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  BOBE20210302001

Belgijska firma produkuje innowacyjną gamę kosmetyków (mleczka 

kosmetyczne, mydło) do skóry czarnej, matowej i mieszanej, 

wykorzystując naturalne składniki, takie jak masło shea czy klarujące 

ekstrakty roślinne. Firma zamierza eksportować swoje produkty na 

rynki zagraniczne i poszukuje dystrybutorów korzystnych dla 

wszystkich stron.

 

 

The Belgian company manufactures an innovative range of cosmetics 

(beauty milks, soap) for black, matte and mixed skin, using natural 

ingredients like shea butter or clarifying plant extracts. The company 

is aiming to export its products to foreign markets and is looking for 

distributors for a win-win distribution agreement.

  23/03/2022
chemia i kosmetyki/chemiczna

  BOBG20210216001 

Bułgarska firma, założona w 1989 roku i jeden z najbardziej 

popularnych producentów wyrobów betonowych na bułgarskim 

wybrzeżu Morza Czarnego, poszukuje dystrybutorów i partnerów w 

celu dotarcia do nowych rynków. Firma produkuje ponad 50 rodzajów 

artykułów betonowych, takich jak cegły, kostki brukowe, krawężniki i 

wiele innych.

A Bulgarian company, established in 1989 and one of the most 

popular producers of concrete products on the Bulgarian Black Sea 

coast, is looking for distributors and partners in order to reach new 

markets. The company is producing more than 50 kinds of concrete 

articles such as bricks, pavers, kerbs and many more.

03/03/2022 materiały i usługi budowlane

  BODE20210209001 

Doświadczony niemiecki glazurnik oferuje profesjonalne usługi 

podwykonawcze partnerom na Wyspach Kanaryjskich w Hiszpanii. 

Klient poszukuje partnerów z zakresu architektury, pośredników w 

obrocie nieruchomościami, biur utrzymania ruchu oraz prywatnych 

właścicieli domów do średnio- i długoterminowej współpracy 

biznesowej. Oferuje kompletne usługi układania płytek w domu i 

wokół niego, z indywidualnym uwzględnieniem życzeń klienta 

zgodnie z niemieckimi standardami rzemieślniczymi. 

Experienced German tiler offers professional subcontracting services 

to partners in the Canary Islands, Spain. The client looks for partners 

in the field of architecture, real estate brokers, maintenance offices 

and private house owners for a medium to long term business 

cooperation. He offers complete tiling services in and around the 

house with individual attention to the customer's wishes according to 

German craftsmen standards. 

 

 16/03/2022 
inne usługi

  BODE20210226002 

Niemieckie MŚP działające jako ekspert ds. ochrony i renowacji 

budynków, zarejestrowane w Niemczech jako ekspert powołany i 

zaprzysiężony z urzędu, poszukuje międzynarodowych partnerów 

projektu. Firma oferuje wycenę uszkodzeń i usterek konstrukcyjnych 

oraz odpowiednią ich naprawę w ramach usługi. MŚP posiada 

akredytację dla projektów w całej Europie. Docelowym rodzajem 

współpracy są umowy outsourcingowe.

A German SME active as an expert for building protection and 

building renovation, who is registered in Germany as publicly 

appointed and sworn expert, is searching for international project 

partners. The company offers the assessment of construction 

damages and defect as well as the proper repair of those as a service. 

The SME is accredited for projects all over Europe. Targeted type of 

cooperation are outsourcing agreements. 

  

23/03/2022 
inne usługi

  BOES20210225002 

Hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji i post produkcji modeli 

3D oraz filmów i obrazów 3D. Mówiąc dokładniej, zapewnia usługi 

animacji 3D, w tym media Full HD, VR (rzeczywistość wirtualną), filmy 

Fulldome i 360 °. Jej studio tworzy fascynujące rekonstrukcje 3D i 

animacje o tematyce archeologicznej, historycznej, technicznej i 

naukowej. Poszukiwana jest umowa o podwykonawstwo. 

The Spanish company is specialised in production and post-

production of 3D models and 3D videos and images. More 

specifically, it provides 3D animation services, including Full HD, VR 

(virtual reality) media, Fulldome and 360° videos. Its studio develops 

compelling 3D reconstructions and animations about archaeological, 

historical, technical and scientific topics. Subcontracting agreement is 

sought.

 

 06/03/2022 
komputery i IT



  BOFR20201216001

Francuska firma produkuje, projektuje i sprzedaje kolce 

antypoślizgowe do opon zimowych. Firma poszukuje partnerów w 

zakresie produkcji opon oraz firm poszukujących możliwości w 

zakresie procesów montażowych w ramach umowy produkcyjnej, 

outsourcingu lub podwykonawstwa.

The French company manufactures, designs, develops, and sells anti-

skid studs for winter tyres. The company is looking for tyre 

manufacturing partners and companies looking for assembling 

process capacities under the frame of a manufacturing, outsourcing 

or subcontracting agreement.

24/03/2022 pojazdy i maszyny/maszynowa

  BOGR20200430001 

Grecki producent lokalnie wydobywanego kamienia naturalnego z 

północnej Grecji oferuje swoje przetworzone i cięte produkty z 

marmuru i granitu do dystrybucji.

A Greek manufacturer of locally-quarried natural stone from 

Northern Greece is offering its processed and cut marble and granite 

products for distribution.

23/03/2022 materiały i usługi budowlane

  BOGR20200826001

Grecki producent środków poprawiających właściwości gleby, 

powstałych w wyniku naturalnego przetwarzania odpadów 

organicznych w procesie kompostowania, poszukuje partnerów do 

umów dystrybucyjnych i handlowych.

A Greek producer of soil enhancers made from the natural treatment 

of organic waste through an organic composting process seeks 

partners for distribution and commercial agency agreements.

26/03/2022 rolnictwo

  BOHR20210208001 

Chorwacka firma, producent pieluch dla niemowląt i innych 

ekologicznych produktów dla mamy i dziecka, poszukuje partnerów 

do dystrybucji swoich produktów. Firma chce rozwijać się na rynku 

międzynarodowym i poszukuje przyjaznych dla środowiska sklepów z 

zerowymi odpadami oraz kupców z Niemiec, Belgii, Norwegii, 

Holandii, Danii, Szwecji, którzy sprzedają produkty dla dzieci w celu 

promowania swoich produktów. 

Croatian company, producer of baby cloth diapers and other 

ecofriendly products for mom and baby is looking for partners for 

distribution of their products. The company wants to expand on 

international market and is looking for ecofriendly, zerowaste shops 

and buyers from Germany, Belgium, Norway, Netherlands, Danmark, 

Sweden that sell baby products to promote their products.

 

 26/03/ 2022 
inne usługi

  BOIT20201026001 

Włoska firma zajmuje się produkcją wysokiej jakości wyposażenia 

warsztatów mechanicznych, metalowych konstrukcji stolarskich, 

tokarek oraz elementów wyposażenia. Poszukuje dystrybutorów i 

zagranicznych importerów mebli metalowych. 

 The Italian company produces high quality equipment for mechanical 

workshops, metal carpentry structures, turnery machines and 

furnishing elements. It is looking for distributors and foreign 

importers of metal furniture. 

  

06/03/2022 
inne usługi

  BOIT20210210001 

Włoska firma projektuje i produkuje elektryczne panele sterujące i 

rozdzielcze dla klientów prywatnych i przemysłu. Obecnie szuka 

umów produkcyjnych i dystrybutorów, aby rozszerzyć swój rynek. 

The Italian company projects and manufactures electric control and 

distribution panels for private customers and industries. It is now 

looking for manufacturing agreements and distributors to expand its 

market.

26/03/2022

sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

  BOIT20210310002 

Włoska firma, posiadająca certyfikat ekologiczny, produkuje nabiał z 

mleka owczego metodą ręczną według metody rzemieślniczej z 

soleniem w solance. Firma jest zainteresowana zwiększeniem swojej 

obecności na rynkach międzynarodowych poprzez współpracę z 

potencjalnymi partnerami w celu zawarcia umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych. 

An Italian company, certified organic, produces dairy products from 

sheep milk according to a process that takes place manually and 

followes the artisanal method with salting in brine. The company is 

interested in increasing its presence on the international markets 

through collaboration with potential partners to involve in a 

distribution services agreement.

 

 24/03/2022 
spożywcza



  BOIT20210328001 

Włoska firma z siedzibą w sycylijskiej prowincji Mesyna produkuje 

niespotykane i ręcznie robione produkty przygotowywane ze 

świeżych owoców cytrusowych uprawianych bezpośrednio na terenie 

firmy. Firma jest zainteresowana znalezieniem dystrybutora z siecią 

małych sklepów spożywczych, delikatesów i butikowych piekarni w 

celu zwiększenia eksportu. 

 An Italian company established in the Sicilian province of Messina, 

produces peculiar and handcrafted products prepared with fresh 

citrus fruits grown directly on company’s land. The company is 

interested in finding a distributor with a network of small groceries, 

delicatessens and boutique bakeries, in order to increase their export. 

  

31/03/2022 
spożywcza

  BOLV20210318002 

Łotewska firma opracowująca kompleksowe rozwiązania pozwalające 

na zdalne monitorowanie urządzeń przemysłowych - agregatów 

prądotwórczych, sprężarek, spawarek, ruchomych masztów 

świetlnych, UPS (bezprzerwowego źródła zasilania) itp., Posiada 

ponad 15-letnie doświadczenie w rozwoju sprzętu i oprogramowania 

dla telemetrii. W ten sposób produkuje własne urządzenie 

telemetryczne zdolne do odczytu szczegółowych danych z urządzeń 

przemysłowych. Firma szuka partnerów zarówno w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych, jak i umowy licencyjnej.

Latvian company developing complex solutions allowing a remote 

monitoring of industrial equipment – gen-sets, compressors, welding 

machines, mobile light masts, UPS (uninterruptible power source), 

etc., has more than 15 years of experience in hardware and software 

development in telemetry. 

Thus it produces its own telemetry device capable to read detailed 

data from the industrial equipment.

The company is looking for partners under both distributions services 

agreement and license agreement.

31/03/2022

sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

  BOMK20201216005 

Macedońska firma z miasta Kavadarci oferuje w ramach umowy 

produkcyjnej lub dystrybucyjnej spawane rury stalowe i spawane rury 

puste formowane na zimno oraz profile konstrukcyjne. Firma ma 20-

letnie doświadczenie na rynkach krajowych i międzynarodowych.

A Macedonian company, located in city of Kavadarci, is offering its 

steel welded pipes and cold formed hollow welded tubes and profiles 

for constructions in the framework of a manufacturing or distribution 

agreement. The company has already 20 years of experience in 

national and international markets.

30/03/2022 metalowa

  BOPE20201029001

Peruwiańska firma specjalizująca się w produkcji olejków eterycznych, 

roślinnych i środków higieny osobistej, których surowiec pochodzi z 

rejonów Andów i Amazonii w Peru. Firma poszukuje umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych w Europie. Czyste i naturalne 

olejki eteryczne to grupa lotnych cząsteczek aromatycznych, 

nierozpuszczalnych w wodzie. Olejki eteryczne to naturalne produkty 

roślinne, część metabolizmu rośliny, która chroni roślinę przed 

czynnikami zewnętrznymi. 

Peruvian company specialized in the production of essential, 

vegetable oils and personal care products, whose raw material come 

from the Andean and Amazon areas of Peru is looking for a 

distribution services agreement in Europe. Pure and natural essential 

oils are a group of aromatic molecules, volatile and insoluble in 

water. Essential oils are natural products of plants, a part of the 

plant's metabolism that protects the plant from external agents. 

 

 26/03/2022 
inne usługi

  BORS20210121001

Serbska firma specjalizuje się w produkcji drukarek 3D do drukowania 

form do termoformowania oraz szeregu innych urządzeń do druku 3D 

z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Drukarki drukują 

formy o wymiarach (metry): 1,2x0,9x0,2, 1,5x1,2x0,2 i 1x0,7x0,2. 

Gotowe wyroby termoformowane mogą służyć jako szyldy, reklamy, 

w budownictwie, marketingu, jako znaki świetlne , pokrowce, modele 

i obudowy. Poszukują umów agencyjnych i umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

A Serbian company is specialised in manufacturing 3d printers to 

print molds for thermoforming and a variety of other 3d printing 

equipment with innovative technological solutions. The printers print 

molds in dimensions (meters): 1.2x0.9x0.2, 1.5x1.2x0.2, and 

1x0.7x0.2 The final thermoformed products could be used as signs, 

advertisements, in construction, marketing, as illuminated signs, 

covers, models,  and casings. They are looking for commercial agency 

and distribution services agreements.

27/03/2022
inne usługi



  BORU20210213001 

Rosyjska stolarnia specjalizuje się w produkcji klejonego drewna 

konstrukcyjnego, oferuje profilowaną belkę klejoną do wznoszenia 

konstrukcji oraz poszukuje partnerów zagranicznych do zawarcia 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

The Russian woodworking plant is specializing in the production of 

glued structural timber, offers a profiled glued beam for the erection 

of structures and is looking for partners abroad to conclude a 

distribution services agreement.

03/03/2022
produkty drewniane, meble

  BORU20210213002 

Rosyjska firma z Władywostoku, specjalizująca się w produkcji 

stalowych ocynkowanych kształtowników konstrukcyjnych do 

budowy mieszkań i domów prywatnych, fabryk i zakładów, poszukuje 

zagranicznych partnerów do zawarcia umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

A Russian company from Vladivostok, specialized in the production of 

zinc-coated steel structural shapes for the construction of apartments 

and private houses, factories and plants, is looking for foreign 

partners to conclude distribution services agreements.

02/03/2022
inne usługi

  BORU20210215002 

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji materiałów 

budowlanych wykończeniowych (farby i lakiery, pasty kolorowe, farby 

wodne, oleje podłogowe, szpachle, kleje) poszukuje partnerów do 

zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company specializing in the production of finish materials 

(paints and lacquers, also color paste, water paint, floor oil, filler, 

glue) is looking for partners to conclude a distribution services 

agreement.

06/03/2022 materiały i usługi budowlane

  BORU20210222002

Rosyjska firma z regionu Nowosybirska specjalizuje się w produkcji 

kosmetyków naturalnych z probiotykami (propolis, miód, mleko, cedr 

itp.). Firma poszukuje sprawdzonych partnerów do zawarcia umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

A Russian company from the Novosibirsk region specializes in the 

production of natural cosmetics with probiotics (propolis, honey, 

milk, cedar, etc.). The company is looking for reliable partners to 

conclude a distribution services agreement.

  

16/03/2022 
chemia i kosmetyki/chemiczna

  BOTR20201229001 

Turecka firma działa w branży spożywczej od 75 lat. Firma kontynuuje 

swoją działalność poprzez 4 sklepy detaliczne, sprzedaż hurtową, e-

commerce i eksport do 32 krajów. Firma produkuje łącznie ponad 200 

produktów w kategorii tureckich słodyczy, czekolady, delikatesów, 

wyrobów cukierniczych i produktów bezglutenowych. Firma chce 

poszerzyć swój zasięg, aby dotrzeć do nowych rynków i klientów. 

Firma oferuje usługi dystrybucyjne lub umowy produkcyjne. 

 The Turkish firm has been operating in the food industry for 75 years. 

The company continues its activities with 4 retail stores, wholesale, e-

commerce, and exports to 32 countries. The company produces a 

total of more than 200 products in the category of Turkish delight, 

chocolate, delicatessen, confectionery, and gluten-free products. 

The company wants to expand its market in order to reach new 

markets and customers. The company offers distribution services or 

manufacturing agreements.

  

06/03/2022 
spożywcza

  BOTR20210307001 

Turecka firma, założona w 1974 roku, specjalizująca się w damskiej 

odzieży: produkuje głównie swetry, bluzki, sukienki, dresy i piżamy dla 

kobiet. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w celu 

zwiększenia swojego udziału w rynku za granicą. Ponadto, oferuje 

umowy produkcyjne na wytwarzanie wzorów zamówionych przez 

partnerów. 

A Turkish company, founded in 1974 and specialized in women's 

ready-to-wear, has been producing mainly sweaters, blouses, 

dresses, track suits and pijamas for women. The company looks for 

distributors and commercial agents in order to increase its market 

share abroad. Furthermore, it offers manufacturing agreements to 

produce the requested designs  by the partners. 

26/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria



  BOUA20210118002 

Ukraińska firma od 2015 roku zajmuje się produkcją 

niestandardowych urządzeń przemysłowych i handlowych, części oraz 

mebli stalowych. Świadczy profesjonalne usługi cięcia laserem. 

Produkcja zlokalizowana jest w okolicach Łucka. Firma jest 

zainteresowana budowaniem długoterminowych partnerstw, z 

ugruntowaną relacją i procesem realizacji zamówień ze strony 

partnera oraz niezakłóconymi dostawami. Firma preferuje umowy 

produkcyjne lub dystrybucyjne z partnerami z UE. 

Since 2015 the Ukrainian company has been manufacturing non-

standard industrial and commercial equipment, parts and steel 

furniture. It provides professional laser cutting services. The 

production is located near Lutsk. The company is interested in 

building long-term partnerships, with a well-established relationship 

and process of making orders from the partner's side and 

uninterrupted deliveries. The company prefers manufacturing or 

distribution agreements with EU partners. 

  

31/03/2022 
inne usługi

  BOUA20210305001 

Ukraiński producent galanterii skórzanej poszukuje 

międzynarodowych dystrybutorów i interesuje się nowymi kanałami 

sprzedaży na rynkach zagranicznych w ramach umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych. Firma posiada w swoim asortymencie: 

portfele, bransoletki, torebki, paski, etui oraz inną galanterię 

skórzaną. 

A  Ukrainian producer of leather accessories seeks international 

distributor partners and interested in new sales channels at markets 

abroad under a distribution services agreement. The company has in 

its assortment: wallets, bracelets, handbags, belts, cases, and other 

leather goods.

  

26/03/2022 
inne usługi

  BOUA20210309002 

Ukraińska firma oferuje najwyższej jakości miody wielokwiatowe i 

jednokwiatowe, zbierane w ekologicznie czystych regionach Ukrainy. 

Produkcja firmy jest już dobrze znana na lokalnym rynku, a producent 

chce wejść na nowe rynki zagraniczne. Firma jest zainteresowana 

współpracą w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

The Ukrainian company offers polyfloral and monofloral honey of the 

highest quality, collected in ecologically clean regions of Ukraine. The 

company's production is already well known in the local market and 

the manufacturer wants to enter new foreign markets.  The company 

is interested to cooperate under distribution service agreements.

26/03/2022
spożywcza

  BOUK20210215001 

Ta brytyjska firma programistyczna opracowała oprogramowanie do 

zarządzania usługami terenowymi dla każdej firmy, w której 

pracownicy wykonują prace, nie znajdując się w siedzibie 

pracodawcy. Obsługiwanych jest wiele sektorów, a MŚP poszukuje 

umów licencyjnych i agencyjnych. 

 This UK software company has developed field service management 

software for any business where employees and operatives are 

carrying out jobs that are not on an employer's site. Multiple sectors 

are supported and the SME is seeking license and commercial agency 

agreements.

06/03/2022
komputery i IT

  BRUK20210223001 

Renomowany brytyjski dostawca usług opieki dla NHS, posiadający 

ugruntowaną pozycję na rynku chce rozszerzyć wachlarz oferowanych 

usług. Firma poszukuje nowych rozwiązań z zakresu technologii 

asystujących, innowacyjnych urządzeń oraz produktów wspierających 

ludzi z fizycznymi i psychicznymi niepełnosprawnościami, chorobami 

przewlekłymi oraz osoby starsze.

A highly respected and well established UK supplier to the NHS 

(National Health Service), community and care services is looking to 

expand its product portfolio. They seek new assistive technology 

solutions, innovative devices and products to support people living 

with physical and mental disabilities, long term conditions and the 

elderly for distribution service agreements.

09/03/2022 medycyna



 BOAM20210302001

Firma z Armenii chce zaoferować swój wynalazek zainteresowanym 

podmiotom. Jest to wzór użytkowy, który obejmuje mobilny sprzęt 

handlowy służący do dostarczania towarów do klientów w modelu 

pre-orderowym. Chodzi tutaj głównie o sprzedaż on line, na telefon, 

itp. Model zapewnia użytkownikom końcowym sprzedaż w systemie 

samoobsługowym. Firma poszukuje partnerów do współpracy w 

ramach umowy licencyjnej. 

This Armenian company offers its invention to interested bodies. The 

utility model is a piece of mobile trading equipment for delivering 

goods to customers upon pre-orders, for example, with online sales 

on the Internet, over the phone or with other types of goods' orders. 

The model allows complete self-services for the end-users. The 

company is looking for cooperation under the license agreement.

27/03/2022 różne inne produkty

 BOAM20210305002

Ormiańska firma zajmuje się produkcją wysokiej jakości 

półfabrykatów (wet blue) oraz skór wykończonych, które można 

wykorzystać do produkcji wszelkiego rodzaju towarów i dodatków. 

Firma poszukuje nowych rynków zbytu w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy produkcyjnej.

 

The Armenian company is involved in production of high quality semi 

finish (wet blue) and finished leather which can be used in production 

of all kind of goods and accessories. The company is looking for new 

sales markets under distribution services agreement or 

manufacturing agreement. 

31/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

 BOBE20201208001

Młoda belgijska firma działająca w transporcie (drogowym, lotniczym, 

morskim) i logistyce zamówień do klientów opracowała unikalną 

platformę operacyjną (SOP) do cyfryzacji sektora logistycznego. Firma 

działa obecnie w Belgii, Szwajcarii i Hiszpanii. Obecnie poszukuje 

partnerów w innych krajach europejskich, którzy mają wiedzę na 

temat sektora, a także oprogramowania dla tego sektora, do 

współpracy w ramach umowy handlowej lub joint venture.

A young Belgian company which is active in transport (road, air, sea) 

and last-mile logistics has developed a unique single operations 

platform (SOP) for the digitization of the logistics sector. The 

company is now active in Belgium, Switzerland and Spain. It is 

currently searching partners in other European countries who have 

knowledge of the sector as well as software products for this sector 

to collaborate under a commercial agency agreement or maybe even 

a joint venture agreement. 

  23/03/2022
transport/logistyka

 BOBG20210219001

Bułgarska firma oferuje produkcję i konfekcjonowanie naturalnych 

produktów pszczelich, miodu i wosku zgodnie z normami UE. 

Poszukują współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach umowy 

o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Bulgarian company is offering production and packaging of 

natural bee products, honey and wax in line with the EU standards. 

They are looking for cooperation with foreign partners under a 

distribution services agreement.

  25/03/2022
spożywcza

 BOBG20210222001

Bułgarska firma zajmująca się produkcją fizycznych urządzeń i 

systemów bezpieczeństwa poszukuje partnerów z UE i innych 

międzynarodowych partnerów do oferowania swoich produktów na 

swoich rynkach w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

 

 

A Bulgarian company, active in the field of manufacturing of physical 

security devices and systems, is looking for EU and other international 

partners to offer its products on their markets under distribution 

services agreement

  26/03/2022 sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



 BOCH20210217001

Szwajcarska firma oferująca platformę do opakowań wielokrotnego 

użytku w branży spożywczej na wynos, rozszerza swoją działalność na 

kraje europejskie w modelu franchisingowym. Partnerzy franczyzowi 

będą mieli wyłączność w swoim kraju i skorzystają z bogatego 

doświadczenia franczyzodawcy. Jednocześnie proponowany model 

franczyzy daje miejsce na lokalne dostosowanie systemu i modelu 

biznesowego.

 

A Swiss company offering a platform for reusable packaging in the 

food takeaway industry is expanding to European countries with a 

franchising model. The franchise partners will have exclusivity in their 

country and benefit from the extensive experience of the franchisor. 

At the same time, the proposed franchise model offers room for local 

adaptation of the system and the business model. 

  24/03/2022
opakowania, papier

 BOCZ20210307001

Czeski producent unikalnych obiektów, które leczą i chronią rodziny 

pszczół przed roztoczami Varroa za pomocą opatentowanego 

rozwiązania opartego na metodzie termoterapeutycznej 

wykorzystującej energię słoneczną do czystej, ekologicznej produkcji 

miodu organicznego chce wejść na nowe rynki poprzez partnerstwa w 

ramach umów dystrybucyjnych.

A Czech manufacturer of unique facility which treats and protects bee 

colonies against Varroa mites via patented solution based on 

thermoterapeutic method utilizing the energy from the sun, for clean, 

ecological production of organic honey is looking for partners. The 

company is looking to enter new markets through partnerships under 

distribution agreements.

 31/03/2022 rolnictwo

 BODE20210113001

Start-up z Niemiec, koncentrujący się na akustyce wnętrz domu, 

opracował nowy miękki materiał piankowy o zwiększonej wydajności. 

Produkt jest już dostępny na rynku. Wynalazek jest całkowicie 

biodegradowalny i ma zastosowanie w projektowaniu wnętrz i 

architekturze. MSP poszukuje partnerów, którzy są zainteresowani 

umową o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A start up from Germany with a focus on interior acoustics developed 

a new up-cycling soft foam material. The product is already available 

on the market. The invention is completely biologically degradable 

and relevant for the interior design and architecture. The SME is 

looking for partners that are interested in a distribution service 

agreement. 

  02/03/2022
różne inne produkty

 BODE20210127002

Działający na całym świecie niemiecki producent płynnych 

suplementów diety chce zintensyfikować swoją obecność na rynku w 

Japonii, Argentynie, Brazylii, Hiszpanii i Francji. Produkty obejmują 

wysokiej jakości napoje kolagenowe i inną płynną żywność 

funkcjonalną, taką jak formuły witamin i omega 3 plus. Produkty są 

oferowane pod marką firmy oraz poprzez podwykonawstwo w 

ramach umów z marką własną. Potencjalnymi partnerami są 

hurtownicy i generalni importerzy. Współpraca na podstawie umowy 

dystrybucyjnej lub podwykonawstwa.

A globally acting German producer of liquid nutritional supplements 

wants to intensify its market presence in Japan, Argentina, Brazil, 

Spain and France. Products include high-quality collagen drinks and 

other liquid functional food such as vitamin and omega 3 plus 

formulas. Products are offered under the company's label and via 

subcontracting as private label agreements. Potential partners are 

wholesalers and general importers. Cooperation is based on a 

distribution agreement or subcontracting.

  18/03/2022
medycyna



 BODE20210226001

Niemiecka firma opracowuje i dystrybuuje przyrządy do pomiaru 

wielkości cząstek i stabilności. Firma poszukuje dystrybutorów z 

doświadczeniem w technologii cząstek do pozyskiwania klientów, 

sprzedaży i wsparcia swoich przyrządów pomiarowych na całym 

świecie w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

Firma oferuje wyłączną reprezentację swoich produktów w każdym 

kraju na zasadzie prowizji.

 

A German company develops and distributes instruments for particle 

size measurement and stability. The company is looking for 

distributors with experience in particle technology for customer 

acquisition, sales and support of their measuring instruments 

worldwide for a distribution service agreement. The company offers 

exclusive representation of their products in each country on a 

commission basis.

25/03/2022 różne inne produkty

 BOES20210128001

Hiszpańska firma doradcza działająca w zakresie zrównoważonej 

transformacji i maksymalizacji długoterminowej rentowności biznesu 

w branży travel & Tourism oferuje usługi konsultingowe i zarządzanie 

projektami w formie podwykonawstwa

Spanish consultancy working in the field of sustainable 

transformation and maximization of long-term business profitability 

in the travel & tourism sector offers consulting and project 

management services in the form of subcontracting

  03/03/2022
turystyka

 BOES20210225001

Ta hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji szerokiej gamy 

certyfikowanych ekologicznych mydeł kosmetycznych oraz środków 

do prania i czyszczenia domu poszukuje hurtowników / 

dystrybutorów produktów ekologicznych w Europie i innych krajach w 

ramach umowy dystrybucyjnej. Ich produkty posiadają certyfikat Vida 

Sana-Bio Inspecta i Ecocert. Głównym celem dystrybutora jest 

sprzedaż swoich produktów do sklepów i supermarketów 

specjalizujących się w branży ekologicznej. 

This Spanish company specialized in the manufacturing of a wide 

range of certified ecological cosmetic soaps and laundry and home 

cleaning products is looking for wholesalers/distributors of organic 

products in Europe and other countries under a distribution 

agreement. Their products are labelled with the Vida Sana-Bio 

Inspecta and Ecocert certification. The main goal of the distributor is 

to sell their products to shops and supermarkets specialized in the 

ecological sector.

13/03/2022 chemia i kosmetyki/chemiczna

 BOES20210315001

Od momentu powstania w 1989 roku hiszpańska firma z siedzibą na 

Teneryfie oferuje szeroką gamę sosów premium opartych na 

kulinarnej kulturze Wysp Kanaryjskich. Firma prowadzi już sprzedaż 

zagraniczną i jest zainteresowana zdobywaniem nowych rynków 

poprzez umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

 

Since its foundation in 1989, the Spanish company based in Tenerife 

offers a wide range of premium sauces based on the culinary culture 

of the Canary Islands. The company is already selling abroad and is 

interested in reaching new markets via distribution services 

agreements.

  20/03/2022
spożywcza

 BOFI20210312001

Fiński producent innowacyjnych suplementów diety i witamin 

poszukuje nowych partnerów, aby rozszerzyć swoją międzynarodową 

sieć partnerską. Fińska firma jest w stanie zaoferować produkty szyte 

na miarę, surowce najwyższej jakości i doświadczenie w 

projektowaniu opakowań dla produktów marki własnej w ramach 

podwykonawstwa, umowy produkcyjnej lub umowy outsourcingu. 

Ich produkcja posiada certyfikat IFS Food.

 

A Finnish manufacturer of innovative food supplements and vitamins 

is looking for new partners to enlarge their international partnership 

network. The Finnish company is able to offer tailor-made products, 

premium raw materials and package design expertise for private label 

products under subcontracting, manufacturing agreement or 

outsourcing agreement. Their production is IFS Food certified. 

  27/03/2022
inne usługi



 BOFR20201022001

Francuska firma, która opracowała innowacyjną maszynę do 

produkcji i dystrybucji kostek lodu, szuka dystrybutorów w Europie. 

Ten innowacyjny kiosk do instalacji zewnętrznej oferuje każdorazowo 

kostki lodu o nienagannej jakości.

 

A French company that developed an innovative machine that 

produces and distributes ice cubes is looking for distributors in 

Europe. This innovative kiosk for outdoor installation offers ice cubes 

every time with impeccable quality.

02/03/2022 różne inne produkty

 BOFR20210212001

Francuska firma specjalizująca się w produkcji plastikowych kapsli i 

zamknięć do opakowań organicznych artykułów do pielęgnacji ciała i 

artykułów gospodarstwa domowego poszukuje partnerów 

przemysłowych w ramach umowy dotyczącej produkcji lub 

outsourcingu w Europie, Egipcie, Tunezji lub Nigerii. Istotna może być 

również umowa przedstawicielstwa handlowego. Firma proponuje 

również rozwiązania o niskiej ilości odpadów w produktach do prania, 

kuchni i łazienki. Firma posiada standardowy asortyment, ale mogą 

również opracowywać określone produkty. Wszystkie produkty w 

100% podlegają recyklingowi.

 A French company specialised in manufacturing plastic caps and 

closures for packaging organic bodycare and household products is 

looking for industrial partners under a manufacturing or outsourcing 

agreement in Europe, Egypt, Tunisia or Nigeria. A commercial agency 

agreement may also be relevant. The company also proposes low 

waste solutions for laundry, kitchen and bathroom products. They 

have a standard range but can also develop specific products.  All 

products are 100 recyclable.

  28/03/2022
opakowania, papier

 BOHR20210211001
Chorwacka firma, producent wysokiej jakości nierafinowanego, 

tłoczonego na zimno oleju z pestek winogron, chce ekspansji na rynki 

europejskie i poszukuje dystrybutorów swoich produktów.

 

A Croatian company, producer of high-quality unrefined, cold-pressed 

grapeseed oil wants to expand on European markets and is looking 

for distributors of its products.

  24/03/2022
spożywcza

 BOHU20210217001

Węgierska firma działa w dwóch oddziałach: produkcji nie seryjnej / 

projektowej i produkcji seryjnej. Pierwszy dział oferuje szeroki zakres 

usług od obróbki skrawaniem po produkcję elementów i maszyn, 

natomiast oddział seryjny produkuje głowice cylindrów formowane 

według najwyższych specyfikacji jakościowych przemysłu 

motoryzacyjnego.

Firma poszukuje współpracy w ramach produkcji, outsourcingu lub 

podwykonawstwa dla klientów z Europy i Bliskiego Wschodu.

The Hungarian company operates with two divisions: non serial 

production/design and series production. The first division offers a 

wide range of services from machining to the production of 

components and machines, while the series branch produces 

moulded cylinder heads to the highest quality specification of the 

automotive industry.

The company seeks to work with manufacturing or outsourcing 

agreement or subcontracting for European and Middle Eastern 

clients.

25/03/2022 pojazdy i maszyny/maszynowa



 BOIE20210217001 

Irlandzka firma oferująca wysokiej jakości rozwiązania opakowaniowe 

dla przemysłu spożywczego. Specjalizuje się w pakowaniu produktów 

świeżych, w tym nabiału i mięs. Specjalista w BoneGuard i BoneGuard 

V do pakowania mięsa i aluminiowej foli do pakowania masła. Firma 

poszukuje umów agencyjnych w krajach Beneluksu i sąsiednich 

krajach UE.

 

 

 

Irish company offering high-quality packaging solutions for the food 

industry. Specialising in packing for fresh products including dairy, 

and meats. Specialist in BoneGuard and BoneGuard V for meat and 

aluminium butter wrap. This company is looking for commercial 

agency agreements in Benelux and surrounding EU countries.

  04/03/2022
opakowania, papier

 BOIN20200904001

Pochodzący ze Sri Lanki producent ozdobnych i handlowych odmian 

roślin wykorzystujących technologię hodowli tkanek roślinnych 

poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych

 A Sri Lankan manufacturer of ornamental and commercial plant 

varieties using plant tissue culture technology is looking for 

distributors and commercial agents

  18/03/2022 środowisko/energia/ochrona 

środowiska

 BOIT20210217002

Włoska firma, wykorzystując opatentowaną formułę srebra 

koloidalnego, stworzyła wyroby medyczne, maski, spray do maski, 

spray do nosa i spray do gardła, do stosowania w obecnej sytuacji 

pandemicznej. Firma ta szuka świetnej okazji do reprezentowania 

swoich wyrobów medycznych na rynku globalnym i chciałaby 

nawiązać współpracę z hurtowniami w ramach umów o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

The Italian company, with the use of a patented colloidal silver 

formulation, has created medical devices, masks, mask spray, nasal 

spray and throat spray, for use in the current pandemic situation. This 

company is looking for a great opportunity to represent its medical 

devices in the global marketplace and would like to make 

partnerships with wholesalers under distribution services 

agreements.

 09/03/2022 medycyna

 BOIT20210222002

Włoskie MŚP z branży inżynieryjnej, z 10-letnią działalnością i 

długoletnim doświadczeniem w pracy z dużymi międzynarodowymi 

klientami, chce zwiększyć swoją międzynarodową obecność, oferując 

swoje usługi w zakresie mechanicznym, elektrycznym, 

elektronicznym, spożywczym, papierniczym, farmaceutycznym, 

kolejowym, lotniczym, motoryzacyjnym, oraz sektorze naftowo-

gazowym. Jest otwarty na współpracę w postaci outsourcingu lub 

podwykonawstwa z firmami z krajów UE, zwłaszcza Austrii, Francji, 

Niemiec, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

 

 

An Italian engineering SME, with 10 years of activity, and a long track 

record with large international clients, is looking to increase its 

international presence offering its services in mechanical, electrical, 

electronic, food, paper, pharma, rails, aerospace, automotive, and oil 

& gas sectors. It is available for a outsourcing or subcontracting 

agreement with companies from EU countries, especially Austria, 

France, Germany, Switzerland and UK.

  26/03/2022 sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

 BOJP20210323001

Japońska firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji środków 

ochrony indywidualnej chce wprowadzić swoje rękawice 

przemysłowe na rynek UE. Firma produkuje rękawice z kauczuku 

naturalnego, chloroprenu i nitrylu. Chcą zaangażować się w 

długoterminową współpracę z potencjalnymi partnerami UE w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

A Japanese company with many years of experience in the 

manufacture of personal protective equipment wants to introduce 

their industrial gloves to the EU market. The company produces 

natural rubber, chloroprene, and nitrile gloves. They want to engage 

in long-term collaborations with potential EU partners under a 

distribution services agreement.

  24/03/2022
różne inne produkty



 BOKR20210312001

Założona w 2006 roku koreańska firma stała się jednym z 3 

największych producentów przemysłowych urządzeń mobilnych i od 

2013 roku ustanowiła własną markę, aby produkować i dostarczać 

wytrzymałe smartfony dla przedsiębiorstw / przemysłu. Produkt 

przeszedł szereg testów, m.in. wodoszczelno-pyłoszczelny, 

niskotemperaturowy / wysokotemperaturowy, upadek z 2 metrów, 

co gwarantuje jego trwałość w ekstremalnych warunkach. Może być 

dostarczany w niestandardowych formatach. Firma poszukuje 

współpracy w ramach umów agencyjnych / usług dystrybucyjnych.

 

Founded in 2006, a Korean company has become one of the top 3 

industrial mobile device companies and has established its own brand 

since 2013 to make and supply enterprise/industrial rugged 

smartphones. It has passed various tests, such as water/dustproof, 

low/high temperature, 2 meters drop test, which guarantee its 

durability in extreme environments. It can be supplied in customized 

form factors. The company is looking for cooperation under 

commercial agency/distribution service agreements.

31/03/2022 komputery i IT

 BOMK20210226002

Producent i sprzedawca wina z Macedonii Północnej, z silną pozycją 

na rynku krajowym, chciałby przenieść swoją innowacyjną strategię 

związaną z hotelarstwem na wyższy poziom i założyć piwnicę win za 

granicą jako spółkę joint venture z partnerem, który ma duże 

doświadczenie i kontakty w lokalnej uprawie winorośli i branży 

hotelarskiej.

A North Macedonian wine producer and seller, with a strong position 

on the domestic market, would like to take its innovative hospitality-

driven strategy on the next level and start a wine cellar abroad as a 

joint venture with a partner that is well experienced and connected in 

the local grape farming and hospitality industry. 

24/03/2022 spożywcza

 BOMT20210104001

Maltańska firma konsultingowa w zakresie infrastruktury chmurowej 

jest w stanie zaoferować wysokiej jakości, najlepsze w swojej klasie 

rozwiązania chmurowe, wykorzystując jednocześnie 

najnowocześniejsze technologie udostępniane przez dostawców 

chmury publicznej, takich jak Amazon Web Services (AWS). Firma 

poszukuje współpracy w ramach umowy outsourcingowej z 

partnerami pragnącymi nawiązać współpracę lub zastosować swoje 

usługi i rozwiązania.

A Maltese cloud infrastructure consultancy firm is able to offer high-

quality best-in-class cloud solutions whilst leveraging the state of the 

art technologies made available by public cloud providers like 

Amazon Web Services (AWS). The company is looking for cooperation 

under an outsourcing agreement to partners wishing to collaborate 

or apply their services and solutions. 

  02/03/2022
komputery i IT

 BOMT20210309001

Maltańskie biuro podróży i firma zarządzająca destynacjami 

specjalizują się w organizowaniu podróży i zakwaterowania, obiektów 

konferencyjnych, imprez towarzyskich i różnych innych usługach. 

Mogą świadczyć usługi dla grup rekreacyjnych, kulturalnych, 

religijnych, edukacyjnych i sportowych, a także dla turystów 

indywidualnych, poszukują biur podróży lub organizatorów 

wycieczek, którzy byliby skłonni współpracować z nimi w przypadku 

przybywających na Maltę podróżnych. Poszukiwany rodzaj 

współpracy to umowa handlowa w całej UE.

 Maltese travel agency and destination management company is 

specialised in handling travel and accommodation arrangements, 

meeting facilities, social events and various other services. They can 

provide services for leisure, cultural, religious, educational and sports 

groups, as well as for individual travellers and they are looking for 

travel agents or tour operators who are willing to collaborate with 

them for incoming travellers to Malta. A commercial agency 

agreement is sought across the EU.

  27/03/2022
turystyka



 BOPE20200907001

Peruwiańskie stowarzyszenie specjalizuje się w uprawie, produkcji i 

komercjalizacji dużych ilości ekologicznych ziaren kakaowych z 

certyfikatem sprawiedliwego handlu. W imieniu swoich członków-

rolników chcą rozszerzyć swoją działalność na rynkach 

międzynarodowych i starają się uzyskać umowy agencyjne.

 

A Peruvian association is specialized in the cultivation, production and 

commercialization in high volumes of organic, certified fair trade 

cocoa beans. On behalf of their farmer members, they are looking to 

expand on international markets and seek commercial agency 

agreements. 

 27/03/2022 spożywcza

 BOPT20210326001

Portugalska firma, zajmująca się zarządzaniem projektami, 

księgowością, produktami, marketingiem, zaopatrzeniem i 

reprezentacją prawną firm, chce podpisać umowę outsourcingową 

dla firm potrzebujących wsparcia w Portugalii lub Chile.

A Portuguese company, providing project management, accounts, 

product, marketing, procurement and legal representation of 

companies, wishes to sign an outsourcing agreement for companies 

needing support in Portugal or Chile.

  31/03/2022
inne usługi

 BORO20200429001

Rumuński producent sosów stołowych i przypraw dla przemysłu 

spożywczego, restauracji i jednostek cateringowych poszukuje 

zagranicznych importerów, dystrybutorów, detalistów i firm 

cateringowych, aby rozszerzyć swoją działalność w Europie poprzez 

umowy dystrybucyjne. Firma może również produkować sosy pod 

markami własnymi, oferując w tym przypadku współpracę w ramach 

umowy produkcyjnej.

Romanian producer of table sauces and spices for the food industry, 

restaurants, and catering units is looking for foreign importers, 

distributors, retailers, and catering companies to expand its business 

in Europe via distribution agreements. The company can also produce 

the sauces under private labels, offering, in this case, cooperation in 

terms of a manufacturing agreement.

25/03/2022 spożywcza

 BORO20210219001

Rumuńska firma turystyczna specjalizująca się w organizowaniu 

różnych aktywnych wycieczek (jazda na rowerze i piesze wycieczki, 

wspinaczka, trekking, paralotniarstwo), posiada także doświadczenie 

związane z dziką przyrodą (śledzenie i obserwacja dzikiej przyrody) w 

Rumunii i Transylwani, poszukuje pośredników handlowych, którzy 

promowaliby swoje usługi w regionie turystyki przyrodniczej.

Firma jest zainteresowana umowami agencyjnymi na prowadzenie 

działalności turystycznej dla firm z UE w celu rozszerzenia swojej 

działalności

 

A Romanian tourist company specialized in arranging variety of active 

tours (cycling and hiking, climbing, trekking, paragliding) as well as 

wildlife related experiences (wildlife tracking & watching) in Romania, 

Transylvania is looking for commercial intermediaries to promote 

their services in the area of nature tourism. 

The company is interested in commercial agency agreements to 

provide touristic activities for the companies from EU, in order to 

expand its activity.

  23/03/2022
turystyka

 BORU20210220002

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji termoregulatorów i 

regulatorów podciśnienia służących do automatyzacji produkcji 

przemysłowej poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy 

o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company specializing in the production of 

thermoregulators and vacuum regulators that are used to automate 

industrial production is looking for partners to cooperate within the 

framework of a distribution services agreement.

  13/03/2022
różne inne produkty

 BORU20210221001

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju lodów z 

naturalnych składników oraz mrożonych produktów surowych 

poszukuje solidnych partnerów do zawarcia umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

 

A Russian company that specializes in the production of various types 

of ice cream made from natural ingredients and frozen raw food 

products is looking for reliable partners to conclude a distribution 

services agreement.

  13/03/2022
spożywcza



 BORU20210227001

Rosyjska firma z regionu Tomska produkuje naturalne produkty 

spożywcze z dzikich roślin i jagód (naturalny miód z sokiem 

jagodowym, konfitura z szyszek sosnowych, olej z orzechów 

cedrowych, olej z igieł jodłowych i inne). Firma poszukuje partnerów 

handlowych w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company from the Tomsk region manufactures natural 

food products made of wild plants and berries (natural honey with 

berry juice, pine-cone jam, cedar nut oil, fir-needle oil, and others). 

The company is looking for trade partners under a distribution 

services agreement.

  25/03/2022
spożywcza

 BOSI20210202003

Słoweńskie MŚP specjalizuje się w wytwarzaniu wysoce 

wymagających technicznie produktów z szerokiej gamy tworzyw 

sztucznych, akcesoriów, barwników, a także butelek poddanych 

recyklingowi. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy opracowują 

wysokiej jakości produkty z ulepszonymi, przyjaznymi dla środowiska 

rozwiązaniami technologicznymi. Firma wytwarza różnorodne 

produkty dla przemysłu farmaceutycznego, elektrycznego i 

chemicznego oraz oferuje produkcję i umowy podwykonawcze dla 

przemysłu.

 

A Slovenian SME is specialized in manufacturing technically highly 

demanding products from a wide variety of plastic materials, 

accessories, dyes and also recycled bottles. With their experience and 

knowledge, they develop quality products with improved 

environmentally friendly technological solutions. The company 

manufactures various products for the pharmaceutical, electrical and 

chemical industries and is offering manufacturing and subcontracting 

agreements to industry.

 19/03/2022 różne inne produkty

 BOTR20210107001

Turecka firma produkuje rury, kanały kwadratowe, konstrukcje 

stalowe, sufity podwieszane i płyty warstwowe dla fabryk i dużych 

jednostek przemysłowych, a także systemy i urządzenia klimatyzacji 

przemysłowej, produkty do odpylania i zbierania odpadów. Firma 

poszukuje agentów i dystrybutorów na całym świecie.

 

A Turkish company produces pipes, square ducts, steel constructions, 

suspended ceiling and sandwich panel for factories and large 

industrial units, as well as industrial air conditioning systems and 

equipment, dust collection and waste collection products. The 

company is looking for agents and distributors all around the world.

 04/03/2022 materiały i usługi budowlane

 BOTR20210126001

Turecka firma założona w 1987 roku specjalizuje się w zasilaczach 

naziemnych, lekkim sprzęcie budowlanym i silnikach wrzecionowych. 

Klienci firmy zajmują się głównie lotnictwem cywilnym i wojskowym. 

W celu zwiększenia udziału w rynku zagranicznym firma poszukuje 

partnerów w ramach usług dystrybucyjnych, pośrednictwa 

handlowego i umów produkcyjnych.

The Turkish company founded in 1987 is specialized in ground power 

units, light type construction equipment and spindle motors. The 

company's customers are mainly involved in civil and military 

aviation. In order to increase its market share abroad the company 

looks for partners under distribution services, commercial agency and 

manufacturing agreements.

 11/03/2022 materiały i usługi budowlane

 BOUA20200914001

Producent z Ukrainy poszukuje dystrybutorów i hurtowników w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy 

agencyjnej.

Firma posiada własną produkcję szwów i igieł chirurgicznych. 

Produkują szwy dla szerokich dziedzin medycyny. Firma produkuje 

również igły o różnych kształtach do zastosowań medycznych.

 

An Ukraine based manufacturer is looking for distributors and 

wholesalers under a distribution services or commercial agency 

agreement.

The company has it own production of surgical sutures and needles. 

They produce sutures for wide areas of medicine. Also, the company 

manufactures different shaped needles for medical applications. 

20/03/2022 medycyna



 BOUA20200927001

Ukraińska firma specjalizuje się w sprzęcie do produkcji, 

przygotowania i pakowania brykietów / pelletów paliwowych. Firma 

świadczy również usługi montażowe i szkolenia do pracy na tego typu 

urządzeniach, a także dostawy gotowych wyrobów wraz z procesem 

zgłoszenia celnego.

Firma jest zainteresowana znalezieniem długoterminowej współpracy 

z dystrybutorami lub partnerami w ramach joint venture w celu 

otwarcia wspólnej produkcji na rynku UE.

 

The Ukrainian company specializes in equipment for the production, 

preparation and packaging of fuel briquettes / pellets. The company 

also provides installation services and training to work on this type of 

equipment, as well as delivery of finished products with the process 

of declaring goods at customs. 

The company is interested to find a long-term partnership with 

distributors or partners for joint venture in order to open a joint 

production in EU market.

  04/03/2022
różne inne produkty

 BOUA20201201001

Spółka, jako deweloper i producent kompleksu mineralnego dla 

zwierząt gospodarskich zlokalizowanego we wschodniej części 

Ukrainy, jest zainteresowana byciem dostawcą dla firm zajmujących 

się dystrybucją towarów hodowlanych w ramach umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

The company, a developer and manufacturer of a mineral complex 

for farm animals located in the eastern part of Ukraine, is interested 

in being a supplier for the companies engaged in animal farming 

goods distribution, in the framework of distribution services 

agreements.

  19/03/2022
spożywcza

 BOUA20210303001

Ten certyfikowany ukraiński producent drzwi antywłamaniowych 

oferuje szeroką gamę produktów najwyższej jakości i chce rozszerzyć 

swoją działalność za granicę. Firma poszukuje dystrybutorów i 

przedstawicieli handlowych dla swojego asortymentu.

 

 

This certified Ukrainian manufacturer of anti-burglary doors offers a 

wide range of products of the highest quality and wants to expand its 

business abroad. The company is looking for distributors and sales 

agents for its product range.

  26/03/2022
różne inne produkty

 BOUK20210301001

Ten uznany w Wielkiej Brytanii producent pasywnych systemów 

ochrony przeciwpożarowej ma ponad dwudziestopięcioletnie 

doświadczenie w dostarczaniu produktów dla sektorów budownictwa 

komercyjnego, przemysłowego i mieszkaniowego.

Firma posiada podstawowe portfolio produktów, w tym pęczniejące 

uszczelniacze, zaprawy ognioodporne, płyty i kołnierze / opaski do 

rur.

Obecnie chce rozwijać sprzedaż za granicą i poszukuje 

doświadczonych dystrybutorów na całym świecie w sektorach 

budownictwa przemysłowego lub wielobranżowego.

This established UK based manufacturer of passive fire protection 

systems has over twenty-five years of experience in supplying 

products to the commercial, industrial and residential construction 

sectors. 

The company has a core portfolio of products including intumescent 

sealant, fire resistant mortar, boards and pipe collars/wraps.  

It is now looking to develop sales overseas and seeks experienced 

distributors worldwide within the industrial or multi-occupancy 

construction sectors.

  23/03/2022
materiały i usługi budowlane

 BRES20210211001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w automatyzacji procesów 

produkcyjnych, konserwacji oraz instalacjach elektrycznych chce 

włączyć do swojej oferty piece laboratoryjne. Firma oferuje usługi 

dystrybucji producentom takich urządzeń.

A Spanish company specialised in industrial automation, maintenance 

and electrical installations wants to incorporate to its portfolio 

furnaces for research laboratories. The company is looking for 

distribution services agreement.

20/03/2022 nauka/edukacja



	BOES20210204001

Hiszpańska firma produkuje implanty dentystyczne oraz ich części 

protetyczne przy użyciu cyfrowej technologii i poszukuje możliwości 

podpisania umowy z dystrybutorami oraz przedstawicielami na całym 

świecie.

	

Spanish company manufacturer of dental implants and their 

prosthetic parts, engaged with digital technologies, looks to sign long 

term agreements with distributors or representatives partners 

worldwide.

23/03/2022 medycyna

	BOES20210315002

Hiszpańska firma opracowała fluorescencyjny mikroskop oparty o 

technologie płaskiego światła (arkusz świetlny) służący do oglądania 

w jakości 3D próbek biologicznych. Rozwiązanie pozwala obserwować 

rozwój żywych trójwymiarowych organoid iż organizmów poprze 

długi czas nawet do kilku dni. Firma szuka umowy dystrybucyjnej.

	

A Spanish company has developed a flat light beam fluorescence 

microscope (lightsheet) for viewing 3D images of biological samples. 

The solution allows observing the development of live three-

dimensional organoids and organisms over a long time up to several 

days.  The company is looking for distribution agreements.

27/03/2022 nauka/edukacja

	BOIT20210316002

Zlokalizowana na południu Włoch certyfikowana farma organiczna 

szuka pośredników handlowych dla swoich wegańskich specjałów 

powstałych z lokalnych odmian kiwi Hayward, pomarańczy chińskiej, 

czerwonej pomarańczy, pomarańczy z Walencji, klementynek, 

mandarynek i oliwek. Firma oferuje kompoty, nektary oraz soki 

owocowe oraz oliwę extra virgin. Firma posiada już doświadczenie w 

handlu zagranicznym. Współpraca będzie się opierać na umowie 

dystrybucyjnej i komercyjnej.

	

A South Italy based certified organic farm seeks trade intermediaries 

for its vegan specialties obtained by processing local varieties of 

Hayward kiwi, navel oranges, red oranges, Valencia late oranges, 

clementines, mandarins and olives. The company offers compotes, 

nectars and fruit juices, extra virgin olive oil. The company has 

already experienced international trade. Cooperations will be carried 

out under distribution and commercial agency agreements.

27/03/2022 spożywcza

	BOLT20210210001

Litewska firma dostarcza usługi dla szerokiej gamy statków oraz mega 

jachtów, wraz z prowadzeniem projektów dla sektora przemysłowego 

i poszukuje partnerów do rozwoju swojego biznesu. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem partnerów, którzy już pracują w 

przemyśle budowy statków do pracy na zasadzie umowy 

podwykonawstwa lub zlecenia.

	

A Lithuanian company that provides services on a wide range of 

vessels and mega-yachts, together with carrying out projects for the 

industrial sector, is looking for new partners to expand their business. 

The company is interested in finding partners that are already 

working in the shipbuilding industry to work under outsourcing or 

subcontracting agreements. 

16/03/2022 sektor morski, lotniczy

	BOMK20201216001

Działająca z sukcesem metalurgiczna firma z Macedonii, założona 

została w 1947 roku i jest zainteresowana wprowadzeniem swoich 

produktów na rynki krajów UE, USA i Chin. Doświadczony producent 

zamiatarek ulicznych, produktów z arkuszy metalu, produktów 

wykonanych z drutu oraz innych produktów potrzebnych w różnych 

sektorach, chciałby nawiązać współpracę biznesową z odpowiednimi i 

godnymi zaufania partnerami (hurtownikami, dystrybutorami) na 

zasadzie umowy dystrybucyjnej.

	

A successful metallurgic company from Macedonia, established in 

1947, is interested to launch its products on the markets in EU 

countries, USA and China.

This experienced manufacturer of road sweepers, sheet metal 

products, wire products and other products needed in different 

sectors, would like to establish business cooperation with reliable and 

trustworthy partners (wholesalers, distributors) under the 

distribution services agreement.

27/03/2022 metalowa



	BOMK20201216003

Firma z Macedonii jest zaangażowana w produkcję konstrukcji 

metalowych oraz części konstrukcji i oferuje wykonywanie montażu 

konstrukcji stalowych, naprawy oraz utrzymanie mechaniczne dużych 

hal produkcyjnych na zasadzie umowy produkcyjnej, 

podwykonawstwa oraz możliwość zostania zleceniobiorcą w tym 

zakresie działalności w krajach europejskich.

	

A Macedonian company engaged in manufacturing of metal 

structures and parts of structures is offering to perform assembly of 

steel construction, repair and mechanical maintenance of large 

manufacturing facilities, under  manufacturing agreement, 

outsourcing agreement or to become a subcontractor in this field of 

activities in the European countries.

30/03/2022 metalowa

	BOMK20210226001

Macedoński producent i sprzedawca artykułów spożywczych oraz 

napoi specjalizuje się w spełnianiu wymogów dietetycznych z 

doświadczeniem w rozwoju produktów i produkcji od 1993 roku i 

poszukuje nowych możliwości ekspansji międzynarodowej. Firma 

poszukuje dystrybutorów w celu nawiązania długoterminowej 

współpracy biznesowej i oferuje bogate portfolio własnych marek 

oraz produktów na zamówienie do sprzedaży i produkcji.

	

A Macedonian food and beverage producer and seller specialized in 

specific dietary requirements, with experience in product 

development and food production since 1993, is looking for new 

international expansion opportunities. They are in search of 

distributors in order to establish long-term business relationships, 

and therefore offer their extensive portfolio of own-branded and 

custom-made products for trade and production.

27/03/2022 spożywcza

	BOQA20210318001

Firma z Kataru produkuje w Doha w Nowej Strefie Przemysłowej,  

podpaski higieniczne, pieluchy dziecięce i dla dorosłych przy użyciu 

najnowszych technologii. Firma chciałaby nawiązać umowy z 

dystrybutorami, hurtownikami w celu sprzedaży jej produktów na ich 

rynkach.

A Qatari company manufactures in Doha at New Industrial Area, 

quality sanitary napkins, babies’ diapers, and adults diapers using the 

state-of-arts latest technologies. The company would like to reach 

agreements with distributors, wholesalers for their products to be 

traded on foreign markets.

31/03/2022 różne inne produkty

	BORO20210212001

Rumuńska firma działa w zakresie projektowania graficznego, 

produkcji wideo, grafiki 3D, fotografii, wirtualnej oraz rozszerzonej 

rzeczywistości i poszukuje nowych partnerów w UE w celu zawarcia 

umowy zlecenia lub podwykonawstwa. Oferowane usługi są z zakresu 

kontentu cyfrowego oraz reklamowego dla tworzenia prezentacji 

produktu przystosowanej do celów marketingowych oraz e-handlu co 

wiąże się z dostarczaniem zaawansowanych i spersonalizowanych 

usług.

 Romanian company operating in graphic design, video production, 

3D graphics, photography, virtual and augmented reality content is 

looking for new EU partners in order to establish outsourcing or 

subcontracting agreements. The services offered are in the area of 

digital content and advertising for the creating of products' 

presentation adapted for marketing and e-commerce that involve 

advanced and personalized services.

03/03/2022 reklamowa, filmowa

	BORS20210121001

Serbska firma specjalizuje się w produkcji drukarek 3d do druku 

termoformowanego oraz szeroką gamę innego sprzętu do druku 3d 

wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami. Wymiary wydruków drukarek 

(w metrach):  1.2x0.9x0.2, 1.5x1.2x0.2, oraz 1x0.7x0.2. Finalny 

produkt po wydrukowaniu może być używany jako znak, reklama, w 

budownictwie, marketingu, jako znak świecący, pokrywa, model, 

obudowa. Firma szuka agentów komercyjnych i umowy 

dystrybucyjnej.

	

A Serbian company is specialised in manufacturing 3d printers to 

print molds for thermoforming and a variety of other 3d printing 

equipment with innovative technological solutions. The printers print 

molds in dimensions (meters): 1.2x0.9x0.2, 1.5x1.2x0.2, and 

1x0.7x0.2 The final thermoformed products could be used as signs, 

advertisements, in construction, marketing, as illuminated signs, 

covers, models,  and casings. They are looking for commercial agency 

and distribution services agreements.

27/03/2022 różne inne produkty



	BORU20200617002

Rosyjska firma specjalizująca się w geodezji kosmicznej, 

oprogramowaniu oraz sprzętu do wysokiej dokładności 

pozycjonowania, opracowała geodezyjny odbiornik satelitarny, który 

usprawnia badania geodezyjne i jakość nawigacji. Firma poszukuje 

partnerów do zawarcia umowy licencyjnej.

	

A Russian company specializing in space geodesy, software, and 

equipment for high accuracy positioning has developed a geodetic 

satellite receiver which contributes to improvements in geodetic 

research and navigation quality. The company is looking for partners 

to conclude a license agreement.

25/03/2022 różne inne produkty

	BORU20210223001

Rosyjska firma z regionu Penza, specjalizuje się w produkcji maszyn 

automatycznych do czyszczenia części silnika, komponentów i części i 

poszukuje partnerów do zawarcia umowy dystrybucyjnej.

A Russian company from the Penza region, specializing in the 

production of automatic machines for cleaning engine parts, 

components, and assemblies, offers its products and is looking for 

partners to conclude a distribution services agreement.

24/03/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

	BORU20210305001

Rosyjska firma posiada złoża następujących gatunków węgla 

D,T,SS,K,KS z możliwością eksportu do innych krajów. Wielkość 

dostaw zaczyna się od 20,000 ton na miesiąc. Firma szuka zaufanych 

partnerów do obopólnej korzystnej współpracy i zawarcia umowy 

dystrybucyjnej.

	

A Russian company has resources of coal grades D, T, SS, K, KS with 

the possibility of export deliveries to foreign countries. The volume of 

deliveries is from 20,000 tons per month. The company is looking for 

reliable partners for mutually beneficial cooperation and the 

conclusion of a distribution services agreement.

26/03/2022 różne inne produkty

	BORU20210315001

Rosyjska firma z regionu Nowogrodzkiego specjalizuje się produkcji 

niemetalowych złączy do gazu oraz przewodów powietrznych do 

temperatury powyżej +1200 ° C i jest zainteresowana znalezieniem 

nowych partnerów do zorganizowania sprzedaży ich produktów w 

innych regionach i krajach w ramach umowy dystrybucyjnej.

	

The Russian company from the Novgorod region specializing in the 

production of fabric non-metallic expansion joints for gas and air 

ducts for temperatures up to + 1200 ° C is interested in finding new 

partners for the sales of their products organization in other regions 

and countries in the framework of a distribution services agreement.

27/03/2022 różne inne produkty

	BOTR20201203004

Turecka firma posiada ponad 40 lat doświadczenia w sektorze 

plastiku, dostarczając produkty wykonywane metodą wtryskową do 

przemysłu akumulatorowego. Firma oferuje swoje usługi jako 

podwykonawca lub partner produkcyjny w centralnych i wschodnich 

krajach europejskich.

	

The Turkish company, having more than 40 years of experience in the 

plastic sector, provides plastic injection products to the accumulator 

industry. The company offers its service as a subcontractor and a 

manufacturing partner in the Central and Eastern European 

countries.

27/03/2022 inne usługi

	BOTR20210219001

Wiodąca turecka firma produkuje materiały piśmienne oraz biurowe. 

Doświadczenie zdobywa od 1978 roku i produkuje materiały 

piśmienne i biurowe we własnej fabryce od 12014 roku. Firma szuka 

umowy dystrybucyjnej na nowych rynkach w celu rozszerzenia swojej 

sieci.

A leading Turkish company producing stationery and office supplies. 

With the experience it has gained since 1978, ıt has been producing 

stationery and office supplies in its own facility since 2014.

It is looking for a distribution agreement to reach new markets and 

extend its market network. 

23/03/2022 różne inne produkty



	BOTR20210311001

Turecka firma jest zaangażowana produkcję profili aluminiowych do 

różnych sektorów od meblarskiego do elektronicznego. Firma szuka 

dystrybutorów i agentów komercyjnych w Europie i poza.

	

The Turkish company is engaged in the manufacturing of aluminium 

profiles for various sectors from furniture to electronics. The 

company is looking for distributors and commercial agents in Europe 

and beyond.

30/03/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

	BOTR20210311005

Turecka firma z ponad 40 letnim doświadczeniem w samochodowych 

układach hamulcowych, specjalizuje się w produkcji klocków 

hamulcowych, okładzin hamulcowych oraz sprzęgieł. Jest to znana 

firma zlokalizowana w Regionie Marmara. Firma produkuje zgodnie 

ze standardami UE i posiada wszystkie wymagane certyfikaty. Firma 

szuka agentów komercyjnych i dystrybutorów.

The Turkish company, with over 40 years of experience in automotive 

brake systems, is specialized in manufacturing brake pads, brake 

linings, and clutch facings.  It is a well-established company located in 

the Marmara Region. The company manufactures according to EU 

standards and holds all the related certificates. The company is 

looking for commercial agents and distributors.

30/03/2022 pojazdy i maszyny/maszynowa

	BOUA20210217001

Ukraińska firma oferuje dostawy drewna w zakresie następujących 

produktów: deski parkietowe, parkiety, schody, barierki. Firma 

produkuje kęsy drewniane, komponenty do mebli, drewniane schody, 

dekoracje ścienne. Firma poszukuje partnerów korzystających z 

drewna i jego komponentów do współpracy i dostawy produktów z 

Ukrainy na zasadzie umowy produkcyjnej.

The Ukrainian company offers timber supply of the required products 

from: parquet board,parquet, stairs, wooden shields. The company 

produces wooden billets, furniture components, wooden stairs, wall 

decor. It is looking for partners using wood and its components for 

cooperation and supply of products from Ukraine under a 

manufacturing agreement.

17/03/2022 produkty drewniane, meble

	BOUA20210219002

Główną specjalizacją tej ukraińskiej firmy jest sprzedaż produktów z 

granitu takich jak: kostka brukowa, płytki, krawężniki, kule, 

ograniczniki drogowe (półkule). Produkty są szeroko wykorzystywane 

do remontów parków, skwerów, ulic oraz okładzin budynków (banki, 

centra handlowe, metra, stacje benzynowe, centra biznesowe, 

drapacze chmur). Główną zaletą ukraińskiego granitu jest to, ze sama 

Ukraina jest najbliższym i największym dostawą kamieni granitowych 

na rynku europejskim.

The main specialization of the Ukrainian company is the sale of 

granite stone products, such as: paving stones, tiles, curbs, spheres, 

road limiters (hemispheres). The products are widely used for the 

improvement of parks, squares, streets, squares and cladding of 

buildings (banks, shopping centres, subways, gas stations, business 

centres, skyscrapers).The main advantage of Ukrainian granite is that 

Ukraine is the closest and the biggest supplier of granite stone for the 

European market.   

24/03/2022 materiały i usługi budowlane

	BOUA20210310002

Ukraińska firma z 15 letnim doświadczeniem w produkcji bursztynu, 

oferuje  gotowe produkty - szachy, statki, zwierzęta oraz figurki 

ptaków itp., jak również formy w postaci płytek, koralików i kulek. 

Firma szuka długoterminowej współpracy z zagranicznymi partnerami 

na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

	

A Ukrainian SME with 15 years of experience in the amber production 

offers its products such as finished goods -   chess, ships, animal and 

bird figures etc., as well as blanks in the form of tiles, beads and balls. 

The company is looking for long-term cooperation with foreign 

partners on the basis of a distribution services agreement.

26/03/2022 różne inne produkty

	BOUK20210216001

Ta firma z UK posiada ponad 50 lat doświadczenia w dostarczaniu 

szerokiej gamy produktów z zakresu pokrywania powierzchni w 

różnych sektorach. Oferuje rozwój produktu i ekspertyzę techniczną 

wraz z audytem strony oraz rozwiązania redukujące koszty dla 

potencjalnych partnerów na zasadzie umowy produkcyjnej, licencji 

oraz podwykonawstwa. 

	

This UK manufacturer with over 50 years experience provides a range 

of surface coating solution products across a variety of sectors. It is 

offering its product development and technical expertise together 

with site audits and cost reduction solutions to potential partners 

under manufacturing, licensing and subcontracting agreements

09/03/2022 materiały i usługi budowlane



BOAL20201222006

Albańska firma produkuje naturalne soki owocowe. Jej głównymi 

obszarami działalności są przetwarzanie owoców i warzyw przy użyciu 

różnych technologii, produkcja i pakowanie w różnych formatach 

opakowań napojów energetycznych, owoców, świeżych i mrożonych 

warzyw oraz mrożonych herbat. Firma poszukuje dystrybutorów m.in. 

w Polsce.

This Albanian company is a producer of natural fruit juice. Its main 

activities are: processing fruits and vegetables with different 

technologies, production and packaging in various formats of energy 

drinks, fruits, fresh and frozen vegetables and iced teas. This 

company is looking for potential distributors in Italy, Germany, 

Greece and  Poland.

25/03/2022 spożywcza

BOAL20210208001

Albańska firma działa na rynku oznakowań, druku cyfrowego i 

produkcji gadżetów promocyjnych. Firma oferuje podświetlane znaki, 

litery 3D, reklamę seryjną, oznakowania wewnętrzne i zewnętrzne, 

folie na samochody, elementy scenografii, stoiska promocyjne itp. 

Firma poszukuje dystrybutorów.

The Albania company is specialized in the market of signages, digital 

printings and promotional items in Albania. The company offers 

illuminated signs, 3D Letters, advertising in series, interior/exterior 

branding, car wrapping, scenography, promotional stands, etc. The 

company is looking for partners to collaborate under distribution 

services agreement  in Italy, Germany, Spain, Switzerland, Belgium, 

Hungary, Croatia, Slovenia, Poland.

06/03/2022 reklamowa, filmowa

BOAL20210217001

Jest to albańska firma produkcyjna, która specjalizuje się w produkcji 

najwyższej jakości odzieży roboczej przeznaczonej głównie do 

konsumpcji na rynku europejskim. Produkują odzież roboczą i 

mundury zawodowe używane w sektorze prywatnym i publicznym. 

Firma poszukuje partnerów ze wszystkich krajów europejskich do 

zawarcia umowy produkcyjnej.

This is an Albanian manufacturing firm that specializes in the 

production of top quality work wear garments primarily for 

consumption in the European market. They produce work wear and 

professional uniforms used by private and public industry sectors. 

They are looking for for partners from all European countries to be 

engaged in a manufacturing agreement. 

24/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOAM20210201001

Ormiański sklep internetowy z częściami do tuningu samochodów 

oferuje użytkownikom końcowym lub odsprzedawcom różne części 

zamienne do tuningu samochodów.

Firma poszukuje współpracy w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

An Armenian online shop of car tuning spare parts, offers different 

car tuning spare parts to end-users or re-sellers. 

The company is looking to cooperate under distribution services 

agreement.

03/03/2022 narzędzia i części

BOAM20210305001 

Ormiańska firma zajmuje się produkcją suszonych owoców, warzyw, 

ziół, chipsów i proszków owocowo-warzywnych, a także herbat 

ziołowych i słodyczy. Firma planuje poszerzenie rynków zbytu i 

poszukuje nowych możliwości współpracy w ramach umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych, pośrednictwa handlowego czy 

franczyzowego. 

The Armenian company is involved in production of dried fruits, 

vegetables, potherbs, fruit and vegetable chips and powders, as well 

as herbal teas and sweets.  The company plans to enlarge the sales 

markets and is looking for new cooperation opportunities under 

distribution services, commercial agency or franchise agency 

agreements. 

  

31/03/2022 
spożywcza

BOAT20210212001

Austriacka firma działająca od 30 lat w sektorze wydajności energii 

cieplnej opracowała innowacyjną metodę wewnętrznej termoizolacji 

starych budynków - rozwiązując problem izolacji wewnętrznej. W celu 

dotarcia na nowe rynki firma chce nawiązać współpracę w zakresie 

usług dystrybucyjnych i umów akwizycyjnych. Rozważana jest również 

umowa finansowa. 

An Austrian company active in the area of thermal energy efficiency 

since 30 years, has developed an innovative method for the inside 

thermal restoration of old buildings – solving the condensate problem 

of interior insulation. In order to reach new markets, the company 

would like to establish distribution services and acquisition 

agreements. A financial agreement is also considered. 

 23/03/2022 materiały i usługi budowlane



BOAT20210308001

Austriacki producent trzech różnych smaków wielofunkcjonalnych 

napojów owocowych i dżinu z konopi poszukuje partnerów 

dystrybucyjnych swoich regionalnych produktów w krajach 

europejskich. Poszukiwani są nowi partnerzy (szczególnie w 

Niemczech) chcący współpracować w sieci dystrybucji i korzystać z 

wysokiej jakości produktów.

An Austrian producer of three different flavours of multifunctional 

fruit drinks and hemp gin is looking for distribution partners in 

European countries for it´s regional and sustainable products. For 

their distribution network they are looking for new European 

partners (the focus lies on Germany) willing to cooperate with them 

with the benefit to be able to profit from a high-quality product 

range. 

21/03/2022 spożywcza

BOBA20201002001

Laboratorium dentystyczne z Bośni i Hercegowiny oferuje wszelkiego 

rodzaju stałe, ruchome i kombinowane protezy dentystyczne oraz 

przezroczyste aparaty ortodontyczne do wyrównywania zębów. 

Laboratorium oferuje umowy produkcyjne klinikom i laboratoriom 

stomatologicznym z UE, które przy współpracy otrzymają 

certyfikowane produkty wykonane z materiałów oznaczonych 

znakiem CE zgodnie z normami ISO 13485: 2016 i 9001: 2015, 

konkurencyjne ceny, krótkie terminy realizacji. Firma oferuje również 

usługi dystrybucyjne lub umowy agencyjne.

 

Dental laboratory from Bosnia and Herzegovina offers all kinds of 

fixed, mobile and combined dental prosthetic and clear brace 

orthodontic teeth aligner. The laboratory offers manufacturing 

agreements to dental clinics and laboratories from the EU, which will 

in cooperation get certified products made of CE-marked materials in 

accordance with ISO standards 13485:2016 and 9001:2015, 

competitive prices, short deadlines. The company also offers 

distribution services or commercial agency agreements.

 04/03/2022 medycyna

BOBE20210204001

Belgijska firma specjalizuje się w projektowaniu luksusowego 

krawiectwa, akcesoriów do wnętrz i nadruków. Ma referencje jako 

projektant od belgijskich celebrytów, jak również od znanej firmy 

produkującej czekoladę.

The Belgian company is specialised in design of couture, interior 

accessories and prints. It has references as designer with Belgian 

celebrities as well as for a famous chocolate company.

10/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOBE20210208001

Firma technologiczna z miejscowości Leuven w Belgii specjalizuje się 

w specjalistycznym oświetleniu do produkcji drobiu. Firma rozszerza 

swoje kanały dystrybucji w pięciu krajach (Niemcy, Hiszpania, 

Włochy, Francja i Polska) celem promocji inteligentnych lamp LED 

stosowanych w przemysłowej hodowli drobiu. Firma poszukuje 

doświadczonych dystrybutorów oraz integratorów systemów do 

hodowli drobiu w celu podpisania umowy dystrybucyjnej z 

konkurencyjną marżą.

A tech company from Leuven in Belgium specialises in advanced 

poultry lighting. The company is scaling up its distribution channels in 

five EU countries (Germany, France, Spain, Italy and Poland) for the 

intelligent LED lighting range for intensive (industrial) poultry farms. It 

calls out for service-oriented distributors and agrotechnical 

integrators specialised in high-quality poultry equipment in order to 

establish tailor made distribution contracts with competitive margins.

02/03/2022 rolnictwo

BOBE20210210001 

Firma z Belgii. Jest to wszechstronna firma, producent i dostawca 

biodegradowalnej jednorazowej zastawy stołowej. Produkty takie jak 

talerze, miski, kubki i sztućce. Firma poszukuje możliwości ekspansji i 

dystrybucji swoich produktów do innych krajów europejskich. Firma 

może sprzedawać bezpośrednio lub z marką partnera biznesowego na 

produkcie poprzez niestandardowe etykietowanie. Poszukiwani są 

partnerzy do dystrybucji i umów agencyjnych.

The company is based in Belgium. It is a versatile business company 

and a producer and supplier of biodegradable disposable tableware. 

The products are 100% sustainable non-food items such as plates, 

bowl, cups and cutlery. The company is looking to expand and 

distribute their products to other European countries. The company 

can sell directly or with the business partner's brand name on the 

product through customised labelling. Partners for distribution and 

agency agreements are sought.

20/03/2022 różne inne produkty



BOBE20210222001

Belgijski dystrybutor win gatunkowych, z dużymi zapasami w swoim 

magazynie, szuka importerów win w całej Europie i poza nią. Oferuje 

bardzo duży wybór win, importowanych bezpośrednio z winnic na 

całym świecie, w mieszanych lub pełnych paletach, kontenerach lub 

samochodach ciężarowych. Firma chce zawierać długoterminowe 

partnerstwa w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

A Belgian distributor of quality wines, with important stock quantities 

in its warehouse, is looking for wine importers all over Europe and 

beyond.  It offers a very large selection of wines, directly imported 

from the wineries worldwide, in mixed or full pallets, containers or 

trucks. The company wants to conclude long-term partnerships under 

distribution services agreements.

02/03/2022 spożywcza

BOBE20210225001

Belgijska firma specjalizuje się w produktach sanitarnych dla sektora 

opieki zdrowotnej. Opracowała koncepcję łatwego w instalacji 

prysznica dla branży medycznej. Firma poszukuje agentów lub 

dystrybutorów w sektorze medycznym lub sanitarnym w Europie w 

celu zawarcia umów pośrednictwa handlowego i usług 

dystrybucyjnych.

The Belgian company is specialised in sanitary products for the 

healthcare sector. It has developed an easy to install shower concept 

for the healthcare market. The company is looking for agents or 

distributors in the healthcare or sanitary sector in Europe to conclude 

commercial agency and distribution services agreements.

26/03/2022 medycyna

BOBG20210311001

Bułgarski producent odzieży specjalizuje się w damskich sukniach, 

spodniach, koszulach, piżamach, bluzach z kapturem, żakietach i in.  

Firma chce wejść w partnerstwa międzynarodowe na bazie umów 

podwykonawstwa.

Bulgarian apparel manufacturer is specialized in lady’s dresses, 

trousers, skirts, shirts, pajamas, hoodies, jackets and others. The 

company is willing to enter in international partnerships under 

subcontracting agreements. 

30/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOCZ20200304001

Czeski start-up opracowujący i sprzedający inteligentne rozwiązania 

dla małych hodowców drobiu (B2C) poszukuje dystrybutorów. 

Głównymi zaletami jego rozwiązań są łatwa instalacja, niezawodność 

oraz automatyzacja, która pozwala na oszczędność czasu.

A Czech start up company manufacturing and selling smart solution 

for small poultry breeders (B2C) is looking for distributors to enter 

markets based on distribution services. The  company is ready to 

enter foreign markets. Main benefits are easy installation, reliability 

and saving of farmers´ time – automatic operation. 

31/03/2022 różne inne produkty

BOCZ20210215003

Czeska firma zajmująca się produkcją nawozów organicznych i 

stymulatorów wzrostu uzyskiwanych z hodowli dżdżownic poszukuje 

dystrybutorów swoich produktów. Ta rodzinna firma oferuje wiele 

rodzajów nawozów, produktów dla ogrodników, ale także dla 

profesjonalnych podmiotów rolniczych. Firma oferuje współpracę w 

formie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

A Czech company, engaged in the production of organic fertilizers 

and growth promoters from earthworm breeding, is looking for 

distributors of its products. This family company offers many types of 

fertilizers, products for gardeners but also for professional 

agricultural facilities. The company is offering cooperation in form of 

a distribution services agreement. 

25/03/2022 rolnictwo

BOCZ20210217001

Czeski start-up technologiczny, założony w 2017 roku, opracował, 

produkuje i instaluje opatentowaną zdecentralizowaną centralę 

wentylacyjną z odzyskiem ciepła. Urządzenie jest wyjątkowe dzięki 

łatwej instalacji i szerokiemu zakresowi zastosowań w różnych typach 

budynków. Firma oferuje sześć projektów swojej opatentowanej 

technologii na rynku krajowym i poszukuje partnera na rynkach 

zagranicznych do zawarcia umowy przedstawicielstwa handlowego.

The Czech technological start-up, established in 2017, has developed, 

manufactures and installs a patented decentralized heat recovery 

ventilation unit. The unit is unique with its easy installation and wide 

range of uses for different types of buildings. The company offers six 

designs of its patented technology in the domestic market and is 

looking for a partner in foreign markets to establish a commercial 

agency agreement.

25/03/2022 materiały i usługi budowlane



BOCZ20210222001 

Czeska firma biotechnologiczna opracowała preparat biologiczny na 

bazie mikroorganizmu, który w znaczący sposób redukuje ponad 40 

grzybów atakujących skórę lub paznokcie. Mikroorganizm po 

zmniejszeniu grzyba znika bez skutków ubocznych. Firma 

wykorzystała preparat przy opracowywaniu zestawu kosmeceutyków 

do różnych części ciała. Poszukują dystrybutorów zaopatrujących 

przemysł medyczny i kosmetyczny do podpisania umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

A Czech biotech company developed biological preparation based on 

microorganism that notably reduces more than 40 mycotic fungi 

affecting skin or nails. The microorganism, after reducing a fungi, it 

disappears without side-effects. The company utilized it in 

development of the set of cosmeceuticals, designed for various parts 

of the body. They seek distributors supplying to medicine and 

cosmetic industries to sign distribution services agreements.

 

 23/03/2022 
chemia i kosmetyki/chemiczna

BOCZ20210225001

Czeska firma opracowuje i produkuje autorskie suplementy diety o 

naukowo potwierdzonej skuteczności. Należą do nich kurkumina o 

wysokiej biodostępności, środek do walki z migreną o wysokiej 

rozpuszczalności i wchłanianiu komórkowym, roztwór do szybkiego 

zasypiania o wysokiej rozpuszczalności i wchłanianiu czy sztyfty z siarą 

rozpuszczalną w ustach. Firma poszukuje agentów reprezentujących 

firmę lub dystrybutorów. Oczekiwane partnerstwo może być oparte 

na umowach agencyjnych lub dystrybucyjnych.

Czech company develops and manufactures proprietary food 

supplements with scientifically verified efficiency. These include 

curcumin with high bioavailability, a migraine fighting solution with 

high solubility and cellular absorption, a solution for fast fall asleep 

with high solubility and absorption or sticks with colostrum soluble in 

mouth.  The company seeks agents for company representation or 

distributors. Expected partnership can be based on commercial 

agency or distribution agreements. 

23/03/2022 medycyna

BOCZ20210316001

Czeska firma, oferująca usługi inżynieryjne na podstawie umów 

produkcyjnych i podwykonawstwa chce rozszerzyć swoją działalność i 

poszukuje partnerów zainteresowanych konstrukcjami ze stali i 

usługami spawania. 

The Czech company active in engineering services is offering 

manufacturing and subcontracting agreements to customer 

requirements.

The company would like to expand its activities to Austria, Germany, 

Poland and Slovakia. The company is offering supplies of steel 

structures and weldments in high quality. 

27/03/2022 metalowa

BODE20201207001

Niemieckie biuro inżynieryjne opracowało chronioną prawnie 

zabawkę zręcznościową i akcesorium do stylu życia. Stalowy krążek 

porusza się po wyprofilowanym pierścieniu, który jest poprzecinany 

małymi kuleczkami i przy umiejętnych ruchach użytkownik może 

utrzymać krążek w "niekończącym się" ruchu. Zabawka może być 

używana np. jako wisiorek na opasce lub po prostu może być włożona 

do kieszeni. Może być również artykułem promocyjnym np. dla 

instytucji UE lub zastąpić "fidget spinner". Firma poszukuje partnerów 

do zawarcia umowy dystrybucyjnej lub produkcyjnej.

A German engineering office has developed a legally protected skill 

toy and lifestyle accessory. A steel disc moves along a profiled ring 

that is interrupted by small balls and with skilful movements the user 

can hold the disc in ‘endless’ movement. The toy can be used e.g. as 

pendant on a band or just can be put into a pocket. It could also be a 

promotion article for e.g. EU-institutions or replace the 'fidget 

spinner’. The SME is looking for a distribution, license or 

manufacturing agreement.

03/03/2022 różne inne produkty



BODE20210202001

Niemiecka firma z systemem podglądu 3D poszukuje partnerów 

biznesowych do naprawy urządzeń elektronicznych w ramach umowy 

outsourcingowej lub podwykonawstwa. Dodatkowo oferuje część 

swoich pomieszczeń lub obiektów magazynowych firmom z Wielkiej 

Brytanii jako centrum dystrybucyjne w ramach umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

A German company with a 3D viewing system is looking for business 

partners for repairing electronic devices under an outsourcing 

agreement or subcontracting. Additionally, it offers parts of its 

premises or warehouse facilities to UK companies as a distribution 

centre under a distribution services agreement.

04/03/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BODE20210216001

Niemiecka firma ma udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu 

międzynarodowymi projektami - od ich rozpoczęcia do zakończenia - 

w następujących sektorach przemysłu: motoryzacja, powietrzno-

kosmiczny, lotnictwo, pojazdy użytkowe, rolnictwo, motocykle, 

automatyka, obróbka specjalna, IT i robotyka. To MŚP poszukuje 

partnerstw typu: umowy outsourcingowe w zakresie zarządzania 

projektami i usług inżynieryjnych. 

The German company has a proven track record of managing 

international projects from initiation to completion in the following 

industrial sectors: automotive, aerospace, aviation, utility vehicles, 

agriculture, motorbikes, automation, special machining, IT and 

robotics. This SME seeks partnerships of the type: outsourcing 

agreement providing project management and engineering services. 

23/03/2022 inne usługi

BODK20210301001

Duński deweloper pomaga wiodącym firmom z różnych branż 

produkcyjnych opanować strategie utrzymania operacyjnego. Ich 

dostosowana platforma oparta na oprogramowaniu umożliwia 

firmom pełny przegląd, otrzymywanie aktualnych raportów z 

inspekcji i bycie świadomym wymaganych aktualizacji konserwacji. 

Firma poszukuje przedstawicieli handlowych.

A Danish developer helps leading companies in various production 

industries to be on top of their operational maintenance strategies. 

Their customised software based platform enables companies to 

have a full overview, receive updated inspection reports and be 

aware of required maintenance updates. The company is looking for 

commercial agents.

10/03/2022 komputery i IT

BODK20210322001

Duńska firma oferująca systemy PIM (zarządzanie informacjami o 

produktach) skierowana do firm z dużą liczbą produktów, poszukuje 

sprzedawców na całym świecie na podstawie umów licencyjnych. 

Przewagą oferowanego systemu jest przyjazny dla użytkownika 

interfejs, specjalna zdolność do obsługi ekstremalnie dużych i 

złożonych struktur danych produktów oraz do syndykowania danych 

w różnych kanałach w ramach kompletnej konfiguracji e-commerce 

firmy klienta.

 

 

A Danish company offering PIM systems (product information 

management) targeting companies with large numbers of products 

seeks resellers worldwide under license agreements.  The 

competitive edge of the offered system is the user friendly interface, 

the special ability to handle extreme large and complex product data 

structures and to syndicate data across different channels in a client 

company´s complete e-commerce set-up.

  25/03/2022
komputery i IT

BOES20210121001 

Hiszpańskie MŚP zajmujące się rozwojem składników odżywczych i 

biostymulantów dla rolnictwa poszukuje partnerów do nawiązania 

długoterminowej współpracy w celu dystrybucji swoich produktów. 

Produkty firmy zaspokajają potrzeby roślin we wszystkich fazach 

uprawy od ukorzenienia do zbiorów, zwiększając produkcję i jakość, a 

duża ich część jest certyfikowana dla rolnictwa ekologicznego.

A Spanish SME dedicated to the development of nutrients and 

biostimulants for agriculture is looking for partners to establish a long-

term relationship in order to distribute their products in their country 

of origin. The companies products cover the needs of the plant in all 

phases of the cultivation from rooting to harvest, increasing 

production and quality and a large part of them are certified for 

organic farming.

26/03/2022 rolnictwo



BOES20210122001

Firma z Hiszpanii (Alicante) zajmująca się produkcją wysokiej jakości 

damskiego obuwia i torebek, pozyskiwanych z lokalnych materiałów, 

poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych, a także jest 

zainteresowana podwykonawstwem dla innych producentów.

The company is established in Spain (Alicante) and it is dedicated to 

the manufacture of women's high quality shoes and handbags, 

sourced from local materials. The company is looking for distributors, 

and sales agents and is also interested in subcontracting to other 

manufacturers.  

13/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOES20210203001

Hiszpańska firma specjalizująca się w oprogramowaniu i sprzęcie do 

wirtualnej rzeczywistości opracowała ultracienki, składany i 

dostosowywalny wizjer. Ten wizjer został zaprojektowany, aby 

osiągnąć najlepszą równowagę między kosztem a jakością. Firma 

poszukuje międzynarodowych partnerów do współpracy w ramach 

długoterminowej umowy dystrybucyjnej.

A Spanish company specialised in software and hardware for virtual 

reality, has developed an ultra-thin foldable and customisable visor. 

This visor has been designed to reach the best balance between cost 

and quality. The company is looking for international partners willing 

to collaborate under a long-term distribution agreement. 

10/03/2022 komputery i IT

BOES20210209001

Hiszpańska firma z Majorki specjalizuje się w produkcji migdałów i 

oferuje szeroki zakres produktów z migdałów bez dodatków. Uprawy 

dają wysokiej jakości produkt dzięki przestrzeganiu zasad 

prośrodowiskowych i bioróżnorodności. Firma poszukuje 

dystrybutorów lub agentów handlowych do komercjalizacji swoich 

produktów w Europie.

A Spanish company (from Mallorca) specialized in the production of 

almonds offers a wide range of almond products made with no 

addtional additives. They produce high quality products where their 

crops are raised respecting the environment and the biodiversity. The 

company seeks gourmet distributors or commercial agents to 

commercialise its products in Europe.

05/03/2022 spożywcza

BOES20210222001

Hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji, dystrybucji i montażu 

szerokiej gamy innowacyjnych materiałów okrywowych dla sektora 

budowlanego. Mają trzy linie produktów: pokrycia dekoracyjne, 

techniczne i specjalne zaprojektowane do basenów. Preferowany 

partner to dystrybutor materiałów budowlanych a rodzaj współpracy 

to umowa usług dystrybucyjnych.

This Spanish company specialises in the manufacture, distribution 

and installation of a wide range of innovating coating materials for 

the building sector. They have three differentiated lines of products: 

decorative coatings, technical coatings and coating materials 

specifically designed for swimming-pools. Their preferred type of 

partner would be building materials distributors which will on sell to 

building companies or specifiers. They would operate under a 

distribution agreement. 

30/03/2022 materiały i usługi budowlane

BOES20210301001

Hiszpańska firma od 20 lat zajmuje się projektowaniem i produkcją 

ekologicznych paneli akustycznych. Firma oferuje szeroką gamę 

paneli akustycznych wykonanych z materiałów pochodzących z 

recyklingu, od podstawowych paneli piankowych po panele PET 

(politereftalan etylenu). Wszystkie produkty są w pełni 

konfigurowalne i można je umieścić w dowolnej przestrzeni lub 

budynku. Firma poszukuje dystrybutorów, agentów handlowych lub 

umów podwykonawczych.

 

A Spanish company has 20 years experience in design and 

manufacture of acoustic insulation ecological panels. It offers a wide 

range of acoustic panels made from recycled materials, ranging from 

basic foam panels to PET (polyethylene terephthalate) panels. All 

products are totally customizable and can be placed in any space or 

building. The company is looking for distributors, commercial agents 

or subcontracting agreements. 

18/03/2022 różne inne produkty



BOES20210302001

MŚP z siedzibą w Hiszpanii, operujące na globalnych rynkach, pomaga 

zarówno dużym, jak i małym markom przenieść ich systemy optyczne 

na wyższy poziom. Przykładowe obszary zastosowań to oświetlenie 

samochodowe, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona (VR / AR) oraz 

obiektywy aparatów w smartfonach. MŚP zazwyczaj projektują na 

żądanie i udzielają licencji na rozwiązania objęte ochroną prawną. 

Firma szuka obecnie partnerów do umów licencyjnych, 

outsourcingowych lub podwykonawczych. 

An SME based in Spain addresses the global market, helping both big 

and small brands take their optical systems to the next level. Some 

examples of application fields are automotive lighting, Virtual and 

Augmented Reality (VR/AR) and camera lenses in smart-phones. The 

SME typically designs on demand and licenses the solutions when 

these are based on proprietary background technology. The company 

is now looking to establish license, outsourcing or subcontracting 

agreements.

26/03/2022 inne usługi

BOES20210302002

Hiszpańskie MŚP intensywnie pracujące badawczo stara się przenieść 

wiedzę zdobytą w laboratorium do świata biznesu, uzyskując 

optymalne wyniki pomagając swoim klientom w podejmowaniu 

strategicznych decyzji dotyczących rozwoju biznesu, wykorzystując 

innowacyjne technologie neuroobrazowania (elektroencefalografia - 

EEG - i magnetoencefalografia - MEG), techniki uczenia maszynowego 

i sztucznej inteligencji (AI). Firma chce współpracować na podstawie 

umów finansowych, outsourcingu lub pośrednictwa handlowego.

A Spanish research-intensive SME seeks to transfer the knowledge 

obtained in the laboratory to the business world, obtaining optimal 

results when helping their clients in making strategic decisions for 

business development, using innovative neuroimaging technologies 

(Electroencephalography – EEG - and Magnetoencephalography - 

MEG), Machine Learning and Artificial Intelligence (AI) techniques. 

The company wants to cooperate via financial, outsourcing or 

commercial agency agreements. 

16/03/2022 nauka/edukacja

BOES20210304002

Hiszpańska rodzinna, rzemieślnicza fabryka tekstyliów założona w 

1854 roku w Pollensa (Majorka) i zajmująca się produkcją typowych 

tkanin z Majorki, produkuje produkty wykonane z wyjątkowej 

tkaniny, takie jak obrusy, poduszki, narzuty, buty, akcesoria i ubrania 

oraz posiadająca doświadczenie w dystrybucji, imporcie / eksporcie 

tekstylnym poszukuje umów agencyjnych i umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

 

A Spanish family-run artisan textile factory founded in 1854 in 

Pollensa (Mallorca) and dedicated to the production of typical 

Majorcan fabrics, produces products made out of a unique fabric 

such as tablecloths, cushions, bedspreads, shoes, accessories and 

clothes and years of  distribution, import/export of textile experience 

is looking for commercial agency agreements and distribution 

services agreements.

23/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOES20210305001

Hiszpańska firma, producent przetworów i półprzetworów rybnych 

(anchois, sardynki, sardele solone, marynowane szaszłyki i sardele 

białe) poszukuje dystrybutorów w tym sektorze w krajach UE i innych 

krajach sieci EEN. Firma chciałaby mieć dostęp do największych 

hurtowni produktów rybnych, które z kolei będą sprzedawać na rynku 

detalicznym: supermarkety, hipermarkety, sieci sklepów detalicznych, 

aby podpisać umowę dystrybucyjną. Są również zainteresowani 

ukierunkowaniem na kanał HORECA za pomocą ich specjalnych 

formatów.

Spanish company, producer of fish preserves and semi-preserves 

(anchovies, sardines, salted anchovies, pickled skewers and white 

anchovies) is looking for distributors in this sector in EU and other 

EEN countries. They would like to have access to major wholesalers of 

fish products, which in turn will sell to the retail market: 

supermarkets, hypermarkets, retail shop chains, to sign a distribution 

agreement. They are also interested in targeting the HORECA channel 

with their special formats. 

17/03/2022 spożywcza



BOES20210308002 

Hiszpańska firma opracowała konfigurowalne rozwiązania (sprzęt 

typu plug and play z technologiami IoT i chmurą) w celu 

przechwytywania i monitorowania dokładnych danych o krytycznej 

jakości powietrza w czasie rzeczywistym, nawet w odległych i 

nieokablowanych obszarach. Rozwiązania te można łatwo 

zintegrować z tradycyjnymi lub większymi sieciami. Firma poszukuje 

dystrybutorów z handlową wiedzą i doświadczeniem w 

monitorowaniu środowiska. Hiszpańska firma oferuje bieżące 

wsparcie techniczne i technologiczne. 

A Spanish company has developed customisable solutions (plug and 

play hardware with IoT and cloud technologies) to capture and 

monitor accurate critical air quality data in real-time even in remote 

and unwired areas. These solutions can easily be integrated into 

traditional or larger networks. The company is looking for 

distributors, already in the market, with commercial know-how and 

experience in environmental monitoring. The Spanish company offers 

ongoing technical and technological support.

26/03/2022
komputery i IT

BOES20210315002

Hiszpańska firma opracowała mikroskop arkusza światła LSFM do 

oglądania trójwymiarowych obrazów próbek biologicznych. 

Rozwiązanie to pozwala na oglądanie w czasie rzeczywistym 

trójwymiarowych obrazów organoidów i organizmów przez okres 

kilku dni. Firma poszukuje dystrybutorów.

A Spanish company has developed a flat light beam fluorescence 

microscope (lightsheet) for viewing 3D images of biological samples. 

The solution allows observing the development of live three-

dimensional organoids and organisms over a long time up to several 

days.  The company is looking for distribution agreements.

27/03/2022 nauka/edukacja

BOFR20201216002

Francuska firma projektuje, opracowuje i wytwarza produkty z 

wykorzystaniem procesów kucia na zimno, walcowania i montażu. 

Firma działa w takich dziedzinach, jak branża kolców do opon, ale 

także przemysł odzieżowy, luksusowa branża modowa itp. Biuro 

projektowe firmy oferuje szereg usług: od rysunków narzędziowych 

po pełną konfigurację dla klientów. Firma poszukuje partnerów w 

ramach umowy produkcyjnej, podwykonawczej lub outsourcingowej.

The French company designs, develops and manufactures products 

from cold-forging, rolling and assembling processes. The company 

works in fields like the tyre stud industry, but also the clothing 

industry, the fashion luxury industry, etc. The company’s design office 

offers several services: from tooling drawings to full set-up for clients. 

The company is looking for partners in the framework of a 

manufacturing, subcontracting or outsourcing agreement.

25/03/2022 metalowa

BOFR20201218002

Francuskie MŚP z południowej Francji opracowało potężną 

wbudowaną platformę analityczną do łatwego tworzenia aplikacji 

danych. Głównym narzędziem oferowanym ostatecznemu klientowi 

jest projektowanie i konfiguracja dashboardu do monitorowania 

funkcji. Rozwiązanie oferuje dostosowaną i ustrukturyzowaną wizję 

danych przedsiębiorstwa w zależności od potrzeb każdego 

użytkownika. Obecnie firma szuka umów licencyjnych w krajach UE.

A French SME based in the South of France has developed a powerful 

embedded analytics platform to easily build data applications. The 

main tool offered to their final client is the design and set up of 

dashboard for monitoring functions. The solution offers an adapted 

and structured vision of enterprise data depending on the needs of 

each user. The company is now looking for license agreements in EU 

countries.

03/03/2022 komputery i IT

BOFR20210112002

Francuska firma specjalizuje się w produkcji certyfikowanych 

organicznych i naturalnych produktów do pielęgnacji ciała i 

utrzymania domu oraz bezodpadowe rozwiązania dla pralni, kuchni i 

łazienki. Produkty mają certyfikat ekologiczny „greenline” 

potwierdzający spełnianie najostrzejszych organicznych wymogów. 

Firma poszukuje agentów i dystrybutorów w Europie, z którymi 

zawrze umowy agencji handlowej i usług dystrybucyjnych.

The French company is specialized in the manufacturing of bodycare 

and household certified organic and natural products and zero waste 

solutions for laundry, kitchen and bathroom products. The company's 

products are labeled with ecocert greenlife certification, which meets 

the most demanding organic requirements. The company is looking 

for agents or distributors under the frame of a commercial agency or 

distribution services agreement in Europe.

24/03/2022 chemia i kosmetyki/chemiczna



BOFR20210211001

Francuska firma specjalizująca się w produkcji  suplementów diety, z 

mięsa ślimaków, chce rozszerzyć swoją działalność. Firma poszukuje 

partnerów do współpracy z dystrybutorami suplementów diety w 

celu dostarczania swoich gotowych produktów pod marką własną w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A French company specialized in manufacturing ingredients for food 

supplements, from meat and co-products (other parts) of snails, 

wants to expand its business. The company is looking for partnerships 

with nutrition supplements distributors for the supply of its finished 

products under private label through a distribution services 

agreement.

02/03/2022 medycyna

BOFR20210215001

Francuska średnia firma produkuje elastyczne obwody, mikro 

konektory powlekane metalami szlachetnymi i anteny zdolne do 

upakowania komponentów półprzewodnikowych szpulowych. W celu 

rozszerzenia swojej działalności na sektor medyczny firma poszukuje 

partnerów o szerokiej sieci producentów przyrządów medycznych, 

zdolnych do integracji tych technologii do własnych produktów. 

Poszukiwane są umowy agencji handlowych.

A French medium-size company is a manufacturer of flexible circuits, 

precious-metals plated micro-connectors and inlays / antennas 

capable of packaging semi-conductor components in reel-to-reel. To 

expand its activities in the healthcare sector, the company is looking 

for partners with a large network of medical device manufacturers 

capable of integrating these technologies into their own products. 

Commercial agency agreements are sought with these business 

providers.

06/03/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOFR20210217001

Francuska firma produkuje pyszne, tradycyjne wyroby przy użyciu 

jedynie wysokiej jakości, wyselekcjonowanych składników (bez 

konserwantów i sztucznych aromatów). Firma produkuje ponad 350 

wykwintnych wyrobów spożywczych, takich jak dżemy, miody i 

przyprawy. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie.

The French company is a manufacturer of authentic and delightful 

recipes, prepared from high quality ingredients, each one carefully 

selected (no preservatives, no artificial flavours), following traditional 

methods. 

The company is offering a range of more than 350 gourmet products 

such as jams, honeys and spices, emblematic of the French 

gastronomy, and is looking for long-term partners in Europe under a 

distribution agreement.

23/03/2022 spożywcza

BOFR20210225001

Francuska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji 

organicznych środków dla rolnictwa stosowanych jako bio-nawozy, 

roztwory powlekające i biostymulanty poszukuje nowych partnerów 

w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umów 

agencji handlowej. Realizuje również instalacje systemów waloryzacji 

bioodpadów z wykorzystaniem nowej metody wermikompostowania.

A France-based company specialized in the production and 

distribution of organic agricultural inputs used as biofertilizers, 

coating solutions and biostimulants is searching for new partners 

under distribution services agreements or commercial agency 

agreement . It also realizes installations of bio-waste valorization 

systems using a new method of vermicomposting called continuous 

flow vermicomposting. 

27/03/2022 rolnictwo

BOFR20210301001 

Dzięki innowacyjnemu procesowi francuska firma zaprojektowała 

centralny system pompowania opon (CTIS), który pasuje do kołowych 

maszyn rolniczych. Innowacja polega na przekazywaniu operatorowi 

informacji o poślizgu. Technologia ta daje możliwość nadmuchania i 

opróżnienia opony maszyny według kilku parametrów.

Firma poszukuje poważnych dystrybutorów, którzy chcą nawiązać 

współpracę dystrybucyjną dla tej innowacji. 

Thanks to an innovative process, a French company designed a 

central tire inflation system (CTIS) which fits wheeled agricultural 

machinery. The innovation consists in the slippage rate information 

that is communicated to the operator. The technology gives the 

possibility to inflate and deflate the machine’s tires according to 

several parameters. 

The company seeks serious distributors willing to create a distribution 

partnership for this innovation.

27/03/2022
inne usługi



BOGR20200428001

Grecka firma programistyczna opracowała aplikację rzeczywistości 

wirtualnej dla branży żeglugowej, która umożliwia użytkownikom 

tworzenie i testowanie projektów statków we wciągającym 

środowisku cyfrowym. To MŚP poszukuje partnerstw zagranicznych z 

przedstawicielami handlowymi.

Greek software company has developed virtual reality application for 

the shipping industy that allows users the possibility to create and 

test ship design in an immersive digital environment. This SME is 

looking for foreign partnerships with commercial agents.

30/03/2022 komputery i IT

BOGR20210222001

Firma jest start-upem produkującym ekologiczny olej z pestek 

winogron i poszukuje hurtowni z całej Europy, które handlują 

podobnymi produktami i / lub firm, które wykorzystują olej jako 

surowiec do produkcji kosmetyków lub produktów spożywczych. 

The company is a start-up company which produces organic 

grapeseed oil and is looking for wholesale companies from all over 

Europe that trade similar products and/or for companies that will use 

the oil as raw material for the production of cosmetics or food 

products.

28/02/2022 spożywcza

BOGR20210310001

Greckie MŚP z siedzibą w zachodniej Grecji, poszukuje 

przedsiębiorstw przemysłowych i / lub gmin w całej Europie (ze 

szczególnym wskazaniem na region Morza Śródziemnego i 

Bałkanów), w celu dostosowania najnowszych technologii 

przetwarzania odpadów. Chodzi o możliwość przekształcania 

odpadów wytwarzanych przez w/w podmioty w aktywa 

rynkowe/zbywalne. Firma oferuje współpracę w ramach 

outsourcingu i/lub  umowy podwykonawstwa.

A Greek SME company based in Western Greece is looking for 

industrial companies and/or municipalities across Europe, particularly 

in the Mediterranean and Balkan region, in order to adapt latest 

waste treatment technologies to convert their waste into a 

marketable asset, through an outsourcing and/or subcontracting 

agreement. 

28/03/2022 inne usługi

BOHR20210126001

Chorwacka firma założona w 1992r. opracowała system ERP 

(planowanie zasobów przedsiębiorstwa) dla  przemysłu, handlu i 

budownictwa, do działań komunalnych, działań związanych z 

zaopatrzeniem w wodę oraz z dystrybucją energii; do planowania i 

zarządzania zasobami w firmach  ubezpieczeniowych; dla 

użytkowników budżetu; w zakresie planowania i zarządzania 

zasobami w branży spedycyjno-logistycznej. Firma poszukuje 

długoterminowego partnerstwa w ramach umowy outsourcingowej, 

podwykonawczej lub umowy joint venture.

Croatian company established in 1992. has developed ERP for 

industry, trade and construction,  for communal activities, water 

supply and energy distribution;  for resource planning and 

management system in insurance companies; an information system 

for budget users; a system for planning and managing resources in 

the forwarding and logistics business. The company is looking for long 

term partnership under an outsourcing agreement, subcontracting or 

joint venture agreement. 

10/03/2022 komputery i IT

BOHU20210127001

Węgierska firma z ponad 80-letnim doświadczeniem w naprawie 

skrzyń biegów, kompresorów, pomp i innych maszyn oferuje usługi 

podwykonawstwa.

Hungarian company with more than 80 years of experience in electric 

rotating equipment, gear drives, compressors, pumps and other 

machines repair service is open for subcontracting agreement.

20/03/2022 pojazdy i maszyny/maszynowa



BOHU20210203001

Węgierskie MŚP specjalizuje się w produkcji, instalacji, uruchamianiu i 

konserwacji różnych typów urządzeń do dezynfekcji wody oraz 

współpracuje z różnymi typami czujników i elektroniki sterującej w 

celu archiwizacji automatycznej pracy tych jednostek. Firma dostarcza 

chloratory, systemy chlorowania, elektronikę, aplikacje, dozowniki 

chemiczne, technologie UV, generatory ozonu i pompy ciepła. Firma 

poszukuje agencji handlowych lub umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych na całym świecie.

The Hungarian SME specialises in the production, installation, 

commissioning and maintenance of different types of water 

disinfection units and works with various types of sensing and 

controlling electronics to archive the automatic operation of these 

units. They provide chlorinators, chlorination systems, electronics, 

applications, chemical dosing units, UV technologies, ozone 

generators and heat pumps. They are looking for commercial agency 

or distribution services agreements worldwide.

06/03/2022
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

BOHU20210218001

Węgierski producent środków czystości poszukuje do współpracy 

dystrybutorów, hurtowników lub sieci supermarketów w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz agentów mających 

bezpośredni kontakt z dystrybutorami, detalistami, firmami z sektora 

HORECA lub sklepami z chemią gospodarczą w ramach umowy 

agencji handlowej.

Hungarian manufacturer of household cleaning products is looking 

for cooperation with distributors, wholesalers or supermarket chains 

under distribution services agreement and agents having direct 

contacts with distributors, high-end retailers, companies in HORECA 

sector or household chemical stores in the frame of commercial 

agency agreement.

20/03/2022 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOHU20210317001

Węgierska firma specjalizuje się w produkcji wydajnych i wysokiej 

jakości produktów regenerujących i na porost włosów z dużą 

zawartością ekstraktów ziołowych, takich jak krople do włosów, 

szampony i odżywki, a także ekstrakty ziołowe. Firma poszukuje 

partnerów dystrybucyjnych głównie w Europie. Produkty firmy były 

wielokrotnie nagradzane.

Firma chciałaby współpracować w ramach umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

 

The Hungarian company specializes in the production of efficient and 

high-quality hair regenerating and hair growth products with a high 

content of herbal extracts, such as hair drops, shampoos and 

conditioners, as well as herbal extracts. They are looking for 

distribution partners mainly in Europe. The members of the product 

family are multiple award-winning products.

The company would like to cooperate under distribution services 

agreement.

27/03/2022 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOIL20210131002

Izraelska firma oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie 

ogrzewania podłogowego, które pasują do wielu różnych rodzajów 

podłóg domowych, w tym marmuru, ceramiki, parkietu i dywanów. 

Firma poszukuje agentów handlowych do reprezentowania rozwiązań 

ogrzewania podłogowego dla potencjalnych klientów. Dodatkowo 

firma poszukuje dystrybutorów w ramach umowy dystrybucyjnej.

An Israeli company offers innovative underfloor heating solutions 

that suit many different types of home flooring including marble, 

ceramic, parquet, and carpets. The company is looking for 

commercial agents to represent the underfloor heating solution to 

potential customers. In addition, the company is looking for 

distributors under distribution agreement. 

03/03/2022 materiały i usługi budowlane

BOIT20210120002

Włoska firma zajmuje się produkcją wysokiej jakości mebli 

metalowych do wnętrz i na zewnątrz oraz prowadzi obróbkę metali. 

Poszukuje partnerów do umów produkcyjnych i umów 

podwykonawczych. 

The Italian company manufactures high quality metal furnishings for 

both indoor and outdoor and carries out metalworking processing. It 

is looking for partners for manufacturing agreements and 

subcontracting agreements.

25/03/2022 metalowa



BOIT20210209002

Włoska firma specjalizująca się w lekkiej inżynierii i produkcji 

poszukuje umowy produkcyjnej, outsourcingowej lub 

podwykonawczej z dostawcami Tier 1 i Tier 2 z siedzibą w Europie. 

Firma ta wspiera swoich klientów od etapu inżynierii do 

industrializacji produktu i oferuje części blaszane producentom 

działającym głównie w następujących sektorach: automatyka 

przemysłowa, samochody ciężarowe, budownictwo i infrastruktura, 

przeładunek i logistyka, przemysł medyczny, układy napędowe i 

hydraulika.

An Italian company specialising in lightweight engineering and 

manufacturing seeks a manufacturing, outsourcing or subcontracting 

agreement with Tier 1 and Tier 2 suppliers based in Europe. This 

company supports its customers from engineering to product 

industrialisation and offers sheet metal parts to manufacturers 

mainly operating in the following sectors: industrial automation, 

trucks, building construction and infrastructures, handling and 

logistics, the medical industry, powertrain and hydraulics

16/03/2022 materiały i usługi budowlane

BOIT20210219001

Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji szerokiej 

gamy metalowych akcesoriów dla przemysłu modowego i 

obuwniczego łączy zaawansowany technologicznie proces produkcji z 

kreatywnym projektowaniem przy użyciu specjalnych materiałów, 

takich jak ABS (akrylonitryl-butadien-styren - termoplast), mosiądz, 

znal i aluminium. Firma oferuje produkcję akcesoriów dla start-upów i 

marek modowych w ramach umowy produkcyjnej.

An Italian company specialized in designing and producing a wide 

range of metallic accessories for the fashion and footwear industry 

combines high technology manufacturing process with creative 

design by using specific materials such as ABS (Acrylonitrile Butadiene 

Styrene- thermoplastic), brass, zamak and aluminum. The company is 

offering to manufacture accessories for start-up companies and 

fashion brands under a manufacturing agreement.

23/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOIT20210224001

Włoska firma specjalizuje się w kuciu na gorąco precyzyjnych 

odlewów ze stali nierdzewnej. Poszukuje umów produkcyjnych i 

podwykonawstwa.

The Italian company is specialized in precision stainless steel press 

impression (closed) die hot forging. It is in search of manufacturing 

agreements and subcontracting agreements.

24/03/2022 metalowa

BOIT20210226001

Włoski start-up rolno-spożywczy stworzył lokalną sieć z rolnikami i 

producentami rzemieślniczymi, aby zapewnić wysokiej jakości 

rarytasy smakowe z silną historią i związkiem z regionem. 

Podstawowa działalność koncentruje się na produkcji pomidorów w 

puszkach, wykorzystując własne laboratorium. Poszukują umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych związanych z produktami już 

obecnymi na rynku, a także umów finansowych na ulepszenie 

laboratorium i poszerzenie asortymentu.

An Italian agri-food start-up has created a local network with farmers 

and artisanal producers, to deliver high quality taste rarities with a 

strong background story and connection to the region. The core 

business is focused on the production of canned tomatoes, exploiting 

their laboratory. They are seeking distribution services agreement 

related to the products already on the market, as well as financial 

agreements to improve the laboratory and expand their product 

range.

25/03/2022 spożywcza

BOIT20210308001

Włoska firma specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu zarówno 

tymczasowych, jak i stałych zabudów na targi, kongresy, showroomy i 

sklepy. Firma poszukuje umów produkcyjnych. 

The Italian company is specialized in the design and creation of both 

temporary and permanent architectures for fairs, congresses, 

showrooms and shops. The company is searching for manufacturing 

agreements.

26/03/2022 materiały i usługi budowlane

BOIT20210308002

Włoska firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i 

dostarczaniu przenośnych systemów ekspozycyjnych na pokazy i 

imprezy; w tym wyskakujących okienek, banerów, oznakowania. 

Firma poszukuje umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Italian company is specialized in designing, manufacturing and 

supplying  portable display systems for shows and events; including 

pop ups, banners, signage. It is in search of distribution services 

agreements.

26/03/2022 reklamowa, filmowa



BOIT20210309001

 Włoskie MŚP z ponad 30-letnim doświadczeniem międzynarodowym 

na rynku fotowoltaiki i elektroniki przemysłowej oferuje rozwiązania 

„plug and play” i poszukuje dilerów, dystrybutorów i agentów do 

zawarcia odpowiednich umów współpracy.

Italian SME with more than 30 years of international experience in 

the photovoltaic market and in industrial electronics, offering plug 

and play solutions, is looking for dealers, distributors and agents to 

sign commercial distribution or agency agreements.

26/03/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOIT20210316001

Włoska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 

innowacyjnych biurowych, domowych oraz biznesowych rozwiązań w 

zakresie siedzeń oraz mebli i poszukuje umowy dystrybucyjnej.

The Italian company is specialized in the design and production of 

innovative office, community and business seating solutions and 

furniture is looking for distribution services agreements.

27/03/2022 produkty drewniane, meble

BOIT20210323003

Włoska firma specjalizująca się w wcześniej przygotowanej i mrożonej 

tradycyjnej pizzy wypiekanej w piecu drewnianym poszukuje 

pośredników handlowych i dystrybutorów.

An Italian company specialised in precooked and frozen traditional 

pizza baked in a wooden oven is looking for trade agents and 

distributors.

31/03/2022 spożywcza

BOLT20210209002

Litewska firma naukowo-badawcza produkuje wodę z użyciem 

unikalnych technik – technologia naśladuje naturalne tworzenie i 

topienie lodowców, łączy złożony i wieloetapowy proces zamrażania, 

ekstrakcji i topienia „rdzeniowego” lodu. Firma ma doświadczenie 

międzynarodowe i otrzymała międzynarodowe nagrody i certyfikaty 

na swój wysokiej jakości produkt. Firma jest zainteresowana w 

znalezieniu partnerów do umowy usług dystrybucyjnych.

Lithuanian scientific research company is producing water products 

using unique techniques - the technology mimics the natural 

formation and melting of glaciers and involves a complex and multi-

stage process of freezing, extracting, and melting the “core” ice. The 

company has international experience and has received international 

awards and certificates for its high-quality product. The company is 

interested in finding partners under a distribution services 

agreement. 

23/03/2022 spożywcza

BOLT20210303001

Litewska firma produkuje okna i drzwi z tworzyw sztucznych o 

standardowych i niestandardowych wymiarach i kształtach 

(nieplastyfikowany polichlorek winylu, PVC) z przeznaczeniem na 

rynki europejskie i skandynawskie. Firma poszukuje agentów 

handlowych i dystrybutorów, a także oferuje umowy 

podwykonawcze.

A Lithuanian company manufactures standard and non-standard size 

and shape plastic windows and doors (unplasticized polyvinyl 

chloride, uPVC) oriented to European and Scandinavian markets. The 

company is looking for commercial agents and distributors and also 

offers subcontracting agreements.

25/03/2022 materiały i usługi budowlane

BOLV20210218001

Łotewskie MŚP specjalizuje się w produkcji odzieży i projektowaniu, 

opracowuje i wdraża innowacyjne pomysły z pełnym pakietem 

produkcyjnym wysokiej jakości produktów z dbałością o szczegóły. 

Firma jest zainteresowana rozszerzeniem swojego obecnego portfela 

klientów poprzez identyfikację nowych międzynarodowych 

partnerów biznesowych w ramach umów dystrybucyjnych i / lub 

produkcyjnych.

Latvian SME specializes in the manufacturing of clothing and design, 

develops and implements innovative ideas with a full production 

package of high quality products with attention to details. The 

company is interested in expanding its current client portfolio by 

identifying new international business partners under distribution 

and/or manufacturer agreements.

16/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOLV20210225001

Łotewski producent mobilnych, do szybkiego wdrożenia, gotowych i 

łatwych w instalacji rozwiązań do monitoringu wideo poszukuje 

kooperacji z partnerami, którzy szukają profesjonalnych zdalnych 

rozwiązań wideo. Firma jest gotowa do współpracy w ramach umowy 

dystrybucyjnej.

A Latvian manufacturer of mobile, rapidly deployable, ready to use 

and easy to install video monitoring solutions is searching for 

cooperation with partners who are looking for a professional remote 

video surveillance system. The company is ready to cooperate under 

distribution agreement. 

16/03/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BOLV20210322001

Łotewska spółdzielnia rolnicza poszukuje hurtowych nabywców i / lub 

dystrybutorów upraw żurawiny (zarówno ekologicznej, jak i 

standardowo uprawianej). Oprócz spożywania świeżej żurawiny, czy 

stosowania jej do wypieków, owoce przetwarzane są na soki, dżemy, 

suszone przekąski (rodzynki z żurawiny), sosy, itp. Spółdzielnia 

poszukuje partnerów do współpracy w zakresie umowy dystrybucji i / 

lub umowy agencyjnej.   

A Latvian agricultural cooperative is seeking for wholesale purchasers 

and/ or distributors of cultivated cranberry crops (both organic and 

conventional available). Besides consuming them fresh or using in 

baking, berries are being processed in juices, jams, dried snacks (also 

known as craisin), sauces etc. The cooperative is seeking cooperation 

under distribution and/ or commercial agency agreement. 

30/03/2022 spożywcza

BOMD20210213001

Młoda firma tekstylna z Republiki Mołdowy oferuje wysokiej jakości 

usługi projektowania, krojenia, szycia i haftowania dziecięcej odzieży 

sportowej i modnych ubrań dla całej rodziny. Zdolność produkcyjna to 

10 000 szt. miesięcznie, w zależności od modelu. Firma chce wejść na 

rynek europejski i poszukuje długoterminowych partnerstw w oparciu 

o umowy produkcyjne lub podwykonawstwa.

The young textile company from the Republic of Moldova offers high-

quality services including design, cutting, sewing, and embroidery of 

children's sportswear and fashion clothes for the whole family. The 

productivity is at least 10,000 units per month, depending on the 

model. The company wants to enter the European market and is 

looking for long-term partnerships under manufacturing or 

subcontracting agreements.

18/03/2021 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOMD20210215001 

Firma z Mołdawii działająca w branży modowej specjalizuje się w 

tworzeniu odzieży i akcesoriów pod własną marką i markami swoich 

klientów. Firma poszukuje partnerów na podstawie umów z 

agencjami handlowymi i jest zainteresowana rozszerzeniem swoich 

usług o partnerów, którzy poszukują długoterminowej współpracy w 

branży tekstylno-odzieżowej. 

A company from Moldavia which is active in fashion industry, is 

specialized in the creation of clothing and accessories under its own 

brand and the brands of its customers. The company is looking for 

partners under commercial agencies' agreements and is interested in 

expanding its services with partners who are looking for an 

outstanding and long-term cooperation in the textile and clothing 

industry.

03/03/2022
inne usługi

BOMK20200916001

Macedońska firma, wiodąca w produkcji papryki wiśniowej w różnych 

kolorach, opakowaniach i recepturach jako przystawek do 

nadziewania, poszukuje nowych partnerów, którzy pomogą jej 

rozszerzyć działalność i wprowadzić swoje produkty na rynki 

europejskie w oparciu o umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

.

A Macedonian company, leading in production of cherry peppers in 

various colours, packaging and recipes in the field of antipasti for 

stuffing, is looking for new partners to help them extend their 

business activities and place their products on European markets, 

based on distribution services agreements.

16/03/2022 spożywcza

BOMK20201216004

Macedoński producent ekologicznych produktów miodowych i 

organicznych nawozów poszukuje dystrybutorów we wszystkich 

krajach europejskich. Spółka będąca dynamicznie rozwijającą się 

mikroprzedsiębiorstwem zainteresowana jest poszerzaniem swojej 

szerokiej gamy produktów na rynki zagraniczne poprzez współpracę z 

podmiotami zainteresowanymi umowami o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A Macedonian producer of organic honey products and organic 

fertilizers is looking for distributors, in all European countries. The 

company, which is a fast growing micro-company, is interested to 

expand its wide range of products onto the foreign markets 

throughout the cooperation with entities interested in distribution 

services agreements.

06/03/2022 spożywcza



BOMK20210315002

Macedoński producent odzieży ochronnej, działający od 2007 roku 

poszukuje nowych partnerów w Europie. Chodzi o firmy, które 

potrzebują do swojej działalności wysokiej jakości odzieży ochronnej 

w celu nawiązania współpracy na podstawie umowy produkcyjnej.

Macedonian manufacturer of protective clothing with expertise in 

production since 2007 is looking for new business opportunities and 

partners from Europe. They are looking for companies involved in the 

production process and companies from industries that need to be 

equipped with first class protective clothing, in order to establish a 

long-term business relationship through manufacturing agreement, 

by offering their extensive product portfolio of own-branded goods.

31/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

BONL20210210001

Holenderska firma z zakładami produkcyjnymi w Indiach specjalizuje 

się w produkcji ekologicznych toreb z juty i bawełny, zgodnie z 

certyfikatami Global Organic Textile Standard i Fair Trade. Cały 

łańcuch jest otwarty i przejrzysty. Firma poszukuje supermarketów, 

dużych detalistów i dystrybutorów, którzy chcą produkować ręcznie 

robione i w pełni biodegradowalne torby. Holenderska firma jest 

zainteresowana umowami produkcyjnymi, ale także outsourcingiem, 

podwykonawstwem czy umowami joint venture.

A Dutch company with production facilities in India, is specialized in 

manufacturing of organic jute and cotton bags, all combined with 

Global Organic Textile Standard and Fair Trade certifications. The 

whole chain is open and transparent. The company looks for 

supermarkets, big retailers and distributors that want to produce 

hand-crafted and fully biodegradable bags. The Dutch company is 

interested in manufacturing agreements, but also in outsourcing, 

subcontracting or joint venture agreements.

23/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

BONL20210301001 

Holenderska firma inżynieryjna opracowała szereg hybrydowych 

zasilaczy opartych na wytwarzaniu energii elektrycznej poza siecią 

słoneczną. Mobilne generatory są łatwe w instalacji i zawierają 

akumulatory litowe, które są wspomagane przez generator diesla 

tylko w przypadku dużego zapotrzebowania. Po udanym rozpoczęciu 

działalności w Holandii, obecnie w Europie poszukuje partnerów do 

sprzedaży lub wynajmu zielonych generatorów swoim klientom. Typ 

proponowanej współpracy to umowa o świadczenie usług 

finansowych lub dystrybucyjnych. 

A Dutch engineering company has developed a range of hybrid power 

supplies based on solar off-grid electricity generation. The mobile 

generators are easy to install and comprise lithium battery packs only 

backed up by a diesel generator in case of large demand. After a 

successful start in the Netherlands, partners are now sought in 

Europe for selling or renting out the green generators to their clients. 

The type of collaboration proposed is a financial or a distribution 

services agreement. 

  

25/03/2022 

sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOPE20200810001

Peruwiańska firma wyspecjalizowana w obróbce naturalnych 

składników i żywności z roślin, ziół i tropikalnych owoców z Andów i 

amazońskich lasów deszczowych, poszukuje dystrybutorów  i 

importerów w Europie. Firma stale wprowadza innowacje i 

odpowiada na wymagania klientów. Poszukuje partnerów do umów 

agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych.

Peruvian company specialized in processing natural ingredients and 

superfoods with plants, herbs and tropical fruits from the Andes and 

Amazon rainforest, is looking for distributors and importers in 

Europe. They are always innovating new presentations and disposed 

to develop customers requirements. They are looking for commercial 

agency agreement and distributor services agreement.

05/03/2022 spożywcza



BOPE20201029002

Peruwiańska firma specjalizująca się w produkcji przędzy do robótek 

ręcznych z bawełny organicznej poszukuje dystrybutorów w Europie. 

Jest to etyczny biznes, przyjazny dla środowiska, zrównoważony, 

ponieważ jest zgodny z międzynarodowymi praktykami 

sprawiedliwego handlu. Firma poszukuje agencji handlowej i umowy 

o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Peruvian company specialized in the production of organic cotton 

hand-knitting yarns is looking for distributors in Europe. This is an 

ethical business, which the company develops daily, environmentally 

friendly, sustainable and with social responsibility, as it is in aligned 

with international fair trade practices. They are looking for 

commercial agency and distributors services agreement.

26/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOPT20210126001

Portugalska firma zajmująca się obróbką metali, wyposażona w laser 

wysokiej rozdzielczości, oxyfuel i plazmę, prasę krawędziową, 

spawanie łukowe, mig, tig ręczne i kalandrowanie, specjalizująca się 

w produkcji urządzeń ze stali węglowej i nierdzewnej (wentylacja 

przemysłowa, urządzenia do wytrawiania, kabiny lakiernicze, 

trawienie i projekty "na miarę") oferuje swoje usługi w zakresie 

produkcji filtrów, stołów ssących, ław spawalniczych z zasysaniem, 

kabin lakierniczych itp. Poszukiwana jest umowa produkcyjna.

A Portuguese metalworking company equipped with high definition 

laser, oxyfuel and plasma, press brakes arc welding, mig, tig manual 

and calendering, specializing in the production of equipment for the 

environment in carbon steel and stainless steel (industrial ventilation, 

equipment for etching, paint booths, pickling and made-to-measure 

projects) offers its services in production of filters, suction tables, 

aspirated welding benches, paint booths, etc. A manufacturing 

agreement is sought.

26/03/2022 metalowa

BOPT20210222001

Portugalska firma, założona w 1989 roku, dostarcza rozwiązania 

dekoracyjnych mebli do przestrzeni komercyjnych, ekspozytorów POP 

(Point of Purchase). Wytwarzają również różne komponenty ze stali i 

drewna dla różnych gałęzi przemysłu. Poszukiwani dystrybutorzy 

takiego asortymentu. 

The Portuguese company, founded in 1989, provides solutions for 

commercial decoration furniture, POP - Point of Purchase displays. 

They also manufacture various components in steel and wood 

products for various industries. They seek distributors.

26/03/2022 produkty drewniane, meble

BOPT20210222002

Firma z centralnego regionu Portugalii, która od 1988 roku dostarcza 

najnowocześniejsze zautomatyzowane rozwiązania dla 

wysokowydajnych systemów montażowych. Firma produkuje i 

instaluje narzędzia, maszyny i przyrządy dla wielu gałęzi przemysłu.

Poszukuje partnerów do współpracy z firmami przemysłowymi lub 

innymi, które chciałyby wdrożyć swoje rozwiązania do produktów lub 

procesu produkcyjnego, poprzez umowę podwykonawczą.

SME from the central region of Portugal that provides, since 1988, 

state-of-art automated solutions for highly efficient assembly 

systems. They develop, produce and install tools, machines and jigs 

for a wide range of industries.

They seek for partnerships with industrial companies or others that 

would like to implement their solutions in the products or production 

process, through a subcontracting agreement.

23/03/2022 inne usługi



BORO20201204002

Rumuńska firma specjalizująca się w wydobywaniu i obróbce 

minerałów zeolitycznych poszukuje partnerów do dystrybucji 

produktów do ochrony środowiska: filtrów powietrza, pochłaniaczy 

wycieków (oleju, paliw), nawierzchni jezdni i chodników. Produkty są 

w 100% naturalne i przyjazne środowisku, ze sprawdzonymi wynikami 

w eliminacji lub znacznej redukcji zanieczyszczeń i prewencji poślizgu. 

Przewidziana współpraca w ramach umowy usług dystrybucyjnych.

A Romanian company specialised in the extraction and processing of 

zeolite minerals is looking for partners to distribute their products for 

environment protection: 

Air cleaning filter

Product for accidental spills (oil,fuels)

Auto/pedestrian skid

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

in the elimination or the substantial reduction of pollution and in 

sideslip prevention. The collaboration would be in the framework of a 

distribution agreement. 

27/03/2022 różne inne produkty

BORO20201218002

Rumuński producent wyposażenia dla browarów, mleczarni, dla 

przemysłu farmaceutycznego i chemicznego poszukuje partnerów do 

umów produkcyjnych w celu zwiększenia dochodów i rozszerzenia 

portfolio klientów.

Romanian producer of equipment for the brewery, diary, beverage, 

food processing, pharmaceutical and chemical industries is looking 

for partners under manufacturing agreement in order to increase 

revenues and expand its client portfolio. 

26/03/2022 różne inne produkty

BORO20210210002 

Rumuńska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w usługach 

szwalniczych poszukuje międzynarodowych partnerów do współpracy 

w ramach umów produkcyjnych lub podwykonawczych. Rumuńska 

firma posiada wieloletnie umowy o współpracy ze znanymi 

producentami artykułów sportowych, obuwia (obuwie ochronne itp.) 

oraz innych produktów (pokrowce na sofy, pokrowce na siedzenia, 

torby, czapki, kamizelki, kapcie itp.) I jest otwarta do współpracy w 

wielu obszarach związanych z szyciem. 

A Romanian company with over 20 years of experience in sewing 

services is looking for international partners to cooperate under 

manufacturing or subcontracting agreements. The Romanian 

company has long-term cooperation agreements with well-known 

producers of sport articles, footwear (shoes, protective footwear etc.) 

and other products (sofa covers, seat covers, bags, hats, vests, 

slippers etc.) and is open for cooperation in many areas related to 

sewing.

24/03/2022
inne usługi

BORO20210210003

Rumuńska firma szuka współpracy w zakresie inżynierii, 

projektowania procesów i inteligentnego tworzenia danych CAD dla 

nowych partnerów za granicą w drodze umów outsourcingu i / lub 

podwykonawstwa. Firma specjalizuje się w świadczeniu usług 

projektowania inżynieryjnego dla przemysłu motoryzacyjnego, mając 

doświadczenie w pracy dla producentów oryginalnego wyposażenia 

(OEM) i innych firm.

The Romanian company is looking to supply collaborative 

engineering, process design, and intelligent CAD data creation for 

new partners abroad by outsourcing and/or subcontracting 

agreements. The company is specialized in providing engineering 

design services for the automotive industry, having experience 

working for original equipment manufacturers (OEM) and other 

companies.

13/03/2022 transport/logistyka

BORO20210216001

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji małych serii galanterii 

skórzanej (tj. toreb i obuwia) dla kobiet. Produkty wytwarzane są ze 

skóry naturalnej w oparciu o autorskie projekty firmy. Chcąc 

rozszerzyć swój rynek na arenie międzynarodowej, poszukuje 

międzynarodowych partnerów biznesowych w ramach umów 

dystrybucyjnych 

A Romanian company specialises in the production of small series 

leather goods (i.e. bags and footwear) for women. Products are 

manufactured in natural leather based on the company’s own original 

designs. Wishing to expand its market internationally, the Romanian 

company seeks international business partners under distribution 

agreements

23/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria



BORO20210222001

Rumuńska firma produkuje unikalną i małoseryjną ręcznie wyrabianą 

biżuterię z różnych stopów metali i półszlachetnych kamieni. 

Współpraca z zainteresowanymi partnerami będzie oparta na 

umowach usług dystrybucyjnych.

A Romanian company manufactures unique and small series 

handmade jewellery, using various metallic alloys and semi-precious 

stones. Cooperation with interested partners will be based on 

distribution services agreements.

24/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

BORO20210225001

Rumuńska firma oferuje wysokiej jakości oryginalną biżuterię srebrną, 

w futurystycznych wzorach. Produkty obejmują pierścionki, wisiorki, 

kolczyki oraz broszki i bransoletki wykonane ze srebra próby 925. 

Firma jest zainteresowana znalezieniem międzynarodowych 

partnerów biznesowych do sprzedaży swoich produktów (małe serie 

wzorów) w ramach umów dystrybucyjnych. 

  

A Romanian company offers high quality original silver jewellery, in 

futuristic designs. Products include rings, pendants, earrings and 

brooches and bracelets manufactured in 925 silver. The company is 

interested in identifying international business partners to sell its 

products (small series designs) under distribution agreements. 

24.mar.22 tekstylia, ubrania, biżuteria

BORO20210225001 

Rumuńska firma oferuje wysokiej jakości oryginalną biżuterię srebrną, 

w futurystycznych wzorach. Produkty obejmują pierścionki, wisiorki, 

kolczyki oraz broszki i bransoletki wykonane ze srebra próby 925. 

Firma jest zainteresowana znalezieniem międzynarodowych 

partnerów biznesowych do sprzedaży swoich produktów (małe serie 

wzorów) w ramach umów dystrybucyjnych. 

  

A Romanian company offers high quality original silver jewellery, in 

futuristic designs. Products include rings, pendants, earrings and 

brooches and bracelets manufactured in 925 silver. The company is 

interested in identifying international business partners to sell its 

products (small series designs) under distribution agreements. 

24/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

BORO20210309001 

Rumuńska firma jest zainteresowana rozszerzeniem swojego rynku na 

arenie międzynarodowej poprzez identyfikację międzynarodowych 

partnerów biznesowych zainteresowanych dystrybucją swoich 

produktów w ramach usług dystrybucyjnych i umów agencyjnych. 

Firma produkuje olejki eteryczne i naturalne produkty kosmetyczne. 

The Romanian company is interested in expanding its market 

internationally by identifying international business partners 

interested in distributing its products under distribution services and 

commercial agency agreements. The company produces essential oils 

and natural cosmetic products.

26/03/2022
inne usługi

BORU20210209002

Rosyjska fabryka z regionu Nowosybirska z pełnym cyklem produkcji 

zaawansowanych technologicznie agrochemikaliów i dodatków 

paszowych skoncentrowana na rolnictwie ekologicznym, ekologizacji i 

biologizacji upraw polowych. Wszystkie produkty nie zawierają 

chloru, są nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt, nie mają skutków 

alergennych, mutagennych i rakotwórczych. Produkty pomagają 

zwiększyć plonowanie różnych rodzajów gleby. Firma poszukuje 

partnerów do podpisania umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The Russian plant from the Novosibirsk region of a full cycle for the 

production of high-tech agrochemicals and feed additives focused on 

organic farming, ecologization, and biologization of field crops. All 

products do not contain chlorine, are harmless to humans and 

animals, do not have allergenic, mutagenic, and carcinogenic effects. 

The products help to increase the yield of different types of soil. The 

company is looking for partners to sign a distribution services 

agreement.

16/03/2022 rolnictwo



BORU20210212001

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji biologicznie aktywnych 

dodatków i leków z naturalnych ekologicznych ziół leczniczych (mięta, 

melisa, tymianek, rumianek) poszukuje wiarygodnych partnerów do 

zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company specializing in the production of biologically active 

additives and medicines from natural eco-friendly medicinal herbs 

(mint, lemon balm, thyme, chamomile) is looking for reliable partners 

for the conclusion of a distribution services agreement.

02/03/2022 medycyna

BORU20210212002

Rosyjska firma produkuje biologicznie aktywne suplementy z ogórka 

morskiego, kałamarnicy, jeża morskiego, które wspierają system 

odpornościowy, kondycję ogólną, włosy, skórę i paznokcie. Firma 

szuka partnerów zagranicą do podpisania umowy dystrybucyjnej.

The Russian company manufactures biologically active supplements 

made of trepang, squid, and sea hedgehog, to improve the work of 

the immune system, general condition, condition of hair, skin, and 

nails. The company is looking for partners abroad to sign a 

distribution services agreement.

03/03/2022 medycyna

BORU20210215001

Rosyjska firma zajmująca się pełnym cyklem produkcyjnym zajmuje 

się produkcją elastycznych opakowań polimerowych, które są 

wykorzystywane w kilku sektorach przemysłu, takich jak m.in. 

żywność, budownictwo, medycyna. Firma poszukuje sprawdzonych 

partnerów do zawierania umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

A Russian full-cycle company is engaged in the manufacture and 

production of flexible polymer packaging solutions which are used in 

several sectors of industry, like food, construction, medicine e.a. The 

company is looking for reliable partners to conclude distribution 

services agreements with.

03.03.2022 opakowania, papier

BORU20210216001

Rosyjska firma z Republiki Mordowii jest zaangażowana w produkcję 

suszonych nasion słonecznika. Firma poszukuje odpowiednich 

partnerów do zawarcia długoterminowej umowy dystrybucyjnej.

	

A Russian company from the Republic of Mordovia is engaged in the 

production of fried sunflower seeds. The company is looking for 

reliable partners to conclude a long-term distribution services 

agreement.

06/03/2022 spożywcza

BORU20210218001

Rosyjska firma z regionu lipeckiego produkuje i sprzedaje narzędzia i 

automatyczne linie do produkcji zginanych profili stalowych. Firma 

poszukuje zagranicznych partnerów do umów usług dystrybucyjnych.

A Russian company from the Lipetsk region is engaged in the 

production and sale of machine tools and automatic lines for the 

production of bent steel profiles. The company is looking for foreign 

partners under distribution services agreements.

13/03/2022 metalowa

BORU20210218002

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji elementów optycznych, 

komputerowych hologramów i interferometrów laserowych dla nauki 

i przemysłu poszukuje partnerów z zagranicy zainteresowanych 

współpracą w ramach umowy produkcyjnej.

A Russian company specializing in the development and production of 

optical elements, computer-synthesized holograms, and laser 

interferometers for use in science and industry is looking for partners 

in foreign countries interested in cooperation under a manufacturing 

agreement.

19/03/2022 inne usługi

BORU20210219001

Rosyjska firma z Mordowii specjalizuje się w produkcji folii kurczliwej 

z poliolefin stosowanej w przemyśle spożywczym, drukarstwie, 

wykończalnictwie i rolnictwie. Firma poszukuje partnerów do 

zawarcia umowy usług dystrybucyjnych.

A Russian producer from Mordovia specializes in the production of 

polyolefin shrink film products used in the food, printing, finishing, 

and agricultural industries. The company is looking for partners to 

conclude a distribution services agreement.

13/03/2022 różne inne produkty

BORU20210219002

Rosyjska firma produkująca motocykle, quady i łodzie poszukuje 

partnerów (sklepy sportowe i myśliwskie) we wszystkich krajach do 

współpracy w ramach umowy usług dystrybucyjnych.

A Russian motorcycle, quadricycles, and boats producing company is 

looking for partners (sport and hunting shops) in all countries in the 

framework of distribution services agreement.

13/03/2022 pojazdy i maszyny/maszynowa



BORU20210220001

Rosyjska firma specjalizująca się w przetwarzaniu krwi i poroża z Altai 

wapiti (Cervus elaphus sibirica) znany również jako ałtajski maral oraz 

produkcji leków i suplementów diety z krwi marali poszukuje 

partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Russian company specializing in deep processing of blood and 

antlers of Altai marals and production of medicines and dietary 

supplements from the blood of marals for improvement of health is 

looking for partners under the distribution services agreement.

11/03/2022 medycyna

BORU20210221002

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji ultradźwiękowych 

urządzeń zabezpieczających przed osadzaniem się kamienia w kotłach 

i urządzeniach wymiany ciepła poszukuje partnerów do współpracy w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company specializing in ultrasonic devices that protect 

against scale in boiler plants and heat exchange equipment is looking 

for partners to cooperate within the framework of distribution 

services agreement.

13/03/2022 narzędzia i części

BORU20210222001

Rosyjska firma specjalizuje się w rozwoju i produkcji sprzętu do 

przemysłu spożywczego  (prasy próżniowe, linie cukiernicze i 

piekarnicze, kociołki na żywność, sprzęt do pakowania) i poszukuje 

przedstawicieli i dystrybutorów na zasadzie umowy dystrybucyjnej na 

światowych rynkach dla długotrwałej współpracy.

	

A Russian company, specialized in the development and manufacture 

of equipment for the food industry (vacuum presses, confectionery 

lines and ovens, food boilers, packaging equipment) is looking for 

trade representatives and distributors under distribution services 

agreements on the world markets for long-term cooperation. 

31/03/2022 spożywcza

BORU20210224001

Rosyjska firma z St. Petersburga opracowuje i produkuje instalacje 

izolowane gazem o generowanym napięciu od 1 do 230 kV, 

wykorzystywane do badania wytrzymałości izolacji różnych urządzeń 

elektrycznych wysokiego napięcia. Firma poszukuje partnerów w celu 

zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

The Russian company from St. Petersburg develops and produces gas-

insulated installations with generated voltage ranges from 1 to 230 

kV for testing the insulation strength of various high-voltage electrical 

equipment. The company is looking for partners to conclude 

distribution services agreements.

24/03/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BORU20210224002

Rosyjskie, innowacyjne przedsiębiorstwo z regionu moskiewskiego 

ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w produkcji rur z włókna 

szklanego oraz przepompowni stosowanych w przemyśle, 

wodociągach, przy rekultywacji terenów i w oczyszczalniach ścieków. 

Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy 

dystrybucji. 

An innovative Russian enterprise from the Moscow region has over 

ten years of experience in manufacturing fibreglass pipes and 

pumping stations used in industry, water supply, land reclamation 

and sewage treatment plants. The company is looking for partners to 

conclude a distribution services agreement.

23/03/2022 różne inne produkty

BORU20210225001

Rosyjska firma z Moskwy opracowuje i produkuje różne artykuły do 

pielęgnacji zwierząt, takie jak szampony, odżywki w sprayu, balsamy 

medyczne dla psów, kotów, koni, gryzoni, ptaków. Firma poszukuje 

partnerów do zawarcia umowy usług dystrybucyjnych.

A Russian company from Moscow develops and manufactures various 

grooming supplies such as shampoo, spray conditioner, medical 

balsams for dogs, cats, horses, rodents, birds. The company is looking 

for partners to conclude a distribution services agreement.

20/03/2022 chemia i kosmetyki/chemiczna

BORU20210225002

Niewielka, innowacyjna firma z Rosji opracowuje i produkuje maści, 

pomagające w szybkim gojeniu się ran (otwartych, zastałych oraz 

zakażonych). Maść jest produkowana zgodnie ze standardami GMP, 

ISO i FDA. Firma poszukuje dystrybutorów.

A small innovative company from Russia develops and produces the 

ointment that promotes fast healing of different wounds  (treat open 

wounds, stalled wounds, and infected wounds) according to the 

GMP, ISO standards, and  FDA (Food and Drug Administration) 

requirements. The company is searching for partners to cooperate 

within the framework of the distribution services agreement.

20/03/2022 medycyna



BORU20210226001

Rosyjski producent koncentratów do hemodializy, sprzętu, 

materiałów eksploatacyjnych i środków dezynfekujących, które 

znajdują zastosowanie w klinikach, szpitalach, ośrodkach 

rehabilitacyjnych poszukuje partnerów za granicą w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

A Russian manufacturer of concentrates for hemodialysis, equipment, 

consumables, and disinfectants, which are used in clinics, hospitals, 

rehabilitation centers. The company is looking for partners abroad 

under a distribution service agreement.

20/03/2022 medycyna

BORU20210227002 

Rosyjska firma z regionu Rostowa zajmuje się przetwórstwem ziarna 

kukurydzy. Firma zajmuje się produkcją skrobi kukurydzianej, 

wyrobów cukrowniczych oraz pasz wysokobiałkowych. Firma 

poszukuje partnerów do zawarcia umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

A Russian company from the Rostov region works in the field of corn 

grain processing. The company is engaged in the production of corn 

starches, sugar products and high-protein feed. The company is 

looking for partners to conclude a distribution services agreement.

  24/03/2022 
spożywcza

BORU20210303001

Rosyjska firma z regionu Twer specjalizująca się w produkcji urządzeń 

grzewczych i wymienników ciepła dla budynków mieszkalnych i 

przemysłowych poszukuje partnerów do sprzedaży swoich produktów 

w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company from the Tver region, specializing in the 

production of heating and heat exchange equipment for housing and 

industrial buildings. The company is looking for partners to sell its 

products under a distribution service agreement.

25/03/2022
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

BORU20210304001

Rosyjska firma z regionu permskiego specjalizuje się w projektowaniu 

i produkcji korporacyjnej odzieży roboczej dla różnych branż: 

inżynierów, mechaników, górników itp. Firma poszukuje 

wiarygodnych partnerów do zawarcia umów usług dystrybucyjnych 

lub produkcyjnych.

A Russian company from the Perm region is engaged in the 

development and manufacture of corporate workwear for various 

industries: engineers, mechanics, miners, etc. The company is looking 

for reliable partners to conclude a distribution services agreement or 

manufacturing agreement. 

06/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

BORU20210304002

Rosyjska firma z Nowosybirska specjalizuje się w produkcji składników 

(olej, ekstrakty, suszone jagody itp.) z surowców naturalnych dla 

różnych branż (m.in. kosmetycznej, spożywczej, farmaceutycznej). 

Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów do umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company from Novosibirsk is specializing in the production 

of ingredients (oil, extracts, dried berries, etc.) from natural raw 

materials for different industries (including cosmetics, food, and 

pharmaceutical industries). The company is interested in finding 

partners for a distribution services agreement.

26/03/2022 medycyna

BORU20210311001

Rosyjska firma z Udmutrii hoduje skandynawskie norki od 50 lat 

(czarne, brązowe, białe, błękitno-srebrne). Firma poszukuje 

partnerów z krajów europejskich do zawarcia umów usług 

dystrybucyjnych lub produkcyjnych.

A Russian company from Udmurtia has been breeding Scandinavian 

mink for more than 50 years (scanblack, scanbrown, white, silver-

blue). The company is looking for partners from European countries 

to conclude distribution services or manufacturing agreements.

13/03/2022 różne inne produkty

BORU20210316001

Rosyjska firma (obwód astrachański) zajmuje się badaniami i 

rozwojem w zakresie efektywności energetycznej i pojazdów 

elektrycznych przyszłości. Firma ta produkuje różnego rodzaju 

pojazdy elektryczne, takie jak np.: samochody golfowe, autobusy 

elektryczne, samochody typu "electric buggy" oraz pojazdy 

elektryczne z trybem chodzącym. Poszukiwani są wiarygodni 

partnerzy do współpracy w ramach umowy dystrybucji. 

A Russian company from the Astrakhan region is engaged in research 

and development in the field of energy efficiency and electric vehicles 

of the future. The Russian company produces electric vehicles of 

various types (golf cars, electric buses, electric buggies and walking 

electric vehicles). The company is looking for reliable partners to 

conclude a distribution services agreement.

26/03/2021 pojazdy i maszyny/maszynowa



BORU20210317001

Rosyjska firma z regionu Penza specjalizuje się w produkcji silników 

diesla, generatorów diesla, turbosprężarek, które znajdują 

zastosowanie w fabrykach diesla i innych gałęziach przemysłu. Firma 

poszukuje dystrybutorów w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych na rynkach światowych do długoterminowej 

współpracy.

 

A Russian company from the Penza region specializes in the 

production of diesel engines, diesel generators, turbochargers, which 

are used for diesel plants and other industries. The company is 

looking for distributors under a distribution services agreement in 

global markets for long-term cooperation. 

26/03/2022 pojazdy i maszyny/maszynowa

BORU20210319001

Rosyjska firma z Uljanowska specjalizuje się w rozwoju i produkcji i 

produkcji technicznych wyrobów z gumy z bawełnianymi 

wzmocnieniami oraz węży silikonowych i rur, gumowo-metalowych 

wtyczek i części samochodowych. Firma poszukuje partnerów z 

sektorów samochodowego, petrochemicznego, budowlanego i 

rolnego do zawarcia umowy usług dystrybucyjnych.

A Russian company from Ulyanovsk is specialized in the development 

and manufacture of rubber technical goods with cotton 

strengthening and silicone hoses and branch pipes, rubber-metal 

plugs, and shaped automobile components. The company is looking 

for partners within the automotive, petrochemical, construction, and 

agricultural sectors to conclude a distribution services agreement.

26/03/2022 różne inne produkty

BORU20210324001

Rosyjska firma z rejonu Rostowa specjalizuje się w produkcji 

instrumentów morskich i sprzętu szkoleniowego (m.in. klasyczne 

podkładki nawigacyjne, symulatory wędkarskie, symulatory 

sonarowe, echosondy nawigacyjne, sonary naukowe itp.). Firma 

poszukuje potencjalnych partnerów do współpracy w zakresie umowa 

przedstawicielstwa handlowego. 

A Russian company from the Rostov region is specialized in marine 

instrument-making and training equipment, such as class navigation 

pads, fishing simulators, sonar simulators, navigational sounders, 

scientific sonar equipment etc. The company is looking for potential 

partners for cooperation in terms of a commercial agency agreement.

31/03/2022 różne inne produkty

BOSE20210209001

 Mała innowacyjna szwedzka firma produkuje jednorazowe kubki bez 

plastiku do gorących napojów. Certyfikowana podstawowa 

technologia składa się z zastrzeżonego procesu produkcji 

biomateriału nie zawierając tworzyw sztucznych oraz unikalnej 

techniki powlekania włókna kubka. Firma wchodzi na rynek UE 

poszukując kawiarni i firm typu fast-food zainteresowanych 

zawarciem umowy produkcyjnej. 

This innovative small Swedish company is manufacturing disposable 

plastic-free cups for hot beverages. The certified core technology 

consists of proprietary process for production of its plastic free 

biomaterial and the unique coating technique for producing the cup 

fibre. The SME is entering the EU-market for establishing business, 

seeking environmental concerned cafés and fast-food companies 

with the interest to enter a manufacturing agreement. 

20/03/2022 opakowania, papier

BOSE20210211001

Szwedzka firma spożywcza oferująca innowacyjne napoje roślinne 

poszukuje dystrybutorów, zwłaszcza importerów lub hurtowników, 

którzy zaopatrują różne kanały handlowe, takie jak handel detaliczny, 

e-commerce i HoReCa (hotel, restauracja, kawiarnia), aby z 

powodzeniem dystrybuować bardzo wydajny produkt dla 

konsumentów i profesjonalistów z branży HoReCa. Produkt działa 

bezproblemowo ze względu na bardzo ceniony smak w połączeniu z 

kawą, herbatą, smoothie, płatkami czy podczas gotowania potraw.

A Swedish food company with innovative plant-based beverages is 

looking for distributors, especially importers or wholesalers, which 

supply different trade channels such as retail, E-commerce and 

HoReCa (Hotel, Restaurant, Café) in order to have a successful 

distribution with a very performing product for consumers and 

HoReCa professionals. The product works smoothly well because of a 

very appreciated taste together with coffee, tea, smoothie, cereal or 

when cooking food.

  05/03/2022
spożywcza



BOSE20210303001

Rodzinna firma z południowej Szwecji produkuje olej rzepakowy 

tłoczony na zimno, pozyskując wysokiej jakości surowiec z 

najbliższego otoczenia. Firma poszukuje dystrybutorów, którzy mogą 

zaoferować ich olej na rynku lokalnym, a także firm, które są 

zainteresowane produkcją pod markami własnymi w Europie. 

A family-owned company from southern Sweden produces cold 

pressed rapeseed oil by sourcing high-quality raw material from its 

closest surroundings. The company is looking for distributors that can 

offer their rapeseed oil to the local market, as well as companies that 

are interested in private label manufacturing in Europe.

24/03/2022 spożywcza

BOSI20201217001

Słoweńska firma specjalizuje się w dziedzinie produktów 

aluminiowych. Oferuje innowacyjne nowoczesne powozy konne dla 

turystyki miejskiej. Firma jest zainteresowana zwiększeniem 

sprzedaży i poszukuje partnerów do długoterminowej współpracy na 

bazie umowy usług dystrybucyjnych.

A Slovenian company is specialized in the field of aluminium 

products. They offer innovative modern horse drawn carriages for 

tourist city tours. The company is interested in enlarging its sales and 

is looking for partners for long-term cooperation under a distribution 

services agreement.

23/03/2022 metalowa

BOSI20210211001

Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji biometrycznych 

produktów kontroli dostępu (czytników linii papilarnych) do użytku 

domowego. Firma jest zainteresowana zwiększeniem sprzedaży i 

poszukuje partnerów do długoterminowej współpracy w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

A Slovenian company is specialized in manufacturing of biometric 

access control products (fingerprint readers) for home use. The 

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

for long-term cooperation under a distribution services agreement. 

11/03/2022 różne inne produkty

BOSI20210224001

Słoweńska firma specjalizuje się w  oprogramowaniach ryzyka i 

wydajności operacyjnej dla różnych rynków, w tym ubezpieczeń, 

bankowości, usług komunalnych, telekomunikacji jest zainteresowana 

zwiększeniem sprzedaży i poszukuje partnerów do długoterminowej 

współpracy w ramach umowy licencyjnej. 

A Slovenian company is specialized in development of fraud, risk and 

operational performance software solutions for different markets 

including insurance, banking, utilities, telecommunications and 

government.  The company is interested in enlarging its sales and is 

looking for partners for a long-term cooperation under a license 

agreement. 

26/03/2022 komputery i IT

BOSI20210301001

Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów do 

konserwacji, odnawiania i konfiguracji systemów 

elektroenergetycznych. Oferuje innowacyjne inteligentne urządzenie 

do monitorowania            i analizy sieci energetycznych. Firma jest 

zainteresowana rozszerzeniem swojej sprzedaży i poszukuje 

partnerów do długoterminowej współpracy w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.  

A Slovenian company is specialized in manufacturing of products for 

maintenance, renewal and set up of electro-energy systems. They 

offer an innovative smart device for remote monitoring and advanced 

analysis of power grids. The company is interested in enlarging its 

sales and is looking for partners for long-term cooperation under a 

distribution services agreement.  

27/03/2022 narzędzia i części

BOSI20210305001

Słoweńska firma, specjalizująca się w technologii powłok 

przemysłowych do ochrony powierzchni metalu, drewna i plastiku, 

oferuje swoje usługi europejskim firmom z branży motoryzacyjnej, 

AGD, rolniczej, elektrotechnicznej i innych w ramach umowy 

podwykonawczej.

A Slovenian company, specialized in industrial coating technology for 

surface protection of metal, wood and plastic, is offering its services 

and experience to European companies in the automotive, 

household, agriculture, electro and other sectors under a 

subcontracting agreement.

26/03/2022 inne usługi



BOSK20201008001

Młoda firma ze Słowacji działa w sektorze rozwiązań 3D dla 

przemysłu samochodowego i lotniczego. Oferuje projektowanie 

części mechanicznych. Poszukuje możliwości współpracy z firmami, 

przemysłowymi ośrodkami B+R/instytucjami w tych obszarach 

zainteresowań i aplikacji dla podwykonawstwa lub podzlecenia.

A young company from Slovakia operates in the sector of 3D 

solutions for automotive and aerospace industries. The company 

offers development and design of mechanical parts. The company is 

looking for cooperation opportunities with companies, industries and 

R&D Centres/Institutions in these areas of interest and application for 

subcontracting or outsourcing.

25/03/2022 narzędzia i części

BOSK20201014001

Firma inżynieryjna z siedzibą na wschodzie Słowacji specjalizuje się w 

spawalnictwie - ślusarstwie, gięciu na prasie krawędziowej CNC, 

toczeniu i frezowaniu, obróbce metali, ale także w konstrukcjach 

stalowych, spawaniu i produkcji zbiorników. Ponadto firma oferuje 

również gięcie blach i obróbkę skrawaniem metali w ramach umowy 

podwykonawczej lub produkcyjnej.

Firma poszukuje długoterminowej współpracy z partnerem z branży 

inżynieryjnej.

The engineering company based in the east of Slovakia specializes in 

welding - locksmith work, bending on a CNC press brake, turning and 

milling work, treatment of metals, but also in steel structures, 

welding and production of tanks. In addition, the company also offers 

sheet metal bending and metal machining as part of the 

subcontracting or  manufacturing agreement.

The company is looking for long-term cooperation with a partner 

from the engineering sector.

19/03/2022 metalowa

BOSK20210120001

Ta słowacka firma, od 2004 roku zajmuje się produkcją i sprzedażą 

jednorazowych artykułów medycznych, takich jak np.: pościel, 

podkłady higieniczne, fartuchy. Produkty wykonane są ze 

specjalistycznych materiałów antybakteryjnych i przeznaczone są 

głównie dla pacjentów / klientów placówek medycznych, domów 

pomocy społecznej. Oferowane produkty mogą być również 

wykorzystywane w turystyce lub jako pomoc humanitarna. 

Oczekiwana forma współpracy to umowa dystrybucji. 

The company from Slovakia manufactures and sells disposable bed 

linen, various disposable medical pads, medical visitor coats and 

other disposable medical products since 2004. The products are 

made of specialized antibacterial materials and are intended for 

patients/clients of medical facilities, social service homes, or are also 

used in tourism, or as humanitarian aid. The required type of 

cooperation will be a distribution agreement within EU countries.

17/03/2022 różne inne produkty

BOSK20210224001

Ta słowacka firma opracowała wysokowydajne kotły na parę i gorącą 

wodę o wydajności do 97% i mocy ponad 10 MW. Produkcja tych 

kotłów jest w dużej mierze zautomatyzowana. Firma zamierza 

rozszerzyć swoją działalność na inne kraje UE, Amerykę Północną, 

Kaukaz, Chiny, Koreę, Wietnam i Japonię, korzystając z przedstawicieli 

handlowych,  w celu sprzedaży i integracji oferowanych urządzeń. 

A Slovak SME developed high-efficiency steam and hot water boilers 

with efficiency up to 97% and with an output of more than 10 MW. 

The production of these boilers is largely automated. The company 

aims to expand to other EU countries, North America, Caucasus, 

China, Korea, Vietnam and Japan as well, using commercial agents to 

sell and integrate the device.

31/03/2022 różne inne produkty

BOSK20210303001

Słowacka firma rodzinna oferuje męskie i damskie skórzane akcesoria, 

takie jak torby, portfele lub etui na dokumenty poszukuje partnerów 

do ecommerce do współpracy na bazie umów agencji handlowej lub 

podzlecenia. Firma obecnie rozszerza swoje portfolio produktów 

mody męskiej, aby stać się marką w pełni satysfakcjonującą 

nowoczesnego dżentelmena. Produkty mają walory tradycyjnego 

wzornictwa i rzemiosła.

A Slovak family company offering men and women leather 

accessories such as bags, wallets or document cases is looking for 

ecommerce partners, who are searching for new brands under 

commercial agency agreement or outsourcing agreement. The 

company is currently extending its portfolio of men fashion products 

to become a brand which will fully satisfy modern gentleman. The 

brand products are offered to ecommerce companies and shops who 

are searching for traditional lasting design and craftmanship.

30/03/2022 różne inne produkty



BOSK20210308001

Ta słowacka firma programistyczna koncentruje się na tworzeniu 

niestandardowych, mobilnych, internetowych, backendowych i 

inteligentnych aplikacji dla sektora finansowego i sektora przemysłu 

w Europie. Firma oferuje również audyty i rozwiązania poprawiające 

obecność klienta i jego ogólny wizerunek w mobilnym świecie. 

Poszukiwani są partnerzy zainteresowani długoterminowymi 

partnerstwami, poszukujący niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań 

softwarowych,  zachowujących jednocześnie elastyczność dzięki 

możliwościom informatycznym. Forma oczekiwanej współpracy: 

umowa outsourcingu lub podwykonawstwa.

The Slovak software development company focuses on creating 

bespoke mobile, web, backend and smart apps for the financial and 

industrial sector in Europe. The company also offers audits and 

solutions improving the client's presence and overall image in the 

mobile world. It is looking for partners seeking long-term 

partnerships, requiring reliable and secure software solutions, while 

remaining flexible with their IT capacities under outsourcing or 

subcontracting agreement.

30/03/2022 komputery i IT

BOTR20201130002

Turecki producent anodowanych, lakierowanych, imitujących drewno 

i surowych profili aluminiowych poszukuje umów produkcyjnych w 

celu rozszerzenia swojej sieci marketingowej. Firma powstała w 2016 

roku. Jej produkty gotowe i półfabrykaty mogą być wykonane na 

zamówienie i według potrzeb klienta.

 

A Turkish manufacturer of anodized, painted, wood-look and raw 

aluminum profiles is looking for manufacturing agreements to expand 

its marketing network. The company was established in 2016. Its 

finished and semi-finished products can be manufactured upon 

request and according to customer's needs.

03/03/2022 materiały i usługi budowlane

BOTR20201203004

Turecka firma z ponad 40-letnim doświadczeniem w sektorze 

plastiku, dostarcza wyroby produkowane metodą wtryskową dla 

producentów akumulatorów. Firma oferuje swoje usługi jako 

podwykonawca lub producent krajom Europy Środowej i Wschodniej.

The Turkish company, having more than 40 years of experience in the 

plastic sector, provides plastic injection products to the accumulator 

industry. The company offers its service as a subcontractor and a 

manufacturing partner in the Central and Eastern European 

countries.

27/03/2022 narzędzia i części

BOTR20201222001

Turecka firma została założona w 1997 roku i od 2003 zajmuje się 

produkcją mebli. Jest to rodzinne przedsiębiorstwo średniej wielkości, 

eksportujące głównie do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Malty, Wielkiej 

Brytanii i kontraktowo do Dubaju w Arabii Saudyjskiej. Posiadają 20-

letnie doświadczenia w eksporcie do krajów UE. Chcieliby zawrzeć 

umowę produkcyjną z firmami, które poszukują rzetelnego 

producenta . 

The Turkish company was founded in 1997 and is producing furniture 

since 2003. They are a family-run medium-sized enterprise, mainly 

exporting to Germany, Switzerland, France, Malta, UK and contract 

furniture to Dubai, Saudi Arabia. They have nearly 20 years of 

experience in exporting to EU countries. 

They would like to make a manufacturing agreement with companies 

which seek a reliable manufacturer.

06/03/2022 produkty drewniane, meble

BOTR20201222002

Turecki producent wyrobów ze stali, specjalizujący się w produkcji 

wyrobów ze stali, takich jak meble szpitalne ze stali nierdzewnej, 

wyposażenie sal operacyjnych i kostnic, oferuje szyte na miarę 

rozwiązania dla szpitali. Firma poszukuje dystrybutorów.

A Turkish steel manufacturer company specialized in central 

sterilization equipment such as; general hospital stainless steel 

furniture, operating room stainless steel furniture and morgue-

anatomy units are offering tailor-made solutions for hospital projects. 

The company is looking for distribution services agreements in Spain, 

Poland, Italy, France, and Greece.

31/03/2022 medycyna



BOTR20210210001

Tureckie MŚP z siedzibą w Ankarze opracowało i produkuje 

opatentowany system monitorowania stanu torów kolejowych w 

czasie rzeczywistym, który może wykrywać wady szyn, osuwiska, 

osunięcia kół, wymywanie, powodzie i który może monitorować 

położenie i prędkość pociągu, temperaturę torów i środowiska, w 

trybie 7 / 24h i bez przerwy. Firma poszukuje usług dystrybucyjnych i 

umów agencyjnych.

Turkish SME located in Ankara developed and produces a patented, 

real-time railway-track condition monitoring system which can detect 

rail flaws, landslides, wheel-flats, washouts, floods, and which can 

monitor train location & velocity, rail & environmental temperature, 

in 7/24h basis and continuously. The company is looking for 

distribution services and commercial agency agreements.

04/03/2022 pojazdy i maszyny/maszynowa

BOTR20210219001

Wiodąca turecka firma, produkująca wyroby papiernicze i biurowe, 

posiada doświadczenie w branży zbierane od 1978 roku. Własne 

wyroby produkuje od 2014. Firma poszukuje dystrybutorów.

A leading Turkish company producing stationery and office supplies. 

With the experience it has gained since 1978, ıt has been producing 

stationery and office supplies in its own facility since 2014.

It is looking for a distribution agreement to reach new markets and 

extend its market network. 

23/03/2022 opakowania, papier

BOTR20210302001

Turecka firma projektuje i rozwija zestawy baterii oraz systemy 

zarządzania bateriami (BMS- system zarządzania budynkami) dla 

rynków obronnych i cywilnych, dostarczając rozwiązania 

dostosowane do potrzeb klienta. 

A Turkish company designs and develops battery pack and battery 

management system (BMS) solutions to the global defense and 

civilian purpose markets, providing tailored solutions to the 

customer's needs. 

27/03/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOTR20210302002

Turecka firma produkująca sprzęt AGD od 43 lat. Firma produkuje 

kuchenki, piekarniki do zabudowy i wolnostojące, grzejniki i 

zamrażarki, chłodziarki. Firma oferuje wysokiej jakości produkty 

przeznaczone dla różnych kultur żywieniowych świata.

Firma poszukuje agencji handlowej lub umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych, aby dotrzeć do nowych rynków i klientów.

The Turkish company that produces white goods has been operating 

in the relevant sector for 43 years. The company produces built-in 

and freestanding cookers / ovens, heaters and freezers, commercial 

coolers and conservators. The Turkish firm offers high-quality 

products designed for different food cultures of the world.

The firm is looking for a commercial agency or distribution service 

agreement to reach new markets and customers.

27/03/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOTR20210311002

Turecka firma, posiadająca ponad 70-letnie doświadczenie w branży 

energetycznej, specjalizuje się w produkcji generatorów 

wysokoprężnych w zakresie od 7,5 kVA do 2000 kVA 

(kilowoltoamperów). Firma poszukuje dystrybutorów na całym 

świecie.

The Turkish company, having more than 70 years of experience in the 

energy sector, is specialized in manufacturing of diesel generators in 

the range of 7.5 kVA to 2000 kVA (kilovolt-ampere). The company is 

looking for distributors worldwide.

30/03/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOUA20200512001 

Ukraińska firma poszukuje inwestora w celu budowy elektrociepłowni 

na surowce biologiczne z wykorzystaniem nowych technologii w 

ramach umowy finansowej

Ukrainian company seeks an investor in order to construct thermal 

power plants on biological raw materials using new technologies 

under financial agreement

17/03/2022
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

BOUA20201210001

Ukraińska firma zajmuje się produkcją wyrobów cukierniczych takich 

jak wafle, roladki waflowe, cukierki waflowe, praliny, paluszki 

kukurydziane. Firma poszukuje klientów do długofalowej współpracy - 

dystrybutorów, którzy będą mogli wypromować i znaleźć nowych 

odbiorców na produkty firmy w swoich krajach. 

An Ukrainian company is engaged in the production of confectionery 

products such as wafer, wafer rolls, wafer candies, pralines, corn 

sticks. The company is not looking for customers for a one-time 

cooperation, but rather distributors who will be able to promote and 

find new customers for the company's products in their countries.

24/03/2022 spożywcza



BOUA20210131002

Założona w 1998 ukraińska firma z Drużchowki zajmuje się 

dystrybucją elementów mocujących i śrub. Firma chce  rozszerzyć 

działalność dostarczając swoje produkty na bazie umów dystrybucji. 

Spodziewa się podjąć współpracę z dystrybutorami pracującymi z 

takimi specjalistycznymi rynkami jak samochodowy, meblowy, 

budowlany, zaopatrzenia medycznego.

Founded in 1998, in Druzhkovka, Ukraine, this is a company that 

operates in the distribution of fasteners and bolts. With an 

experience of 22 years, the company wants to expand its activity by 

providing its products under distribution agreements. The company 

expects to start cooperation with distributors working with any of the 

specialized markets such as automotive, furniture, construction, 

medical supplies.

09/03/2022 różne inne produkty

BOUA20210131004

Ukraińska firma zajmująca się produkcją pelletu drzewnego poszukuje 

partnerów do umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

Produkcja firmy jest certyfikowana zgodnie z europejską normą 

ENPlus. Pierwsza linia produkcyjna została uruchomiona w 2008 roku. 

Producent jest w stanie dostarczyć znaczne ilości pelletu drzewnego.

The Ukrainian company engaged in the production of wood pellets is 

looking for partners under a distribution services agreement. The 

company’s production is certified according to the European standard 

ENPlus. The first production line was launched in 2008. The 

manufacturer is able to supply significant quantities of wooden 

pellets.

10/03/2022 produkty drewniane, meble

BOUA20210131005

Ukraińska firma zajmująca się produkcją regałów magazynowych, 

poszukuje dystrybutorów na terenie całej Europy. Firma oferuje 

podpisanie umowy dystrybucyjnej na swoje produkty, zgodnie z 

określonymi parametrami technicznymi (waga, mobilność, inne 

wymogi konstrukcyjne). 

The Ukrainian company involved in the manufacturing of trade racks 

is looking for distributors throughout Europe. The company is offering 

to sign a distribution agreement for its products for projects based on 

specific weight, mobility, and building requirements. 

05/03/2022 różne inne produkty

BOUA20210211001

Ukraińska firma z centralnej części Ukrainy produkująca skórki 

owocowe z ekologicznej maliny jest zainteresowana umową o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. Firma posiada własne plantacje 

maliny ekologicznej. Firma produkuje 4 rodzaje skór owocowych 

(owocowe roll-up).

A Ukrainian company situated in central Ukrainian region is producing 

fruit leather from organic raspberry is interested in distribution 

services agreement. They have own plantations of the organic 

raspberry. Company produces 4 types of fruit leather (fruit roll-up). 

17/03/2022 spożywcza

BOUA20210215001

Młoda ukraińska firma produkuje ekologiczne, naturalne, pochodzące 

z Ukrainy materiały konopne i obuwie, które nie są barwione ani 

bielone. W celu zwiększenia sprzedaży firma poszukuje 

dystrybutorów w całej Europie Zachodniej.

A young Ukrainian company manufactures ecologically safe, natural, 

Ukraine-grown hemp materials, and footwear, which are not dyed 

nor bleached. In order to expand their sales, the company is looking 

for distributors across Western Europe.  

  16/03/2022
tekstylia, ubrania, biżuteria

BOUA20210219001

Ukraińska firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i obsługą 

bezzałogowych statków powietrznych, a także przygotowująca 

operatorów dronów (UAV), poszukuje umów dystrybucyjnych i 

produkcyjnych

Ukrainian company that develops, manufactures, maintains 

unmanned aerial vehicles, as well as prepares UAV operators, is 

looking for distribution and manufacturing agreements

17/03/2022 sektor morski, lotniczy



BOUA20210222001

Ukraińska firma jest jedyną agencją aroma brandingową na rynku 

ukraińskim, która kompleksowo zajmuje się tworzeniem, produkcją, 

brandingiem i integracją aromatu w strategię marki. Firma stworzyła 

jednorazowy środek dezynfekujący (saszetka 2,5 ml) o niszowym 

zapachu perfum, który nawilża dłonie. Firma poszukuje 

dystrybutorów i przedstawicieli handlowych.

The Ukrainian company is the only aroma branding agency on the 

market of Ukraine that comprehensively covers the matter of 

creation, producing, branding, and integration of aroma into a brand 

strategy. The company created a disposable sanitizer (2.5 ml sachet) 

with a niche fragrance of perfume that moisturizes hands. The 

company is looking for distributors and commercial agents.

27/03/2022 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOUA20210301005

 Ukraińska firma produkująca części metalowe, od 2007 r. posiada w 

ofercie szeroki zakres usług oferując duży wybór elementów do 

łączenia, podkładek, narożników, płyt montażowych, klamek 

zawiasów drzwiowych, szlabanów parkingowych itp. Firma poszukuje 

partnerów do dystrybucji oraz handlu. 

The Ukrainian company manufactures metal products and offers a 

wide range of metalworking services since 2007, offering a large 

variety of fasteners, flat washers, mounting corners and plates, door 

handles and hinges, parking barriers, etc. The company is looking for 

distribution or commercial agency agreements.

24/03/2022 metalowa

BOUA20210301006

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji, butelkowaniu, 

pakowaniu i sprzedaży produktów winiarskich, wytwarzanych z 

różnych odmian winorośli na świecie, uprawianych w miejscowości 

Muzhievo, położonej w Karpatach w zachodniej Ukrainie, poszukuje 

dystrybutorów z Europy i spoza niej, w celu reprezentowania i 

sprzedaży swoich produktów w innych krajach.

A Ukrainian company specialized in the production, bottling, 

packaging, and selling of wine products, produced from some of the 

different grape varieties in the world that are grown in Muzhievo, 

located in the Carpathian Mountains of western Ukraine, is looking 

for distributors from Europe and beyond, in order to represent and 

sell its products in their countries.

24/03/2022 spożywcza

BOUA20210304001

Ukraińska firma o globalnym zasięgu, specjalizuje się w produkcji 

stopów przejściowych, służących do poprawy właściwości stopu 

końcowego (aluminium, żelaza, stali,  czy nawet metali szlachetnych). 

Firma jest zainteresowana współpracą na podstawie umowy 

produkcyjnej lub dystrybucyjnej.

A Ukrainian and globally active company is a producer of master 

alloys used to enhance the properties of the final alloy (aluminium, 

iron, steel or even precious metals). The company invites cooperation 

on the basis of a manufacturing or distribution agreement. 

26/03/2022 metalowa

BOUA20210307001

Ukraińska firma wysokiej jakości akustyczne kabiny (dźwiękoszczelne 

kapsuły) i chce rozszerzyć swój biznes za granicę. Poszukuje 

partnerów do zawarcia umów agencji handlowej lub usług 

dystrybucyjnych. Odbiorcami tych produktów mogą być firmy 

komunikacyjne, inne firmy handlowe oraz organizacje non-profit.

The Ukrainian company produces high-quality acoustic cabins 

(soundproof capsules) and wants to expand its business abroad so is 

looking for distributors or sales agents under an agreement on a 

commercial agency and distribution services agreements. Consumers 

of these products may be communications companies, other 

commercial companies and non-profit organizations.

31/03/2022 różne inne produkty

BOUA20210317002

Jedna z największych ukraińskich firm, która projektuje, produkuje i 

konserwuje bezzałogowe statki powietrzne do użytku wojskowego i 

cywilnego, poszukuje porozumienia dystrybucyjnego.

One of the largest Ukrainian companies that develops, manufactures 

and maintains unmanned aerial vehicles for both military and civilian 

use is looking for a distribution agreement.

27/03/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BOUA20210322001

Ukraińskie MŚP jest jednym z wiodących dostawców orzechów 

włoskich, orzechów w łupinach i pestek dyni zachęca do współpracy i 

poszukuje dużych importerów i odbiorców hurtowych do umów 

handlowych i dystrybucyjnych.

 

A Ukrainian SME is one of the leading suppliers of walnut kernels, 

nuts in the shell, and pumpkin seeds, which invites collaboration. It 

seeks large importers and wholesale buyers for commercial and 

distribution agreement.

 31/03/2022 spożywcza

BOUK20201106001

 Brytyjska firma konsultingowa w dziedzinie innowacji i inżynierii, 

dostarcza rozwiązania wspierające rozwój nowych produktów i 

procesów, projektuje i produkuje prototypy stanowisk testowych i 

zakładów pilotażowych w wielu branżach od energii odnawialnej, 

oczyszczania ścieków po sprzęty medyczne. Oferuje rozwiązania szyte 

na miarę poprzez umowę produkcyjną lub umowę outsourcingową. 

 UK Innovation and Engineering consultancy, providing support 

solutions in developing new products and processes, designing and 

manufacturing  prototypes , test rigs and pilot plants, within a range 

of industries from renewable energy, waste water treatment  to 

medical devices. They are offering a bespoke solution via a 

manufacturing agreement or outsourcing agreement. 

02/03/2022 inne usługi

BOUK20210209005

Firma o ugruntowanej pozycji w Wielkiej Brytanii, specjalizująca się w 

inżynierii morskiej, oferuje swoją technologię CFD (Computational 

Fluid Dynamics) do wspierania projektów struktur energii 

odnawialnej, poprawiających wydajność dzięki zastosowaniu 

podejścia holistycznego. Ma to coraz większe znaczenie, biorąc pod 

uwagę obecne obawy dotyczące środowiska i rosnące 

zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii. Firma chce nawiązać 

współpracę z zainteresowanymi partnerami w ramach umowy 

outsourcingowej. Firma oferuje wsparcie techniczne CFD przy 

projektach

A well-established UK company, specialising in marine engineering, 

offers its CFD (Computational Fluid Dynamics) technology to support 

designs for renewable energy structures improving performance by 

using an holistic approach. This is increasingly important given 

current environmental concerns and the growth in the need for 

renewables. The company is looking to collaborate with interested 

partners under an outsourcing agreement. The company offers CFD 

technical support to design projects

 06/03/2022
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

BOUK20210209006

Brytyjska firma o ugruntowanej pozycji, specjalizująca się w inżynierii 

morskiej, oferuje wsparcie w zakresie technologii CFD (Computational 

Fluid Dynamics) firmom zajmującym się budową i projektowaniem 

statków. Firma chce zlecić swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie 

optymalizacji projektu projektantom i producentom statków. Firma 

oferowałaby wsparcie techniczne CFD w projektowaniu projektów dla 

krytycznych elementów, takich jak oszczędność masy, prognozy 

wydajności, stabilność, redukcja emisji i oszczędność paliwa.

A well-established UK company, specialising in marine engineering, 

offers its CFD (Computational Fluid Dynamics) technology support to 

ship building and ship design companies. The company is looking to 

outsource their expertise in design optimisation to vessels designers 

and manufcturers. The company would offer CFD technical support to 

design projects for critical elements such as weight saving, 

performance predictions, stability, reducing emissions and saving 

fuel. 

16/03/2022 pojazdy i maszyny/maszynowa



BOUK20210209007

Dobrze rozwinięta firma brytyjska specjalizująca się w inżynierii 

morskiej oferuje technologię CFD (Computational Fluid Dynamics) 

wspomagającą budowę statków i firmy projektujące statki rozwijające 

technologię napędu wiatrowego. Firma poszukuje partnerów do 

zawarcia umów podwykonawstwa lub podzlecenia do optymalizacji 

projektowania. Nowe wytyczne i przepisy dla statków zmierzające do 

redukcji emisji oznaczają rosnące  wymagania optymalizacji, co 

stwarza główną szansę.

A well-established UK company, specialising in marine engineering, 

offers its CFD (Computational Fluid Dynamics) technology support to 

ship building and ship design companies developing Wind Propulsion 

Technology. The company is looking to collaborate with interested 

partners under an outsourcing agreement or subcontracting for 

design optimisation. New guidelines and regulations for ships to 

reduce emissions means demand for optimisation is increasing, 

offering a major opportunity.

16/03/2022 sektor morski, lotniczy

BOUK20210210001

Brytyjska firma świadczy usługi zarządzania treścią etykiet i dostarcza 

projekty graficzne dla rynków regulowanych, takich jak przemysł 

farmaceutyczny, urządzeń medycznych, kosmetyczny i chemiczny. 

Firma umożliwia organizacjom produkcję dokładnych, gotowych do 

druku projektów graficznych ich opakowań i etykiet w sekundy. Stąd, 

firma umożliwia partnerom szybsze i efektywniejsze wprowadzenie 

produktów na rynek. Firma oferuje umowy licencyjne. 

Based in the UK, this company provides labelling content 

management and artwork generation solutions for regulated markets 

such as the pharmaceutical, medical devices, cosmetics, and 

chemicals industries. The company enables organisations to produce 

accurate, print-ready artwork for their packaging and labelling in 

seconds. Thus, the company enables businesses of all sizes to bring 

products to market faster, more efficiently and maintain compliance. 

The company offers license agreements.

25/03/2022 inne usługi

BOUK20210216002

Brytyjska firma, która projektuje i wytwarza szereg produktów do 

oczyszczania wody dla celów militarnych, humanitarnych i 

turystycznych, poszukuje partnerów do umów usług dystrybucyjnych.

A UK company that designs and manufactures a range of water 

purification products for military, humanitarian and outdoor leisure 

purposes is seeking distributors under distribution services 

agreements. 

09/03/2022 różne inne produkty

BOUK20210223001

Firma z Wielkiej Brytanii stworzyła innowacyjną, wielokrotnie 

nagradzaną aplikację, która pomaga uczniom uczyć się ponad 36 000 

słów z wymową podobną do rodzimej. Aplikacja, która została 

pobrana w ponad 130 krajach, już pomaga tysiącom uczniów w 

doskonaleniu wymowy w kierunku biegłości w języku ojczystym. 

Firma chce uzyskać licencję na swoją technologię, aby prowadzić 

szkolenia z języka angielskiego poprzez programy i platformy e-

learningowe.

A UK-based company has created an innovative, award-winning app 

which helps students learn 36,000+ words with native-like 

pronunciation. The app, which has been downloaded in over 130 

countries, is already helping thousands of learners improve their 

pronunciation towards native proficiency. The company is looking to 

license its technology to deliver English skills training via e-learning 

programmes and platforms. 

 24/03/2022 nauka/edukacja

BOUK20210312001

Wielokrotnie nagradzany brytyjski luksusowy hotel dla kotów rozwija 

się w Wielkiej Brytanii. Dochodowy biznes jest teraz oferowany za 

granicą, w ramach umowy franczyzowej.

A multi award winning UK luxury cat hotel has been growing 

organically in the UK. The profitable and scalable business is now 

being offered to cat hotels abroad, under a franchise agency 

agreement.

27/03/2022 inne usługi

BOUK20210319001

Brytyjska firma produkcyjna założona w 1981 roku jest światowym 

dostawcą i liderem na rynku brytyjskim w dziedzinie systemów 

pomiarowych. Dostarcza rozwiązania pomiarowe dla przemysłu 

stalowego i metalowego, lotniczego, jądrowego, badań 

dentystycznych, przemysłu obronnego, naftowego i wielu innych. 

Firma poszukuje dystrybutorów. 

This UK manufacturing company established in 1981 is a worldwide 

supplier and UK market leader of non-contact measurement systems. 

It provides measurement solutions to the steel and metal, aerospace 

industry, nuclear industry, dental research, the defence industry, the 

oil industry and many others. The company is seeking overseas 

distributors.

24/03/2022 inne usługi



BRAM20210126001

Armeńska firma zajmuje się handlem samochodowymi częściami 

zamiennymi w sieci. Firma chce poszerzyć swoją ofertę i oferuje 

usługi dystrybucji.

The Armenian company is involved in an online sale of car spare parts 

for tuning. The company wants to expand the product variety offered 

by its online shop and is looking for new partners under the 

distribution services agreement.

23/03/2022 narzędzia i części

BRAM20210305001

Armeńska firma zajmuje się importem i dystrybucją mrożonego mięsa 

przez sieć swoich sklepów. Firma poszukuje zagranicznych dostawców 

mrożonego drobiu i oferuje usługi dystrybucji oraz agencji handlowej.

The Armenian company is importing frozen meat and sells it in 

Armenia as a wholesaler and in own shops. Now the company is 

looking to find new distributors for frozen poultry in foreign markets. 

The company is interested to find new partners, who can provide 

deep frozen poultry under distribution services agreement or 

commercial agency agreement.

23/03/2022 spożywcza

BRAM20210325001

Ormiańska firma zajmuje się produkcją ponad 200 rodzajów różnych 

przypraw, a także suszonych warzyw. Firma chce rozszerzyć swoją 

produkcję i poszukuje nowych zagranicznych dostawców surowców 

wymienionych produktów do współpracy w ramach umowy z 

dostawcą.

This Armenian company is involved in production of more than 200 

types different spices, seasonings, as well as dried greens. The 

company wants to expand its production and is looking for new 

foreign suppliers of raw materials of the mentioned products to 

cooperate under supplier agreement.

31/03/2022

BRBE20210210001

Belgijska firma specjalizująca się w branży spożywczej oferuje 

przedstawicielstwa handlowe w Belgii i na innych rynkach 

eksportowych, w szczególności w Holandii i Luksemburgu.

Firma jest również w kontakcie z dystrybutorami żywności i poszukuje 

producentów żywności do umów produkcyjnych.

The Belgian company specialised in the food sector is offering 

commercial representation in Belgium and on other export markets, 

in particular in Netherlands and Luxembourg.

The company is also in contact with food distributors and is looking 

for food manufacturers for manufacturing agreement.

02/03/2022

BRBG20210226001

Bułgarski dystrybutor z ponad 12-letnim doświadczeniem w handlu 

zdrowymi produktami żywnościowymi oraz innymi produktami z 

grupy FMCG poszukuje dostawców tzw. Superfoods, ziaren, mąki, 

płatków, orzechów, suszonych owoców, ziół, ekstraktów, olejków 

eterycznych, oleju, kompostowalnych produktów do domu w celu 

wprowadzenia ich na bułgarski rynek. Firma oferuje umowę 

dystrybucji lub agencji handlowej.,

A Bulgarian distributor with over 12 years of experience in the trade 

of healthy food products and other fast-moving consumer goods is 

looking for superfoods, grains, flours, cereals, nuts, dried fruits, 

herbs, extracts, essential oils, base oils, home compostable packaging 

products to introduce them on the Bulgarian market. The company is 

interested in cooperation on the basis of distribution services or 

commercial agency agreements.

31/03/2022 spożywcza

BRDE20210301001 

Niemiecki start-up opracował system inteligentnego biura, który 

pozwala na łatwą personalizację przestrzeni do pracy. Rozwiązanie 

składa się z mobilnej aplikacji, inteligentnego biurka oraz krzesła, 

które dostosowują się do spersonalizowanych ustawień różnych 

użytkowników. Firma poszukuje testerów swojego produktu, którzy 

będą je realizować na podstawie umowy o świadczeniu usług.

A German startup developed a smart office system that enables 

instant personalization of workspaces. The solution consists of a 

mobile application, a smart desk and an intelligent office chair which 

are able to adapt and adjust into personalized settings of different 

users. The startup is now looking for pilot testers for their office 4.0. 

solution who are willing to collaborate under services agreement. 

20/03/2022 komputery i IT



BRDE20210301002

Niemiecka firma handlowa stała się wiodącym hurtownikiem 

artykułów dla zwierząt w Europie. Przedsiębiorstwo oferuje gamę 

produktów nieżywnościowych dla zwierząt domowych. Aby 

powiększyć swoją sieć dostawców w Europie, poszukuje nowego 

dostawcy drewnianych produktów do użytku na zewnątrz w krajach 

europejskich. Niemiecka firma jest zainteresowana zawarciem 

umowy z dostawcą lub umową produkcyjną.

A German trading company has established itself as the leading 

wholesaler for pet supplies in Europe. They are offering a wide range 

of non-food products for pets. In order to enlarge their supplier 

network in Europe, they are searching for a new supplier for wood 

outdoor products in European countries.  The German company is 

interested in entering into a supplier agreement or a manufacturing 

agreement.

23/03/2022

BRDE20210302001

Niemiecka firma handlowa stała się wiodącym hurtownikiem 

artykułów dla zwierząt w Europie, oferując szeroką gamę produktów 

nieżywnościowych dla zwierząt domowych. W celu powiększenia 

swojej sieci dostawców firma niemiecka poszukuje nowych 

dostawców drewnianych akcesoriów dla zwierząt domowych - 

gryzoni i innych małych zwierząt - w Europie, ze szczególnym 

uwzględnieniem Rumunii i Gruzji. Niemiecka firma jest 

zainteresowana zawarciem umowy z dostawcą lub umową 

produkcyjną.

This German trading company has established itself as the leading 

wholesaler for pet supplies in Europe. They are offering a wide range 

of non-food products for pets. With the aim to enlarge their supplier 

network, they are looking for new suppliers of wooden pet 

accessories for rodents and further small animals in Europe, with 

focus on Romania and Georgia. The German company is interested in 

entering into a supplier agreement or a manufacturing agreement.

23/03/2022

BRDE20210308001

Rodzinna niemiecka firma zajmująca się produkcją i dystrybucją 

specjalistycznych obiektów ogrodowych z litego drewna chciałaby 

rozwijać nowe rynki zagraniczne, poszukując dostawców elementów 

drewnianych z drewna modrzewiowego z Polski i Litwy do umowy 

podwykonawczej.

Family-owned German company which is producing and distributing 

specialized solid wooden garden objects would like to develop new 

markets abroad and is therefore searching for suppliers of wooden 

parts out of larch wood from Poland and Lithuania for a 

subcontracting agreement.

16/03/2022

BRDE20210312001

Niemiecki sklep z modą ślubną projektuje własną kolekcję mody 

ślubnej. Firma specjalizuje się w sukienkach ślubnych oraz eleganckiej 

odświętnej modzie damskiej i męskiej. MŚP poszukuje partnerów w 

Polsce chętnych do współpracy w ramach umowy produkcyjnej przy 

realizacji własnej kolekcji.

A German bridal fashion shop designs its own bridal fashion 

collection. The company specialises in wedding dresses and elegant 

festive fashion for women and men. The SME is looking for partners 

in Poland who are willing to cooperate under a manufacturing 

agreement to realise its own collection.

20/03/2022

BRDE20210312002

Niedawno założona niemiecka firma zajmuje się handlem detalicznym 

i projektowaniem odzieży wykonanej z trwałych włókien, ze 

szczególnym uwzględnieniem skarpet i pończoch. Poszukuje 

producenta, który byłby w stanie wyprodukować skarpety z włókien 

bambusowych. Partner produkcyjny powinien mieć siedzibę w 

Europie. Współpraca odbywałaby się na podstawie umowy 

produkcyjnej.

The recently-established German company is active in retail trade and 

design of clothing made of sustainable fibres with a focus on socks 

and stockings. It is seeking a manufacturer who would be able to 

produce socks made of bamboo fibres. The production partner 

should be based in Europe. The cooperation would take place under a 

manufacturing agreement. 

17/03/2022



BRFI20210323001

Fińska firma produkująca artykuły sportowe, specjalizująca się w 

sprzęcie do ćwiczeń dla klientów detalicznych, poszukuje europejskich 

partnerów oferujących usługi produkcyjne lub podwykonawcze. 

Najlepiej, jeśli partner ma doświadczenie w wykorzystywaniu 

materiałów nadających się do recyklingu.

A Finnish sporting goods company specializing in exercise equipment 

for retail customers is looking for European partners offering 

manufacturing or subcontracting services. Preferably the partner has 

experience in utilizing recyclable materials. 

30/03/2022

BRFR20210114001

Francuska agencja projektowa działająca w sektorze dóbr 

luksusowych poszukuje poddających się recyklingowi, 

biodegradowalnych materiałów, takich jak polimery w celu produkcji 

półek narożnych. Firma poszukuje dostawców lub producentów 

takich wyrobów.

French design agency working for luxury sector is looking for 

recyclable, biodegradable raw materials such as polymers for 

production of display corners.

The searched partner could be a supplier of material and/or 

manufacturer of the final product in the basis of these materials.

06/03/2022 produkty drewniane, meble

BRFR20210222001

Firma z Martyniki jest on-line'owym dostawcą rzadkich owoców, 

uprawianych organicznie oraz warzyw. Firma chce opracować nowe 

produkty śniadaniowe w egzotycznych smakach. Firma poszukuje 

dostawców suszonych owoców, posiadających doświadczenie w 

sprzedaży owoców tropikalnych.

The Martinican company is an online greengrocer that dedicates to 

delivering rare organic fruits and vegetables to consumers. The 

owners want to develop new agro-processed products to offer 

healthy breakfast options, with exotic flavours. In this process, the 

company seeks to partner with a dried fruits manufacturer with an 

expertise in tropical fruits for a supplying agreement.  

02/03/2022 spożywcza

BRFR20210225001

Francuska firma z sektora MSP zajmuje się dystrybucją szerokiej gamy 

naczyń jednorazowych: kubków, talerzy, sztućców, opakowań na 

wynos itp. Produkty te są w 100% ekologiczne, biodegradowalne i/lub 

kompostowalne. Firma poszukuje nowych produktów tego typu oraz 

producentów, z którymi mogliby nawiązać współpracę. 

The French SME distributes a large range of disposable tableware like 

cups, plates, bags, cutlery, take-away boxes. The products are 100% 

eco-friendly and biodegradable and/or compostable. The company is 

looking to source new products, or find new manufacturers to start 

partnership. The company is looking for partners under a 

manufacturing agreement. Partners from EU countries, UK, 

Mediterranean Basin are preferably sought.

02/03/2022 spożywcza

BRFR20210304001

Francuskie MŚP produkuje ręcznie zdobione spinki do włosów z 

fantazyjnymi dekorami dla międzynarodowych większych marek.

Firma poszukuje metalowych oprawek i części używanych do 

produkcji tych spinek do włosów z Europy Wschodniej lub krajów 

śródziemnomorskich, spełniających wysokie standardy jakości i 

obejmujących kilkaset partii.

Poszukiwana umowa z dostawcą.

A French SME is producing hand made decorated hair clips with fancy 

decors for international larger brands.

They are looking for sourcing metallic frames and parts used in the 

manufacturing of these hair clips from Eastern Europe or 

Mediterranean countries meeting high quality standards and with 

batches of several hundreds. 

A supplier agreement is sought.

13/03/2022

BRFR20210311001

Oddział francuskiej firmy budowlanej, będącej filią jednej z wiodących 

europejskich grup inżynieryjno-budowlanych, poszukuje producenta 

siatek przeciwwiatrowych. Poszukiwana współpraca to umowa 

dostawcy z partnerem europejskim.

The SouthWestern branch of a French construction company, 

subsidiary of one of the leading European building and civil 

engineering group, is looking for a manufacturer of windbreak net. 

The sought cooperation is a supplier agreement, with a European 

partner.

13/09/2021



BRFR20210324001

Francuska firma handlowa zajmująca się dystrybucją zabawek 

poszukuje nowych dostawców oferujących kolorowe wiatraki w 

ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych lub partnera 

mającego doświadczenie w produkcji zabawek i mogącego 

produkować te wiatraki w ramach umowy produkcyjnej.

The French trading company distributing toys is searching for new 

suppliers offering coloured windmills under distribution services 

agreements or a partner experienced in the field of toys production 

and able to produce these windmills under manufacturing 

agreement.

30/03/2022

BRGR20200826001

Grecka firma działająca w sektorze sportu i rekreacji stworzyła 

technologicznie zaawansowaną kamizelkę ratunkową z inteligentnymi 

funkcjami, zwiększającą bezpieczeństwo i komfort oraz posiadającą 

funkcję komunikacyjną. Firma poszukuje firmy, która mogłaby ją 

wyprodukować.

A Greek sports and leisure company has developed a high technology 

life-jacket with smart functions to improve safety, comfort and 

communication features for water sports users. The client wishes to 

find a foreign partner able to manufacture this product.

16/03/2022 sektor morski, lotniczy

BRGR20200827001

Małe greckie przedsiębiorstwo działające w sektorze sportów 

wodnych stworzyło inteligentne urządzenie do noszenia w postaci 

zegarka, które może dostarczać dane w czasie rzeczywistym i 

wspomagać trening w różnych zastosowaniach związanych ze 

sportami wodnymi. Firma poszukuje partnera produkcyjnego, który 

byłby w stanie wyprodukować takie urządzenie, we współpracy z 

partnerem greckim, który dostarczy specyfikacje techniczne.

A small Greek enterprise operating in the water sports sector has 

created a smart wearable device in the form of a watch that can 

provide real-time data and training support for a variety of water 

sports uses. The company is looking for a manufacturing partner with 

the capacity to produce such a device, in collaboration with the Greek 

partner who would provide the technical specifications.

23/03/2022

BRGR20210310001

Grecka firma z sektora MSP reprezentuje i zarządza portfolio 

specjalistycznych, klinicznych produktów żywieniowych oraz urządzeń 

medycznych, które można zainstalować w domu pacjenta. Firma 

posiada licencję Hellenic Medicines Agency. Firma poszukuje 

producentów wyrobów do żywienia jelitowego w celu zawarcia usługi 

agencyjnej na wyłączność.

The Greek SME company represents and manages a portfolio of 

specialised clinical nutrition products and medical equipment that can 

be delivered at home patients. It is a leading company in the sector 

and is licensed by the Hellenic Medicines Agency. The company is 

looking for enteral nutrition products under commercial agency 

agreement with exclusivity rights.

16/03/2022 medycyna

BRIT20210205001

Włoska firma, posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie w 

produkcji tradycyjnych pieców na drewna oraz innych produktów 

stworzonych do ogrzewania, gotowania i wędzenia, poszukuje 

dostawców podobnych wyrobów w celu ich dystrybucji na lokalnym 

rynku.

An Italian company with more than thirty years of experience in the 

sector of artisanal wood-burning ovens and in general in products 

created specifically for heating, cooking and smoking food, intends to 

expand its range of offerings and is looking for other companies' new 

products to be distributed under a distribution services agreement.

23/03/2022 różne inne produkty

BRNL20210212001

Holenderska firma projektuje, produkuje i rozwija damskie akcesoria i 

torby z innowacyjnych materiałów. Firma poszukuje 

podwykonawców na torby.

A company based in the Netherlands, designs, produces and develops 

women’s gear and bags of innovative materials. For the production of 

the women’s bags, they are looking for a new manufacturing partner, 

preferably based in Italy. The company is interested in a 

manufacturing agreement.

09/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria



BRNL20210222001

Holenderska firma z doświadczeniem w branży modowej uruchamia 

nową markę inteligentnej odzieży damskiej dla konsumentów z 

najwyższej półki. Firma poszukuje producenta, który może 

wyprodukować wysokiej jakości odzież męską podróżną, taką jak 

garnitury, bluzy i t-shirty. Potencjalny partner powinien być skłonny 

dostarczać małe ilości w różnych rozmiarach w ramach umowy 

produkcyjnej. Potencjalny partner produkcyjny powinien mieć 

siedzibę w Europie.

The Dutch company with experience in the fashion industry is starting 

a new brand in smart women's clothing for high end consumers. The 

company is searching for a manufacturer who can produce premium 

men clothing for travelling, like suits, hoodies and t-shirts. The 

potential partner will be willing to deliver small numbers in different 

sizes under a manufacturing agreement. The potential production 

partner will be based in Europe.

06/03/2022

BRNL20210223001

Holenderska marka znana jest ze stylowych, kobiecych projektów. 

Produkty takie jak legginsy mają działanie modelujące i „liftingujące” i 

mogą być używane w każdym sporcie, takim jak pilates, joga, fitness 

czy bieganie. Firma poszukuje producenta odzieży sportowej, 

legginsów damskich, chętnego do działania w ramach umowy 

produkcyjnej.

The Dutch brand is known for its stylish, feminine designs and 

technical performance. The products like leggings have a shaping and 

'lifting' effect and can be used for any sport, such as pilates, yoga, 

fitness or running. The company is looking for a manufacturer of 

sportswear, women's leggings,  that is willing to operate in the 

framework of a manufacturing agreement. 

20/03/2022

BRNL20210312001

Holenderska marka znana z produkcji stylowych, sportowych ubrań 

dla kobiet, posiadających właściwości techniczne. Firma chce 

poszerzyć gamę oferowanych produktów o tkane swetry. Firma 

poszukuje producentów marek własnych.

The Dutch brand is known for its sportwear with stylish, feminine 

designs and technical performance. The SME wants to extend its 

product range with women’s knitwear sweaters . The company is 

looking for a manufacturer of private label  knitwear who is willing to 

operate in the framework of a distribution service agreement. 

23/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRRO20210216001

Rumuńska firma z prawie 30-letnim doświadczeniem poszukuje 

producentów i dostawców profili, konstrukcji, okuć i okuć PCV w celu 

zawarcia umów dystrybucyjnych. Rumuńska firma chce poszerzyć 

swoje portfolio i jest w stanie dystrybuować produkty na terenie 

całego kraju.

A Romanian company, with almost 30 years of experience, seeks 

producers and suppliers of PVC profiles, structures, fittings and 

hardware, in order to establish distribution agreements. The 

Romanian company wants to expand its portfolio and is able to 

distribute the products nation-wide. 

03/03/2022

BRRS20210105001

Serbski dystrybutor produktów farmaceutycznych, medycznych i 

kosmetycznych oraz wyrobów medycznych poszukuje dostawców 

chętnych do wejścia na rynek serbski. Produkty mogą być zarówno 

zarejestrowane, jak i niezarejestrowane. Firma istnieje na rynku od 26 

lat i współpracuje z kilkoma firmami farmaceutycznymi na całym 

świecie. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

The Serbian distributor of pharmaceutical, medical, and cosmetic 

products and medical devices looks for suppliers willing to enter the 

Serbian market. The products can be both registered and 

unregistered. The company is 26 years in business and has a 

collaboration with several pharmaceutical companies around the 

world. The company is looking for partners under distribution 

services agreement.

24/03/2022



BRRU20210301001

Rosyjski producent biodegradowalnych elastycznych materiałów 

opakowaniowych poszukuje dostawców folii polipropylenowej 

orientowanej dwuosiowo, folii polipropylenowej wylewanej, folii z 

politereftalanu etylenu do produkcji wielowarstwowych materiałów 

opakowaniowych, artykułów gospodarstwa domowego. Oczekiwana 

współpraca w ramach umowy z dostawcą.

A Russian producer of biodegradable flexible packaging materials is 

looking for suppliers of biaxially oriented polypropylene film, cast 

polypropylene film, polyethylene terephthalate film abroad to use in 

the production of multi-layer packaging materials, household goods 

for cooperation within the supplier agreement.

20/03/2022

BRRU20210301002

Rosyjski zakład drzewny, specjalizujący się w produkcji klejonej tarcicy 

konstrukcyjnej, poszukuje dostawców drewna okrągłego liściastego i 

iglastego za granicą. Firma jest gotowa do zawarcia długoterminowej 

umowy z dostawcą.

The Russian woodworking plant, specializing in the production of 

glued structural lumber, is looking for suppliers of round timber of 

hardwood and softwood abroad. The company is ready to enter into 

a long-term supplier agreement.

02/03/2022

BRRU20210302001

Rosyjska firma z regionu nowogrodzkiego zajmująca się 

przetwarzaniem, produkcją i konfekcjonowaniem produktów 

ziołowych i miodowych poszukuje dostawców miodów, jagód i ziół 

różnego rodzaju w ramach umowy dostawcy.

A Russian company from the Novgorod region, engaged in the 

processing, production and packaging of herbal and honey products, 

is looking for suppliers of honey, berries and herbs of different sorts 

under a supplier agreement.

10/03/2022

BRRU20210302002

Rosyjska firma handlowa i budowlana z 10-letnim doświadczeniem w 

sprzedaży materiałów budowlanych poszukuje zagranicznych 

dostawców płyt chodnikowych w różnych kolorach i kształtach.

A Russian trade and construction company with 10 years of 

experience in the field of sales of building materials is looking for 

foreign suppliers of paving tiles of various colors and shapes under a 

supplier agreement.

12/03/2022 materiały i usługi budowlane

BRRU20210303001

Rosyjski producent z regionu Władywostoku zajmuje się produkcją 

biologicznie aktywnych suplementów z trepanga, kałamarnicy, jeża 

morskiego. Firma poszukuje dostawcy ogórka morskiego na 

podstawie umowy z dostawcą.

A Russian manufacturer from the Vladivostok region is engaged in the 

production of biologically active supplements made of trepang, squid, 

sea hedgehog. It is looking for a supplier of cucumaria-sea cucumber 

under supplier agreement.

06/03/2022

BRRU20210326001

Rosyjska firma z regionu Lipieck zajmuje się sprzedażą produktów 

motoryzacyjnych do samochodów osobowych i ciężarowych. Firma 

poszukuje sprawdzonych zagranicznych dostawców chemii 

samochodowej i elektroniki samochodowej do zawarcia umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company from the Lipetsk region is engaged in the sale of 

automotive products for cars and trucks. The company is looking for 

reliable foreign suppliers of automobile chemistry and automobile 

electronics to conclude a distribution services agreement.

30/03/2022

BRSI20210219001

Słoweńskie MŚP, które od 15 lat zajmuje się opracowywaniem i 

produkcją toreb polietylenowych do różnych zastosowań, szuka 

producenta lub dostawcy toreb polietylenowych z suwakiem i 

torebek natron.

A Slovenian SME active for 15 years in the development and 

production of polyethylene bags for different uses is searching for 

producer or supplier of polyethylene zip bags and natron bags.  

11/03/2022



BRSI20210316001

Słoweński producent ergonomicznych produktów do siedzącej i 

stojącej pracy z komputerami i laptopami, które umożliwiają 

prawidłową postawę i zapobiegają nieprawidłowej postawie podczas 

pisania i czytania, poszukuje na rynku UE producenta wyrobów ze 

szkła akrylowego i talerzy bambusowych. Firma chciałaby podpisać 

umowę produkcyjną i / lub podwykonawstwo.

Slovenian manufacturer of ergonomic products for sedentary and 

standing work with computers and laptops which enable correct 

posture and prevent incorrect posture when writing and reading is 

searching a manufacturer of acrylic glass products and bamboo plates 

in EU market. The company would like to sign manufacturing 

agreement and/or subcontract. 

23/03/2022

BRSI20210318001

Ta słoweńska organizacja pozarządowa zajmuje się wsparciem osób z 

atopowym zapaleniem skóry, podnoszeniem świadomości społecznej 

związanej z tą chorobą oraz poprawą komfortu życia pacjentów. Ich 

skóra jest bardzo wrażliwa na dotyk i odpowiedni dobór tkanin to 

ważny element w kontrolowaniu występowania jej symptomów i 

utrzymania odpowiedniej jakości życia. Firma poszukuje producentów 

innowacyjnych tekstyliów.

The role of Slovenian non-government organization (NGO) for 

patients with atopic dermatitis is to provide patient support, raise 

awareness and raise the quality of life. Skin of patients with atopic 

dermatitis is extremely sensitive to anything irritating and clothing 

fabric has an important role in controlling AD symptoms and quality 

of patients lives. They are looking for manufactures of new innovative 

textiles that are safe to use and easy to maintain for patients.

23/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRSK20210316001

Mała słowacka firma technologiczna, producent ciężarków do 

wyważania, poszukuje dostawcy stopu cynku. Stop musi być 

przeznaczony do odlewania ciśnieniowego. Słowacka firma planuje 

wykorzystać stop cynku do produkcji ciężarków wyważających. 

Preferowany rodzaj współpracy - w ramach podwykonawstwa - to 

partner powinien dostarczać stop.

A small Slovak technological company, the producer of balance 

weights, is looking for a zinc alloy supplier. The alloy must be 

designed for pressure die casting. The Slovak company plans to use 

the zinc alloy in manufacturing of balance weights. They would prefer 

a cooperation via subcontracting - the partner should be supplying 

the alloy.

28/03/2022

BRTR20201223001

Firma z Turcji, założona w 2015 roku, poszukuje dostawców części 

zamiennych do ciężarówek` ( m.in. Daf, Iveco, Man, Mercedes, 

Scania, Volvo, Renault). Firma posiada doświadczenie w imporcie i 

eksporcie, a potencjalnym partnerom oferuje umowę dystrybucji lub 

franczyzy.

The company was founded in 2015 in Kayseri/Turkey. The company 

owner has been working for 20 years as a truck mechanic. The 

company is looking for suppliers of spare motor parts for trucks (i.e. 

Daf, Iveco, Man, Mercedes, Scania, Volvo, Renault). The company has 

got experience in export and import. They are looking for companies 

in the sector willing to sign distribution services or franchise agency 

agreements.

23/03/2022 narzędzia i części



BRUK20201215001

Firma z siedzibą na północnym wschodzie Wielkiej Brytanii 

opracowała i przetestowała urządzenie zapobiegające przewracaniu 

się wózków dziecięcych, gdy torby itp. są zawieszane na uchwytach. 

Urządzenie jest przymocowane do tylnych nóg wózka i można je 

odchylić do góry i złożyć, gdy nie jest potrzebne. Firma poszukuje 

partnerów do sprzedaży i dystrybucji produktów w Chinach, USA i 

Europie (za pośrednictwem agencji handlowej / umowy 

dystrybucyjnej), nie wykluczając zainteresowania ze strony innych 

krajów.

A UK Company based in the North East has developed and trialled a 

device to prevent children’s buggies from tipping over when bags etc. 

are hung from the handles. The device is fixed to the rear legs of the 

buggy and can be swung upwards and folded out of the way when 

not needed. The company seeks partners to market and distribute 

the products in China, the USA and Europe (via a commercial 

agency/distribution agreement) however they would not rule out 

interest from other countries.

27/03/2022

BRUK20210304001

Firma z Wielkiej Brytanii specjalizuje się w zapewnianiu zajęć dla osób 

o szczególnych / specyficznych potrzebach, takich jak demencja, 

trudności w uczeniu się i upośledzenia fizyczne. Firma chce rozwijać i 

poszerzać zakres swojej działalności, aby wspierać te osoby i ich 

specyficzne potrzeby. Poszukuje umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych z partnerami, którzy mogą dostarczać produkty 

specjalnie zaprojektowane do potrzeb swoich klientów.

UK company, specialises in providing activities for people with 

particular/specific needs such as dementia, learning disabilities, and 

physical impairments. The company is looking to develop and expand 

their range of activity products to support these people and their 

specific needs. 

Distribution services agreements are sought with partners who can 

provide specifically designed activity products to meet the needs of 

their clients.

09/03/2022

BRUK20210304002

Uznana i szanowana brytyjska firma z południowego zachodu Wielkiej 

Brytanii, specjalizująca się w dystrybucji rozwiązań do zapobiegania 

infekcjom, sterylizacji i odkażania dla National Health Service (NHS) i 

prywatnych dostawców opieki zdrowotnej, poszukuje unikalnych i 

nowatorskich rozwiązań w ramach umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

An established and highly respected UK South West company 

specialised in the distribution of infection prevention, sterilisation and 

decontamination solutions to the National Health Service (NHS) and 

private healthcare providers, seeks unique and novel solutions under 

distribution services agreements.

09/03/2022

BRUK20210324001

Brytyjski dostawca biodegradowalnych i w pełni kompostowalnych 

produktów opakowaniowych poszukuje partnerów, którzy są w stanie 

produkować poduszki powietrzne i pikowane, folie termokurczliwe i 

worki transportowe z materiałów nadających się do kompostowania 

w ramach umowy produkcyjnej.

A UK supplier of biodegradable and fully compostable packaging 

products seeks partners that are able to produce air cushion and air 

quilt packaging, shrink wrap, and shipping bags from compostable 

materials under the framework of a manufacturing agreement.

30/03/2022

BRXK20210211001

Firma z Kosowa specjalizuje się w sprzedaż hurtowej i dystrybucji 

artykułów spożywczych. Firma poszukuje producentów śmietan do 

gotowania w celu poszerzenia oferty oferowanych produktów.

A Kosovar company specialized in bulk sale and distribution of food 

products on the Kosovar market is searching for cooking cream 

producers. The company wishes to explore new opportunities to 

import from quality producers, in order to enlarge its products 

portfolio under a distribution services agreement.

05/03/2022 spożywcza
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