek i blokowanie zamka, który 

można wtedy otworzyć tylko kluczem. Trzeci umożliwia kurierowi 

dostarczenie paczki do skrzynki na paczki po podaniu kodu użytkownika. 

Klient otrzymuje powiadomienie o dostawie. Firma poszukuje dystrybutorów 

lub agentów do oferowania swoich produktów na rynkach zagranicznych.

An Italian company has developed parcel boxes which are suitable for storing 

internet purchases while people are not at home. Two models enable the 

courier to deliver packages and to block the lock, which can then only be 

opened with a key. The third one allows the courier to deliver the package 

inside the parcel box, after having used a user code. The client receives a 

notification of delivery. The company is looking for distributors or agents to 

offer its products on foreign markets.

19/01/2022 transport/logistyka

BOMK20201222002

Macedońska firma specjalizująca się w wydobyciu i obróbce granitu i 

marmuru z ponad 30-letnim doświadczeniem i wieloma udanymi projektami - 

w kraju i za granicą poszukuje dystrybutorów i partnerów biznesowych.

A Macedonian company specialized in exploitation and processing of granite 

and marble  with over 30 years of experience and a large number of 

successful projects – home and abroad is looking for distributors and business 

partners. 

14/01/2022 różne inne produkty

BOTR20201015002

Turecka firma z siedzibą w Gaziantep (Turcja) i rozpoczęła swoją działalność 

jako producent w branży tworzyw sztucznych produkując torby nylonowe i 

folię stretch. Turecka firma poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli 

handlowych w Europie i Europie Wschodniej w oparciu o usługi dystrybucyjne 

lub umowy agencyjne.

The Turkish company is located in Gaziantep/Turkey and started its 

operations as a manufacturer in the plastics industry to make nylon bag and 

stretch film. The Turkish company is looking for distributors and commercial 

agents in Europe and Eastern Europe based on distribution services or 

commercial agency agreements.  

13/01/2022 opakowania, papier

BOXK20201222002

Firma specjalizuje się w rozwoju nearshore i outsourcingu zespołów 

programistycznych dla małych i średnich agencji cyfrowych oraz jednostek 

cyfrowych. Firma ma swoją siedzibę w Prisztinie w Kosowie. Firma ma spore 

doświadczenie z założycielami firm i inkubatorami startupów z całego świata. 

Firma poszukuje umowy outsourcingowej, w ramach której mogliby 

gromadzić się wokół grup informatyków w celu wykonania określonych zadań 

określonych w umowie z klientem.

The company specializes in nearshore development and the outsourcing of 

development teams for small and medium-sized digital agencies and digital 

units. The company has its headquarters in Prishtina, Kosovo. The company 

has quite an extensive experience with company builders and startup 

incubators from all over the world. The company is seeking an outsourcing 

agreement where they could gather around groups of IT engineers to finish 

specific tasks set by the agreement with the client. 

14/01/2022 komputery i IT



BOIE20201123001

Mentoring online w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej, 

unikalny jednostronicowy proces mapowania planowania biznesowego i 

powiązane publikacje są oferowane przez irlandzką firmę osobom 

wspierającym firmy rozpoczynające działalność, które rozwijają mikro lub 

małe przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników na podstawie 

umów outsourcingowych lub podwykonawczych . Usługi te można 

wykorzystać do określenia pomysłu na biznes w dowolnym sektorze.

Business start-up online mentoring, unique one-page business planning 

mapping process and related publications are offered by an Irish company to 

those supporting start-up businesses who are developing a micro or small 

sized enterprise with fewer than 50 employees through outsourcing or 

subcontracting agreements. This services can be used to scope out a business 

idea in any sector.

06/01/2022
doradztwo i 

konsultacje

BOBG20201229002

Bułgarska firma produkuje w 100% suchą frasę ze świerszczy bez żadnych 

dodatkowych składników, która służy do podniesienia wartości odżywczych 

gleby, wzmocnienia upraw i zwiększenia odporności na szkodniki.

A Bulgarian company manufactures 100% dry cricket frass without any 

additional ingredients, used for increasing the nutritional qualities of the soil, 

to strengthen the crops and to increase the pest resistance.

09/01/2022
środowisko/energia/o

chrona środowiska

BOCN20210108001

Jest to chińskie przedsiębiorstwo high-tech specjalizujące się w badaniach i 

rozwoju, sprzedaży i serwisie bezzałogowych robotów rolniczych. Koncentruje 

się na innowacjach technicznych i zastosowaniu produktów w rolnictwie 

przyszłości. W oparciu o swoją działalność biznesową firma poszukuje 

europejskich dystrybutorów swoich bezzałogowych robotów rolniczych na 

podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

This is a Chinese high-tech enterprise specialised in the R&D, sales and service 

of unmanned agricultural robots. It focuses on technical innovation and 

product application in the field of agriculture of future. Based on its business 

exploration, the company is looking for European distributors for its 

unmanned agricultural robot products via a distribution services agreement.

14/01/2022 rolnictwo

BOIT20201203003

Włoska firma rodzinna produkuje wysokiej jakości certyfikowane kosmetyki 

organiczne z naturalnych składników. Poszukuje dystrybutorów z partnerami 

prowadzącymi sprzedaż do aptek, specjalistycznych sklepów ekologicznych i 

sklepów kosmetycznych w Europie. Produkty firmy obejmują pielęgnację 

włosów, pielęgnacji skóry i ciała.

An Italian family owned company produces high-quality organic certified 

cosmetics with natural ingredients. It is looking for distributors with partners 

selling to pharmacies, organic specialized shops and beauty shops in Europe. 

The products of the company include hair care, skin care and body care.

16/01/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOIT20201019001

Włoska firma przetwarza marmur w celu tworzenia dzieł sztuki, wzornictwa i 

architektury zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Firma poszukuje umów o 

świadczenie usług produkcyjnych i dystrybucyjnych w celu współpracy z 

projektantami poszukującymi elementów marmurowych do domów swoich 

klientów.

The Italian company processes marble to create works of art, design and 

architecture both for indoor and outdoor. The company is looking for 

manufacturing and distribution services agreements with the aim of 

collaborating with designers who are in search of marble elements for their 

customers’ houses.

14/01/2022
materiały i usługi 

budowlane

BODE20210119002

Niemieckie przedsiębiorstwo należy do czołowych niemieckich producentów 

mebli edukacyjnych. Innowacyjne i częściowo opatentowane produkty są 

wykorzystywane w wielu placówkach edukacyjnych. Zrównoważone produkty 

można dostosować do wymagań odpowiednich rynków. Firma poszukuje 

partnerów dystrybucyjnych, przedstawicieli handlowych lub licencjobiorców 

na całym świecie.

The German enterprise belongs to the leading German manufacturers of 

educational furniture. The innovative and partly patented products are used 

in a wide range of educational facilities. The sustainable products can be 

adapted to the requirements of the respective markets. The company is 

looking for distribution partners, commercial agents or licensees worldwide. 

29/01/2022 nauka/edukacja



BOSI20210112001

Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji części z włókna szklanego dla 

przemysłu motoryzacyjnego oraz części formowanych wtryskowo z tworzyw 

sztucznych dla różnych gałęzi przemysłu (motoryzacja, elektronika, farmacja). 

Są zainteresowani zwiększeniem produkcji, dlatego poszukują partnerów do 

długoterminowej współpracy w ramach umowy produkcyjnej.

A Slovenian company is specialized in manufacturing fiberglass parts for 

automotive industry and plastic injection moulded parts for different 

industries (automotive, electronics, pharma). They are interested in enlarging 

their production and therefore they are looking for partners for long-term 

cooperation under manufacturing agreement.  

28/01/2022 narzędzia i części

BORO20201204001

Rumuńska firma specjalizująca się w wydobyciu i przeróbce minerałów 

zeolitowych poszukuje partnera do dystrybucji swoich produktów do 

uzdatniania wody na rynku międzynarodowym: piasek do filtrów - stosowany 

w stacjach filtracji wody oraz podkład do stawów i stawów rybnych. Produkty 

są w 100% naturalne i ekologiczne, o udowodnionych efektach w poprawie 

jakości wody poprzez filtrację i oczyszczanie, pochłanianie toksycznych 

substancji i sedymentację zanieczyszczeń.

A Romanian company specialized in the extraction and processing of zeolite 

minerals is looking for a partner to distribute their products for water 

treatment on the international market:                                     - Sand for filters – 

used in water filtration stations                 - Bedding for ponds and fish ponds.                                       

The products are 100% natural and eco-friendly, with proven results in 

improving  water quality through filtration and purification, by absorption of 

toxic substances and sedimentation of impurities. 

06/01/2022
środowisko/energia/o

chrona środowiska

BOXK20201214001

Kosowska firma zajmująca się projektowaniem mody specjalizuje się w 

projektowaniu i produkcji eleganckich sukienek dla wszystkich grup 

wiekowych, począwszy od sukien ślubnych z materiału do 400 metrów, 

eleganckich płaszczy, na każdą porę roku, zwłaszcza zimową, krótkich i 

długich sukienek, eleganckich sukienek, garniturów biurowych, piżam 

dziecięcych, masek i artykułów medycznych. Kosowska firma poszukuje 

umów o świadczenie usług dystrybucyjnych lub partnera w ramach 

podwykonawstwa lub produkcji.

A Kosovar fashion designer company is specialized in the designing and  

production of elegant dresses for all ages, ranging from wedding dresses 

made of material up to 400 meters, elegant coats, for all seasons, especially 

winter season, short and long dresses, elegant dresses for semi-graduates 

and graduates, office suits, children's pajamas, masks and medical pieces.  

The Kosovar company is looking for distribution services agreements or a 

partner under subcontracting or manufacturing.

08/01/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOUA20210103004

Ta ukraińska firma powstała w 2013 roku i jest cenionym producentem 

wysokiej jakości bielizny termicznej oraz odzieży termoaktywnej. Asortyment 

firmy dla mężczyzn, kobiet i dzieci obejmuje następujące obszary 

zastosowania: bielizna termoaktywna dla wojska, wędkarstwa i myślistwa, 

alpinizm, ochrona przeciwsłoneczna, sporty zimowe. Firma poszukuje 

partnerów do umów agencyjnych lub umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych w Europie i poza nią.

This Ukrainian company has been established in 2013 year and is a well-

respected producer of high-quality thermal underwear and thermal clothing. 

The assortment of the company's products for men, women and children 

consists of the following areas of use: thermal underwear for military, fishing 

and hunting, mountaineering, sun-protective, winter sports. The company 

seeks partners for commercial agency agreements or distribution services 

agreements in Europe and beyond.

22/01/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOXK20201222006

Kosowska firma koncentruje się na rozwiązaniach programowych dla sieci, 

serwerów plików, serwerów baz danych, serwerów aplikacji internetowych, 

serwerów zarządzania systemem, zarządzania treścią, e-bezpieczeństwa i 

wielu innych rozwiązań, w tym zarządzania pamięcią masową i kopiami 

zapasowymi z jednego miejsca oraz zawiera również poprawki różnych 

dostawców lub integratorów. Poszukują umowy outsourcingowej, w ramach 

której mogliby gromadzić się wokół grup inżynierów IT w celu wykonania 

określonych zadań określonych w umowie.

The Kosovan company focuses on software-based solutions for networks, file 

servers, database servers, web application servers, system management 

servers, content management, e-security, and a host of other solutions, 

including storage and backup management from one place itself and also 

features patching up different vendors or integrators. They are looking for an 

outsourcing agreement where they could gather around groups of IT 

engineers to finish specific tasks set by the agreement.

16/01/2022 komputery i IT
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