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BRUK20210713002

Brytyjska firma poszukuje producentów wyrobów piekarniczych, którzy są w stanie 

wyprodukować organiczny chleb bezglutenowy o długim terminie przydatności do 

spożycia. Firma otrzymała wiele nagród i posiada certyfikat wystawiony przez 

Biodynamic Association. Potencjalny partner musi posiadać możliwość produkcji 

chleba w warunkach pomieszczenia czystego, co zapewni nieobecność bakterii w 

trakcie procesu zwiększającego czas przydatności do spożycia, co umożliwia 

sprzedaż produktu na całym świecie.

UK company is looking for a manufacturing bakery to produce long life organic 

gluten-free bread to their recipes via an outsourcing agreement. The bakery has a 

number of awards and is certified organic by the Biodynamic Association. Any 

potential partners must have the facilities to produce the bread in a clean room 

environment to ensure no bacteria enters the process extending the life of the 

product which is key to enabling them to service the extending reach of their 

overseas sales.  

28/07/2022 spożywcza

BRSG20210506001

Singapurska firma zajmująca się dostarczaniem produktów spożywczych poszukuje 

nowych dystrybutorów żywności i napojów, zainteresowanych rynkami Singapuru 

i Azji. Firma pragnie poszerzyć swoją ofertę oraz globalną sieć dostawców, toteż 

poszukuje dystrybutorów, dostawców, producentów i hurtowników z Europy w 

celu podpisania umowy dystrybucji lub dostawy.

The Singapore food service provider company is looking for new food and 

beverage distributors, suppliers, or wholesalers in all European countries to 

Singapore and Asia. The company is interested in expanding its diverse product 

offerings and global sourcing network to its customers with European distributors, 

suppliers, producers, or wholesalers through distribution service or supplier 

agreements.

24/07/2022 spożywcza

BRHU20210618001 

Największy na Węgrzech dystrybutor urządzeń medycznych, współpracuje z 

szerokim gronem dostawców urządzeń medycznych, aptek oraz inny firm z kraju i 

zagranicy. W swojej ofercie posiada najnowocześniejsze urządzenia przeznaczone 

dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Firma poszukuje urządzeń medycznych 

przeznaczonych do domów opieki oraz produktów ortopedycznych i 

rehabilitacyjnych w celu poszerzenia swojego portfolio. Firma oferuje usługi 

dystrybucji w Europie.

The largest Hungarian medical device distributor company works with lots of 

homecare medical device suppliers, pharmacies, and other companies nationwide 

and abroad. Its product range represents the latest advancements and most 

innovative home care medical devices for physically disabled persons. The 

company is looking for CE marked home care medical devices and orthopaedic, 

rehabilitation products to widen its portfolio. It offers distribution services to 

partners abroad for the European market

09/07/2022 medycyna

BRDE20210713001

Niemiecka firma z sektora MSP, zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz 

sprzedażą mobilnych maszyn i łodzi do utrzymania czystości otwartych systemów 

wodnych poszukuje dostawcy stalowych kadłubów, wyprodukowanych zgodnie z 

dostarczoną dokumentacją. Dostawca powinien sam nabywać stal oraz 

dokonywać jej obróbki - cięcia, gięcia oraz spawania. Firma oferuje umowę 

produkcyjną lub outsourcingu. 

A German SME active in the development, production and sale of mobile 

machinery and boats for the maintenance of open water systems is searching for a 

supplier of steel boat hulls produced according to the drawings of the German 

SME. The partner should source the steel and the requested main production 

steps are cutting, bending and welding. Targeted types of cooperation are 

manufacturing and outsourcing agreements.

28/07/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BRHU20210604001

Węgierska firma z sektora MSP zajmuje się sprzedażą składników spożywczych 

największym węgierskim producentom żywności i suplementów diety na 

Węgrzech. Firma poszukuje dostawców surowców do produkcji żywności i 

suplementów diety. Firma oferuje usługi agenta handlowego i dystrybutora.

The Hungarian SME is selling/distributing ingredients to the biggest food and 

dietary supplement manufacturers in Hungary. They are looking for suppliers of 

ingredients for food, as well as for dietary supplements application. The company 

would act as commercial agency/distributor on the Hungarian market. 

06/07/2022 spożywcza

BRFR20210723001

Francuska firma, zajmująca się produkcją rolną na skalę przemysłową, pilnie 

poszukuje podwykonawcę, dysponującego suszarką próżniową, która jest w stanie 

wysuszyć pastę mięsną (60% suchej masy) i zmielić ja na proszek (<400µm). Firma 

ta musi mieć pozwolenie weterynaryjne do przetwarzania produktów 

odzwierzęcych oraz możliwości suszenia kilku ton pasty rocznie oraz mieć siedzibę 

w Europie.

A French industrial agrofood company is urgently looking for a subcontractor 

equipped with vacuum oven and able to dry meat derivate paste (60% dry matter) 

until being solid and then to grind it into powder (<400µm). The partner should 

have a veterinary approval to process products of animal origin. It should be in 

capacity to dry several tons of meat derivate paste a year. A subcontracting 

agreement is sought with a long-term partner which should be located in Europe.

29/07/2022 spożywcza



BRDE20210706001

Młoda, niemiecka firma poszukuje dystrybutorów lub sprzedawców działających w 

branży marihuany leczniczej. Firma posiada sporą, rozwijającą się sieć odbiorców - 

lekarzy, aptek, firm ubezpieczenia medycznego oraz pacjentów. Firma oferuje 

współpracę na bazie umowy produkcyjnej lub na dostawę.

A young German company is looking for distribution or sales partners in order to 

expand their business of medical cannabis products. The company owns an 

established but also growing client network of doctors, pharmacies, health 

insurance and patients. They are looking for new partners under manufacturing or 

supplier agreement in several countries. 

21/07/2022 medycyna

BRFR20210617002

Francuska firma z sektora MSP, specjalizująca się w produkcji wyrobów 

funeralnych, poszukuje europejskiego partnera, który będzie w stanie 

wyprodukować odpowiednik płyt marmurowych, używanych przez firmę obecnie.

The French SME, specialized in the manufacture of funeral articles is looking for a 

European company able to produce a material technically equivalent to the 

granite slabs used today in its production. The company is looking for a long-term 

supplier partner in Europe.

21/07/2022
materiały i usługi 

budowlane

BRES20210727001

Hiszpańskie przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą detaliczną on-line. Firma 

poszukuje projektantów oferujących odzież w dużych rozmiarach, których kroje 

oparte są na obecnych trendach, posiadających nowoczesny, młodzieżowy styl. 

Sklep chce oferować szeroką gamę dobrych jakościowo ubrań, w średnio-niskich 

cenach dla kobiet między 15, a 50 rokiem życia, które pragną modnie się ubierać. 

Spanish entrepreneur specialised in online commerce retailer is looking for 

designers of plus size clothing based on current fashion trends, with a modern, 

appealing and youthful design. The target is offering a large variety of good quality 

clothes with low-medium prices to women from 15s to 50s to get dressed 

according the market trends.

The entrepreneur would like to talk to designers under a services agreement. 

30/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOIT20210517001

Włoska firma z południa Włoch produkuje oliwę z oliwę extra virgin. Firma posiada 

własne drzewa oliwne, w ciągu ostatnich lat wyremontowała młyn do oliwek i 

zainstalowała nową linię produkcyjną w celu uzyskania lepszego aromatu i jakości 

oliwy. Firma poszukuje dystrybutorów, szczególnie działających we Francji, 

Niemczech i Polsce.

The Italian company, which is based in the south of Italy, produces extra virgin 

olive oil. The production derives from its own olive trees in the surrounding 

countryside. Over the years, the oil mill has been renovated: a new plant has 

recently been installed to enhance the better fragrance and the quality of the 

extra virgin olive oil. The company is looking for distributors to expand its activity 

abroad, above all in France, Germany and Poland.

08/07/2022 spożywcza

BOAL20210210001

Albański producent odzieży specjalizuje się w produkcji bielizny i dodatków. Firma 

poszukuje partnerów z Niemiec, Włoch, Francji, Polski lub Hiszpanii w celu 

zaoferowania swoich mocy produkcyjnych.

An Albanian tailoring and manufacturing company which is specialized in the 

production of underwear and confections is looking for partners under a 

manufacturing agreement. The company is looking for partners in Germany, Italy, 

France, Poland and Spain.

15/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BODE20210614001

Niemiecka firma z okolic Frankfurtu nad Menem specjalizuje się od 1918 r. w 

produkcji leków na receptę, urządzeń medycznych, organicznych suplementów 

diety oraz naturalnych kosmetyków do różnych zastosowań. Firma oferuje 

naturalne, wegańskie kosmetyki do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, 

wszystkie wyprodukowane z aloesu. Firma chce wejść na rynki Francji, Włoch, 

Hiszpanii, Polski i Wielkiej Brytanii, dlatego też poszukuje doświadczonych 

agentów handlowych i dystrybutorów.

The business is based near Frankfurt/Main and has specialised in the production 

of licensed drugs, medical devices, organic food supplements and natural 

cosmetics for different indications since 1918. Their completely natural and vegan 

products for internal and external use are all made from loess. The current target 

markets are France, Italy, Spain, Poland and the United Kingdom. The company 

would like to establish a long-term cooperation with experienced commercial 

agents and/ or distributors.

07/07/2022 medycyna

BORO20201207001

Rumuńska firma zajmująca się dystrybucją urządzeń elektronicznych, posiada w 

swojej ofercie produkty wielu producentów i jest wyłącznym dystrybutorem 

urządzeń firmy Akai na rynku krajowym. Firma chce rozszerzyć swoją działalność, 

toteż poszukuje możliwości współpracy z hurtownikami i sklepami.

A Romanian electronics distributor, with a range of brands and sole distributorship 

of Akai aims to extend internationally, targeting especially countries such as 

Poland, Ukraine, Bulgaria, Moldova, the Czech Republic, Hungary, Bosnia and 

Herzegovina, the Republic of North Macedonia, Serbia, etc. They seek 

collaboration opportunities with other wholesalers or stores under a distribution 

agreement.

08/07/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BOSI20210719001

Słoweńska firma zajmuje się projektowaniem i produkcją oświetlenia LED. Firma 

poszukuje dystrybutorów zainteresowanych ich marką produktów 

oświetleniowych LED, obejmujących oświetlenie wewnętrzne, przemysłowe, 

zewnętrzne oraz oświetlenia skupionego na człowieku. Jej wyroby są najwyższej 

jakości, przyjazne dla środowiska oraz wydajne energetycznie. Firma chce wejść na 

rynki czeski, słowacki, polski, rumuński i turecki.

A Slovenian developer and manufacturer of LED luminaires is looking for 

distributors for their own brand of LED lights which includes indoor, industrial, 

outdoor and human centric lighting. The company offers products that are of high 

quality, environmentally friendly and energy efficient and would like to expend 

their extensive network of distributors also in the market of Czech Republic, 

Slovakia, Poland, Romania, Turkey. 

30/07/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOJP20210712001

Japoński producent urządzeń do testowania naprężenia szczątkowego oraz 

powierzchniowego poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w krajach UE. 

Jej produkty są własnej produkcji, co pozwala na obniżenie ich ceny oraz daje 

gwarancje niezawodności i stałej jakości wykonania. 

A Japanese producer of residual and surface stress testing instruments for 

transparent materials is looking for distributors and commercial agents in the EU. 

Their products are manufactured in-house, giving them a cost-price advantage to 

their competitors and allowing them to guarantee reliability and consistency. They 

want to proactively work together with EU partners to successfully introduce their 

products to the EU market under a distribution services or commercial agency 

agreement.

31/07/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOUA20210518001

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji ubrań firmowych oraz tkanin do 

wnętrz. Jej oferta obejmuje indywidualne wzory i style w szyciu ubrań firmowych, 

pościeli, obrusów, zasłon, tiuli, pokrowców na krzesła i stoły oraz możliwość 

nanoszenia logo, nadruków, haftów. Firma oferuje usługi podwykonawstwa i 

produkcji.

The Ukrainian company specializes in the production of corporate clothing and 

interior textiles. 

The producer proposes individual designs and styles in sewing corporate uniforms, 

bedding, tablecloths, curtains, tulle, chair and table covers and in applying logos, 

prints, embroidery.

The company is looking for partnership under manufacturing agreement and 

subcontracting agreement. 

14/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOJP20210623001

A Japanese plastic components manufacturer specialized in rotary dampers with 

motion-control functionality is looking for partners in the EU. Their products are 

used in sanitary wares such as toilet lids, seats, and garbage cans in the EU. To 

diversify the fan of applicable sectors, they wish to work with EU partners who 

have channels in the furniture, public facility, appliances, retail, medical, 

automotive and aerospace sectors under a distribution services or commercial 

agency agreement. 

09/07/2022

BOJP20210713001

Japońska firma specjalizuje się w produkcji optycznych urządzeń mierniczych, 

takich jak kamery, urządzenia optyczne oraz urządzenia do obrazowania. Jej 

produkty są obecne na rynkach zagranicznych od dekad i są cenione za wysoką 

precyzję oraz niezawodność. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów 

handlowych w krajach UE.

A Japanese company is specialised in the production of measuring instruments in 

the field of optics such as cameras, optical instruments and imaging equipment. 

The company products have been in the international market for decades and are 

valued for their high precision and reliability. The company wishes to proactively 

work together with EU partners to increase the market share of their products in 

the EU under a distribution services or commercial agency agreement.

24/07/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOBE20210224001

Belgijska firma z Flandrii produkuje szeroką gamę naturalnych środków do prania i 

czyszczenia, opartych wyłącznie na składnikach pozyskiwanych z roślin, co 

gwarantuje ich bezpieczeństwo dla środowiska, zwierząt i ludzi. Firma poszukuje 

dystrybutorów w krajach UE.

A Belgian SME, located in Flanders, produces a wide range of 100% natural 

cleaning and washing products and is looking for distributors and retailers within 

the EU countries. The form of cooperation is expected to be established under a 

distribution services agreement.

This manufacturer offers 100% eco-friendly products made with only plant-based 

ingredients that guarantee total safety for the environment, the animals as well as 

for human-beings.

03/07/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna



BOSI20210615001

Słoweńska firma zajmuje się produkcją inteligentnych monitorów aktywności 

opartych na systemie GPS, które pozwalają opiekunom dzieci lub osób starszych 

na lokalizację swoich podopiecznych oraz ustalenie stref, z których wyjście 

powoduje przesłanie powiadomienia, a także posiadają przycisk alarmowy SOS. 

Urządzenia te mogą zostać dostosowane do wymagań klienta. Firma poszukuje 

dystrybutorów.

A Slovenian company produces smart GPS (Global Positioning System) live 

trackers. The tracker provides parents and elderly caretakers with peace of mind 

as well as live geolocation, smart zones that send a notification when the wearer 

enters/leaves it, and a panic SOS button that the wearer can use in emergency. 

The tracker can be also customized for user’s special needs.

The company is looking for distributors to cooperate under distribution services 

agreement. 

20/07/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOIT20210708002

Włoska firma z Sycylii produkuje organiczną oliwę z oliwek extra virgin, pasty z 

oliwek, pesto oraz suszone na słońcu pomidory. Firma posiada doświadczenie we 

współpracy z klientami z USA. Poszukiwani są nowi dystrybutorzy oraz klienci 

zainteresowani usługami produkcji pod markami własnymi. 

This Italian company is based in Sicily and produces organic extra virgin olive oil, 

green olive paté, pestos and sundried tomatoes. 

The company has some experience in relations with USA and is looking for new 

distributors or new clients for manufacturing agreements in private labels. 

29/07/2022 spożywcza

BOIT20210531003

Włoska firma zajmuje się tradycyjną produkcją lodów, wywodzącą się z czasów 

starożytnych. Stosuje wyłącznie najlepsze składniki prosto z miejsc ich produkcji 

oraz świeże mleko i śmietanę. Rzemiosło spotyka się u niej z innowacjami i 

gwarancją absolutnego bezpieczeństwa jej produktów. Firma poszukuje 

dystrybutorów, zainteresowanych różnymi włoskimi specjalnościami - tartufi, 

deserami, ciastami i wyrobami luzem. 

This Italian company inherits from its territory the tradition of the ancient art of 

making gelato. The quality of its products is guaranteed by using the best raw 

materials obtained in their lands of origin and fresh milk and cream. 

Craftsmanship meets innovation and the absolute safety of the productive 

systems used. The company offers under distribution services agreements various 

specialties: tartufi, desserts, cakes and bulk specialties, intended for all 

distribution channels.

14/07/2022 spożywcza

BOUA20210609001

Ukraińska firma, specjalizująca się w szyciu modnych ubrań dla kobiet, odzieży 

sportowej oraz akcesoriów, produkuje swoje wyroby z wysokiej jakości 

materiałów i dzianin pochodzących od europejskich producentów, używając 

nowoczesnych maszyn. Firma poszukuje dystrybutorów zagranicznych, a także 

oferuje usługi produkcyjne i podwykonawstwa.

Ukrainian enterprise specializes in sewing fashionable women's clothing, 

sportswear and accessories, produces and sells quality women's clothing. It 

produces apparel from natural fabrics and knitwear from European factories. The 

production is carried out on modern equipment. In order to enter foreign 

markets, the company is ready to cooperate with partners based on distribution 

services agreement, manufacturing agreement or subcontractor's services. 

02/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOUK20210622001

Brytyjska firma projektuje i produkuje stroje kąpielowe i akcesoria skierowane do 

ludzi chcących kupować ubrania do wypoczynku, pływania i nurkowania. Cześć 

kolekcji skupia się na ubraniach do cosplayu, takich jak syrenie ogony, popularne 

wśród fanów tej mody. Firma poszukuje dystrybutorów z doświadczeniem oraz 

europejskich partnerów produkcyjnych.

This UK company designs and produces a range of swimwear and accessories 

targeting users of leisurewear, swimming and diving apparel. Part of the 

company's range is focussed on the costume play (cosplay) market, producing 

mermaid style tails which are popular with this consumer sector. The company is 

looking to enter into distributor agreements with businesses experienced in this 

sector, and is also seeking European manufacturing partners.

31/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

 BORO20210405001 

Rumuńska firma, aktywna w sektorze rekrutacji pracowników sektora IT, 

specjalizuje się w poszukiwaniu pracowników niskiego i średniego szczebla (z 1-5 

letnim doświadczeniem w branży) na stanowiska czasowe/sezonowe, na umowy 

długoterminowe albo jako zastępstwo lub pracowników etatowych na określony 

okres czasu. Firma oferuje usługi outsourcingu i poszukuje agentów handlowych.

Active in the IT recruitment field, a Romanian company is specialized in offering 

positions of junior and middle professionals (with 1-5 years of experience) in 

business and development, for temporary or seasonal junior IT workforce, long-

term labour hiring in different junior/ middle positions and/ or replacement of 

permanent staff for a fixed period. 

The Romanian company is looking for international partners in order to conclude 

outsourcing and commercial agency agreements.

22/07/2022 komputery i IT



BOQA20210621007

Katarska firma jest jedną z pierwszych w kraju, działających w sektorze produkcji 

stali i jej walcowania na gorąco. Firma stosuje zaawansowane metody badania 

jakości w celu produkcji stali miękkiej w sztabach oraz wyrobów ze stali 

konstrukcyjnej, spełniających międzynarodowe standardy. Firma poszukuje 

zagranicznych dystrybutorów. 

Company is among the first established in Qatar involved in steel melting and hot 

rolling.  The factory uses complex quality testing methods to produce mild steel 

billets and structural steel products that are in line with internationally approved 

quality standards. Company is an active exporter and is looking for distributors to 

further expand their export business.

14/07/2022 metalowa

BOBE20210608001

Belgijska firma zajmuje się opracowywaniem nowych produktów z zakresu 

materiałów wiążących oraz powłok poszukuje partnerów. Firma tworzy nowe 

produkty przy użyciu różnych technologii oraz obsługuje zróżnicowanych klientów 

z sektorów budowlanego, przemysłowego, samochodowego i transportu itp. 

Firma chce rozwijać swoje produkty dla sektora budowlanego, dlatego poszukuje 

dystrybutorów zagranicznych zainteresowanych ich preparatami do dachów.

A Belgian innovative formulator and producer of adhesives and coatings is looking 

for partners. The company develops adhesives and coatings using different types 

of technologies and serving diverse markets (construction market, industrial 

sector, automotive & transport, etc.). Concerning the construction and building 

sector, they are currently looking to expand their international business and are 

therefore looking for agents or distributors, specifically for their roofing products.

29/07/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOES20210614001

Innowacyjna firma z Hiszpanii, specjalizująca się w dostawie usług, produktów i 

rozwiązań z zakresu telekomunikacji, kontroli dostępu oraz wywiadowi 

elektronicznemu oferuje usługi konsultingowe i techniczne z zakresu kontroli 

jakości tego typu produktów. Firma oferuje usługi outsourcingu i 

podwykonawstwa klientom, którzy potrzebują kontroli wyposażenia niezbędnego 

do wykonania zadań. 

An innovative Spanish company, specialised in services, products and solutions in 

the field of telecommunications, control and signal intelligence provides 

consulting and technology services in the field of product assurance.

The company is interested in outsourcing and subcontracting agreements with 

partners in need of assurance for mission critical equipment.

06/07/2022 komputery i IT

  BOIT20210707001

Włoska firma z sektora MSP jest krajowym liderem w sprzedaży leków oraz leków 

dostępnych bez recepty, oferując pełną gamę  innowacyjnych i skutecznych 

produktów (farmaceutyki, suplementy diety, urządzenia medyczne). Firma 

poszukuje dystrybutorów oraz producentów i licencjodawców.

The Italian SME is a leading company in the field of pharmaceuticals and over-the-

counter (OTC) drugs, covering the most important therapeutic areas with a full 

range of innovative and effective products (pharma, food supplements, and 

medical devices). It is looking for distributors, as well as for partnerships within 

the framework of manufacturing and license agreements.

27/07/2022 medycyna

BODE20210719005

Niemiecka firma z sektora IT stworzyło oprogramowanie, pozwalające na badanie 

stron pod kontem przestrzegania dyrektywy RODO oraz ich dostosowywania do 

obowiązujących przepisów. Firma poszukuje agentów handlowych oraz 

licencjobiorców.

A German IT company which has developed a software-based solution to check 

websites on General Data Protection Regulation (GDPR) compliancy, and to keep 

them GDPR compliant, is looking for international partners to conclude 

commercial agency agreements. Also licence agreements for the use of the 

software are possible.

31/07/2022 komputery i IT

  BOFR20210118001 

Francuska firma z siedzibą w Lyonie, specjalizująca się w produkcji naturalnych 

kosmetyków, stworzyła własną markę, opartej na mydle Aleppo. Posiada ponad 

20-letnie doświadczenie w jego produkcji oraz doświadczenie w handlu 

zagranicznym naturalnymi kosmetykami. Firma poszukuje partnerów handlowych.

A French company specialised in producing natural cosmetics has developed its 

own brand of Aleppo soap based products.

Based in Lyon, the company has more than 20 years of manufacturing experience 

of authentic Aleppo soaps made exclusively in Aleppo and a solid experience of 

international trading of natural cosmetic products.

They are looking for long term partnerships to develop their brand and access new 

markets.

31/07/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BORU20210513014

Rosyjska firma stworzyła portal do handlu cementem, pozwalający na kupno tego 

materiału bezpośrednio od producentów i w trybie zautomatyzowanym. Firma 

poszukuje licencjobiorców.

A Russian company that is developing a marketplace for the sale of concrete is 

looking for partners to conclude licensing agreements. The company's 

marketplace allows purchasing from the manufacturer directly in an automated 

mode.

03/07/2022
materiały i usługi 

budowlane



BOES20210615001

Hiszpańska firma z północy kraju zajmuje się pozyskiwaniem drewna. Jest 

największym w kraju tartakiem produkującym drewno z dębów. Specjalizuje się w 

zarządzaniu lasami dębowymi i pozyskiwaniu z nich drewna, drewna 

konstrukcyjnego, produkcji parkietów oraz wytwarzaniu bioenergii). Firma 

poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów oraz oferuje usługi produkcyjne.

This logging company from Northern Spain, the biggest oak sawmill in the country, 

is specialised in the integral management of European oak forests (lumber, 

structural timber, solid flooring and bioenergy) and they are looking for new 

partners abroad under commercial agency, manufacturing and/or distribution 

services agreement.

08/07/2022
produkty drewniane, 

meble

BOES20210611001

Hiszpańska firma, specjalizująca się w produkcji sardeli i wyrobów dla smakoszy o 

najwyższej jakości, takich jak słodycze, wędliny, owoce morza, pasztety i warzywa 

w foliach oraz innych poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów. 

Spanish company, specialized in anchovies and gourmet products of the best 

quality including sweets, cured meats, canned seafood, canned vegetables and 

foie, among others, is looking for a long-term partnership under distribution 

services or/and commercial agency agreement, in order to continue growing. 

08/07/2022 spożywcza

BOLT20210628001

Firma farmaceutyczna/kosmetyczna z Litwy korzystając z  najnowszych wyników 

badań, opracowała maskę do twarzy w płachcie, która jest bardzo wygodna do 

użytku codziennego i nie przeszkadza w wykonywaniu innych czynności podczas 

poddawania się zabiegowi kosmetycznemu. Firma szuka przedstawicieli 

handlowych zagranicą do współpracy w ramach umowy komercyjnej i 

dystrybucyjnej i oferuje również umowę produkcyjną pod własną marką.

  

The pharmaceutical/cosmetics company from Lithuania using the latest scientific 

research results has developed the face sheet mask, that is convenient for 

everyday life and does not disturb to do other activities during the beauty 

treatment procedure. The company is looking for trade intermediaries abroad to 

work under the commercial agency agreement and distribution services 

agreement and offering manufacturing services under the private label as well.

02/07/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

  BOAM20210622001 

Firma z Armenii produkuje organiczne suszone owoce. Produkty firmy są już 

dobrze znane na lokalnym rynku i reprezentowane na rynku rosyjskim. Firma chce 

rozszerzyć swoje rynki sprzedażowe i poszukuje umowy dystrybucyjnej i 

produkcyjnej.

  

The Armenian company is producing organic dried fruits. The company's 

production is already well known in the local market and is also represented in the 

Russian market. The company wants to expand its sales markets, so it is looking 

for distribution services agreements and manufacturing agreements.

16/07/2022 spożywcza

  BOIN20210616001

Indyjska firma projektująca ubrania, rozpoczęła swoją działalność w Bengaluru w 

1923 roku, oferując usługi szycia na zamówienie oficerom oraz paniom w byłym 

Imperium Brytyjskim na terenie garnizonów wojskowych. Firma oferowała swoje 

produkty na zamówienie dostosowując je do ciągłych innowacji i kładąc nacisk na 

ich wyjątkową jakość. Teraz firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z 

odpowiednimi partnerami w celu zdobycia nowych rynków na zasadzie umowy 

dystrybucyjnej.

The Indian garment design company started its venture in Bengaluru in 1923, 

offering bespoke tailoring services to the officers and ladies of the erstwhile British 

Empire in the cantonment area. The company offers its products of bespoke 

suiting with constant innovation and superior quality. Henceforth, the company is 

interested to associate with relevant partners to explore new markets under a 

distribution services agreement.

09/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOQA20210622001 

Firma z Kataru produkuje kable różnego przeznaczenia i jest zainteresowana 

zwiększeniem swojej obecności na rynkach zagranicznych poprzez dystrybutorów i 

agentów. Firma oferuje szeroką gamę produktów spełniających wszelkie wymogi 

lokalne i międzynarodowe. Firma jest już aktywnym eksporterem na wielu 

rynkach.

  

Qatari company manufacturing cables for various applications is interested to 

enhance their presence in foreign markets through distributors and agents. The 

company offers wide range of products that comply with all necessary local and 

international requirements. Company is already an active exporter to many 

markets.

30/07/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BORU20210714001 

Rosyjska firma z Udmurtia jest zaangażowana w produkcję maszyn 

wdmuchujących włókno izolacyjne, które są szeroko stosowane w pracach 

budowlanych. Poza tym, sprzęt jest używany w wielu przemysłach, gdzie jest 

wymóg transportu luźno wypełnionych materiałów z max frakcją 2 cm gęstości 

pakowania ok. 145 kg/m3. Firma poszukuje zaufanych partnerów do zawarcia 

umowy dystrybucyjnej.

  

A Russian company from Udmurtia is engaged in the production of fiber insulation 

blowing machines, which are widely used in construction works. Besides, the 

equipment is used in various other industries where it is required to transport 

loose-fill materials with max fraction of 2 cm and packed density around 145 

kg/m3. The company is looking for reliable partners to conclude a distribution 

services agreement.

30/07/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOIT20210719002 

Włoska firma rozwija i stosuje technologie dla gospodarki obiegu zamkniętego, 

wydobycia węgla oraz oczyszczania gazów, które są tańsze (redukują koszty 

operacyjne inwestycji) oraz przyjazne środowiskowo (redukują konsumpcje 

zarówno energii jak i głównych zasobów). Może być używana w wielu sektorach, 

takich jak: zbieranie i zarządzanie odpadami, wysypiska śmieci, huty żelaza. 

Poszukiwane partnerstwo to: umowa finansowa, umowa joint venture oraz 

licencyjna.

  

An Italian company develops and applies technologies for circular economy, 

carbon capture, and gas purification that are cost-effective (reducing the 

operational and investment costs) and environmental friendly (reducing 

consumption of both energy and primary resources). 

They can be exploited in several sectors, such as: waste collecting and 

management; landfill management; steel works.

The envisaged partnerships are: financial agreement, joint venture agreement and 

licence agreement.

31/07/2022
środowisko/energia/och

rona środowiska

  BORU20210702002

Rosyjski producent z regionu Leningradu jest zaangażowany w  produkcję 

nowoczesnego i niezawodnego sprzętu do prac wysokościowych (schody i drabiny, 

wieże, platformy i drabinki itp.). Produkty firmy spełniają międzynarodowe 

standardy, co jest potwierdzone przez certyfikaty ISO 9001. Firma szuka zaufanych 

partnerów do umowy dystrybucyjnej.

A Russian manufacturer from the Leningrad region is engaged in producing 

modern and reliable equipment for high-altitude work (stairs and ladders, turrets, 

working platforms and ladders, etc.). The company's products comply with 

international standards, which are confirmed by the ISO 9001 certificate. The 

company is looking for reliable partners to conclude a distribution services 

agreement.

23/07/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOMT20210608001 

Firma z Malty będąca liderem w zakresie papierowych i kartonowych opakowań 

specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości ekologicznych toreb papierowych oraz 

składanych kartonów do cateringu dla przemysłu spożywczego. Poza tym, 

zaopatruje apteki, jak również sklepy papiernicze i spożywcze. Firma szuka wejścia 

na nowe rynki głównie w UE i Północnej Afryce. Umowa produkcyjna, komercyjna 

i dystrybucyjna jest poszukiwana z zaufanymi partnerami, agentami i 

dystrybutorami.

  

Leading Maltese paper and carton packaging company is specialised in the 

production of top quality eco-friendly paper bags and folding cartons catering the 

food packaging industry. Among others, they also supply pharmacies, as well as 

stationery and grocery stores. They are looking to enter new markets particularly 

within the EU and North Africa. Manufacturing, commercial agency or distribution 

services agreements are sought with reliable partners, agents and distributors. 

30/07/2022 opakowania, papier

  BOIT20210506001

Firma z Sycylii dobrze znana w sektorze okulistyki poszukuje aktualnie 

dystrybutorów do sprzedaży wysokiej jakości i innowacyjnych produktów 

zagranicą.

  

Sicilian company, well-established in the ophthalmology sector, is currently 

looking for distributors to sell its high quality and innovative products abroad.

28/07/2022 medycyna

BORU20210719001

Rosyjska firma z regionu Rostowa rozwija małoinwazyjne urządzenie do 

rozwiązywania problemów z erekcją. Rosyjska firma szuka zagranicznych 

partnerów do zawarcia umowy dystrybucyjnej. Partner powinien pomóc rosyjskiej 

firmie zdobyć certyfikację europejską.

A Russian company from the Rostov region is developing a serial implantation 

device to solve the problem of erectile dysfunction with minimal invasion. The 

Russian company is looking for foreign partners to conclude a distribution services 

agreement. The partner should help the Russian company in facilitating the 

receipt of European certification.

31/07/2022 medycyna



  BOIT20210719003 

Włoska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn rolnych ze 

szczególnym uwzględnieniem maszyn do uprawy winorośli, precyzyjnych maszyn 

do winorośli, jak również innowacyjnego ekologicznego termalnego systemu 

odchwaszczania z gorącą pianką i poszukuje dystrybutorów w celu zwiększenia 

swojej sieci dystrybucji zagranicą.

Italian company specialized in designing and producing machines for agriculture, 

with a specific focus on vine-growing machines, precision agriculture machines for 

vine growing, as well as a highly innovative ecological thermal weeding system 

with hot foam is looking for distributors in order to enlarge its distribution 

network abroad.

29/07/2022 rolnictwo

  BORO20210615002 

Rumuńska agencja podróży oferuje usługi z zakresu turystyki kulturowej i 

gastronomicznej w ramach rumuńskiej wsi, gór, nabrzeża oraz regionu Danubian. 

Agencja szuka europejskich tour operatorów, z którymi mogłaby współpracować 

na zasadzie turystyki przyjazdowej. Poszukiwana jest umowa komercyjna.

  

The Romanian travel agency provides services focused on cultural and 

gastronomic tourism across the Romanian countryside, mountainous, seaside and 

Danubian regions. The agency is looking for European travel operators with whom 

to collaborate on the basis of inbound tourism. Commercial agency agreements 

are sought.

14/07/2022 turystyka

BOAT20210430001 

Austriacka firma oferuje system do monitorowania oraz zarządzania danymi dla 

dostawców krwi do szpitali, banków krwi, magazynów lub laboratoriów i 

poszukuje dystrybutorów w sektorze medycznym. Główna zaleta polega na 

znacznym zmniejszeniu ilości krwi, która musi zostać zniszczona. Ten składający się 

3 komponentów system, zawiera rejestrator temperatury z chipem RFID, 

przenośne urządzenie do zbierania i przetwarzania danych oraz platformę IT.

An Austrian SME offers temperature monitoring and data management of blood 

supply for hospitals, blood banks, depots or labs and is looking for distribution 

partners in the health-care sector. The main advantage is that the amount of 

blood units which need to be thrown away can be reduced drastically. The 3-

component-system consists of an easy applicable temperature logger with RFID 

chip, a handheld reading device to collect the data and evaluate it automatically 

and a software platform.

29/07/2022 medycyna

  BOTW20210504001 

Firma z Tajwanu oferuje gamę naturalnych produktów medycznych na bazie 

kolagenu włączając w to: estetyczne wypełniacze skórne, stomatologiczne i 

ortopedyczne implanty z biomateriałów oraz sterylne rozwiązania. Firma szuka 

umowy komercyjnej i dystrybucyjnej z partnerami działającymi w branży 

estetycznej /ortopedycznej /stomatologicznej w krajach europejskich, którzy są 

zainteresowani współpracą z producentem sprzętu medycznego.

  

A Taiwanese company is offering an array of natural collagen-based medical 

products including: aesthetic dermal filler, dental and orthopedic implant 

biomaterials and sterile-filtered solution. 

This company is looking for commercial agency and distribution services 

agreements with partners that are familiar with aesthetic / orthopedic / dental 

products in European countries and partners who are interested in collaborating 

with a medical device manufacturer.

29/07/2022 medycyna

BORU20210718002 

Rosyjska firma z Moskwy rozwija interaktywny stolik anatomiczny 3D do nauki 

anatomii na uczelniach. Ten sprzęt high-tech jest używany do nauki anatomii w 

sekcjach, systemach, partiach oraz częściach ciała. Firma szuka zaufanego partnera 

do dystrybucji.

  

A Russian company from Moscow is developing an interactive 3D anatomical table 

that is used for teaching anatomy in medical universities. This high-tech 

equipment is used for teaching anatomy in sections, systems, regions, and body 

parts. The company is looking for reliable foreign partners to conclude a 

distribution services agreement.

31/07/2022 medycyna



BOLV20210602001 

Łotewska firma projektuje, rozwija i produkuje platformę do zarządzania flotą oraz 

urządzenia do śledzenia  GPS (Global Positioning System) i poszukuje partnerów 

pracujących w podobnym obszarze biznesu lub/i w systemach bezpieczeństwa, 

automatyce, zarządzaniu flotą, itp. i chcą poszerzyć swoje portfolio o innowacyjne 

produkty. Firma szuka partnerów do umowy komercyjnej. 

  

Latvian company designing, developing, and manufacturing fleet management 

platform and GPS (Global Positioning System) tracking devices is looking for 

partners working in similar business and/or in the field of business security 

systems, automation, fleet managements, etc. and that are willing to  add 

innovative products to their portfolio.

The company is seeking for partners for commercial agency services agreement.

03/07/2022 różne inne produkty

BOUK20210628001 

Nagradzana firma z UK z sektora medycznego, pracująca w sektorze publicznym i 

prywatnym dostarcza oprogramowanie do zarządzania klientami zaprojektowane 

szczególnie do zapewnienia wysokiej jakości, spójności i wydajności opieki i szuka 

partnerów do umowy licencyjnej.

An award winning UK healthcare software company, working across public and 

private sectors to deliver client management software specifically designed to 

support high quality, consistent and efficient care, seeks partners through 

licensing agreements.  

13/07/2022 medycyna

BORU20210718003 

Rosyjska firma z regionu Czelabińska jest zaangażowana w produkcję 

przewodzącego światło betonu i produktów zrobionych z niego. Technologia 

takiego betonu jest szeroko stosowana w budownictwie jak również w przemyśle 

drogowym. Rosyjska firma jest zainteresowana znalezieniem zagranicznego 

partnera do umowy produkcyjnej.

  

A Russian company from the Chelyabinsk region is engaged in the production of 

light-conducting concrete and products made from it. This technology of light-

conducting concrete is widely used in construction, as well as in the road industry. 

The Russian company is interested in finding foreign partners to conclude a 

manufacturing agreement.

31/07/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOUK20210705001 

Firma z UK zaprojektowała i wyprodukowała gamę bielizny modelującej zrobionej 

z nylonu z recyklingu i poszukuje teraz wejścia na nowe rynki na zasadzie 

dystrybucji przy zawarciu umowy dystrybucyjnej.

  

The UK company that has designed and manufactured a range of shapewear that 

is sustainable being made from recycled nylon, is now seeking to enter new 

markets via distributors under a distribution services agreement.

15/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BORO20210420001

Innowacyjna rumuńska firma programistyczna świadczy usługi w zakresie 

transformacji cyfrowej dla sektorów przemysłowych, dostarczając wysoce 

niezawodne rozwiązania programowe poprzez integrację silników kodów 

kreskowych, RFID (zdalna identyfikacja radiowa) lub NFC (komunikacja bliskiego 

zasięgu) we wszystkich sektorach biznesowych. Firma poszukuje długoterminowej 

współpracy, oferując swoje produkty i usługi w ramach umów przedstawicielstwa 

handlowego lub podwykonawstwa. 

An  innovative Romanian software company is operating in the field of digital 

transformation for Industrial sectors, delivering highly reliable software solutions 

by integrating barcode engines, RFID (Radio-Frequency Identification) or NFC 

(Near Field Communication) across all business sectors. The company is looking 

for long term partnership and is offering its products and services on a basis of 

commercial agency or subcontracting agreements.

08/07/2022 komputery i IT

BOPT20210531001

Portugalska firma MŚP z branży lotniczej opracowała i prowadzi globalną, opartą 

na sztucznej inteligencji (AI), aplikację internetową do monitorowania upraw. 

Aplikacja ta wykorzystuje dane satelitarne oraz dane z dronów do generowania 

komunikatów z uwagami/spostrzeżeniami dla rolników, tak by mogli podejmować 

działania bez wiedzy eksperckiej. Poszukiwane są firmy  dowolnej wielkości, 

najlepiej zdolne do łączenia się z operatorami dronów, gotowe do współpracy w 

ramach umowy przedstawicielstwa.

A Portuguese aerospace SME has developed and runs a global, crop monitoring 

Artificial Intelligence (AI)-based web application that uses satellite and drone data 

to generate insights for farmers to take action without expert knowledge. They 

seek as partners companies of any size, preferably able to connect with drone 

operators, under commercial agency agreements.

02/07/2022 komputery i IT



BORU20210712001

Rosyjski producent z Penzy zajmuje się produkcją jednorazowych naczyń z 

polistyrenu. Firma jest zainteresowana długoterminową współpracą na podstawie 

umowy dystrybucji. 

A Russian producer from Penza is engaged in the production of disposable 

tableware made of polystyrene. The company is interested in long-term 

cooperation on the basis of a distribution services agreement.

20/07/2022 różne inne produkty

BORO20210427001

Rumuńska firma z siedzibą w północnej Transylwanii specjalizuje się w produkcji 

domów pasywnych. Ponad 20-letnie doświadczenie, 15 osobowa załoga 

pracowników oraz własne zaplecze produkcyjne o powierzchni ponad  5000 

metrów kwadratowych, ugruntowały pozycję firmy jako ważnego gracza na rynku 

rumuńskim. Firma jest zainteresowana nawiązaniem długoterminowej współpracy 

z wiarygodnymi partnerami w ramach umowy  dystrybucji.  

The Romanian company, based in Northern Transylvania, is specialized in 

manufacturing passive houses. With over 20 years experience, a number of 15 

employees and a production area of over 5000 square meters the company is an 

important player on the Romanian market. 

The company is interested in establishing a long-term cooperation with reliable 

partners under distribution services agreement.

29/07/2022
środowisko/energia/och

rona środowiska

 BOIT20210617001

Włoska firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości produktów spożywczych 

z mięsa gęsiego, takich jak:  czyste salami z gęsi, pierś wędzona z gęsi, szynka z 

gęsi, itp. W celu rozbudowy swojej sieci handlowej firma poszukuje nowych 

zagranicznych partnerów,   zainteresowanych promocją i dystrybucją wyrobów z 

gęsi w swoich krajach. Proponowane rodzaje partnerstwa to umowa 

przedstawicielstwa i umowa dystrybucji. 

An Italian company is specialised in manufacturing high quality food products 

made of goose meat, like pure goose salami, goose smoked breast, goose ham, 

and so on.  With the aim to expand its commercial network, the company is 

looking for new foreign commercial partners interested in promoting and 

distributing the goose products in their countries. Commercial agency agreement 

and distribution services agreement are the proposed partnership types.

08/07/2022 spożywcza

 BOMD20210723001

Mołdawska firma jest jedną z największych przetwórni owocowo-warzywnych na 

krajowym rynku. Główną jej specjalizacją jest produkcja przetworów, soków, 

przecierów, koncentratów warzywnych i owocowych. Firma poszukuje 

dystrybutorów, gotowych ulokować oferowane produkty na rynkach 

międzynarodowych, w szczególności w Rumunii, w USA, we Francji, w Chinach, w 

Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii, w Szwecji i w Izraelu.

The Moldovan company is one of the biggest fruit and vegetable canneries in the 

Republic of Moldova. The company is involved in producing preserves, juices, 

purees, concentrates of vegetables and fruits and is looking for distributors who 

will help them place their products on international markets more precisely 

Romania, USA, France, China, Germany, Austria, Switzerland, Sweden, and  Israel.

27/07/2022 spożywcza

BOIT20210621001

Włoska firma handlowa oferuje pod własnymi markami szeroką gamę 

organicznych i konwencjonalnych fasoli, roślin strączkowych, zbóż i pomidorów. 

Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w całej Europie z 

doświadczeniem w pracy z kanałami hurtowymi, detalicznymi i gastronomicznymi 

na swoich lokalnych rynkach. 

An Italian trading company offers a wide range of organic and conventional 

preserved beans, pulses, cereals and tomatoes under its own brand labels. The 

company is looking for distributors and commercial agents, across Europe, with 

experience of working with the wholesale, retail and foodservice channels in their 

local markets.

13/07/2022 spożywcza

BOUA20210618004

Ukraińska firma produkuje wysokiej jakości naturalną pastę pomidorową, którą 

można wykorzystać w różnych kuchniach. Produkty powstają wyłącznie z 

ekologicznych upraw pomidorów w południowych regionach Ukrainy. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem partnera z branży przetwórstwa spożywczego, a 

także dystrybutorów, handlowców lub indywidualnych sprzedawców detalicznych 

w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy produkcyjnej. 

A Ukrainian company produces high-quality natural tomato paste, which could be 

used for different cuisines. The products are made exclusively from 

environmentally friendly tomato crops of the southern region of Ukraine. The 

company is interested in finding food processing company, distributors, traders or 

individual retailers under a distribution services agreement or manufacturing 

agreement.

09/07/2022 spożywcza

BOBG20210603001

Mała bułgarska firma zajmuje się produkcją wyrobów metalowych i konstrukcji 

metalowych. Firma powstała w 2019 roku w północno-zachodniej Bułgarii. 

Chętnie przyjmą zlecenia na produkcję wyrobów metalowych. Firma poszukuje 

również podwykonawców. 

The small Bulgarian company is engaged in the manufacture of metal products 

and metal structures. The company was established in 2019 in the North-West of 

Bulgaria. They can take outsourced orders for the manufacture of metal products. 

The company is also looking for subcontractors. 

08/07/2022 metalowa



BODK20210624001

Duński producent materiałów ściernych, oferujący niestandardowe produkty w 

różnych rozmiarach i kolorach, poszukuje lokalnych dystrybutorów na wybranych 

rynkach na całym świecie. Ich cel to dotrzeć na nowe rynki i sprzedawać swoje 

wysokiej jakości produkty ścierne rzemieślnikom, malarzom, specjalistom od 

podłóg i w branży pilników do paznokci. Lokalny partner musi już działać w na 

rynku materiałów ściernych lub znać sektor zaopatrzenia dla tej dziedziny. 

A Danish manufacturer of abrasive materials with customised products in a variety 

of sizes and colours is seeking local distributors on selected markets worldwide to 

market and sell their high-quality abrasive products for craftsmen, painters, 

flooring specialists and the nail file industry. The local partner must already be in 

the abrasive material business or understand the supply industry for this line of 

business. 

08/07/2022 różne inne produkty

BOCA20210629001

Kanadyjska firma z sektora MŚP oferuje innowacje, które mogą otworzyć ogromne 

możliwości wykorzystania wolnej od emisji gazów cieplarnianych (GHG - 

greenhouse-gas) energii cieplnej, umożliwiając transport na duże odległości w 

temperaturze otoczenia za pomocą opłacalnych systemów, które można 

zainstalować przy minimalnych zakłóceniach powierzchni.

Oferowane rozwiązanie zmieni niektóre paradygmaty zielonej energii. 

Współczesne systemy transportują energię cieplną jako ciepło jawne, a więc straty 

lub zyski ciepła ograniczają odległość, na jaką może być transportowane ciepło. 

Firma poszukuje inwestora, który wesprze ich w komercjalizacji technologii w 

ramach umowy handlowej lub finansowej.

Canadian SME offers innovations that can unlock immense opportunity to utilise 

GHG (greenhouse-gas) emission-free heat energy otherwise stranded by enabling 

conveyance over long distances at ambient temperatures via cost-effective 

systems installable with minimal surface disturbance.

The company is looking for an investor that can help commercialize the 

technology via a commercial agency or financial agreement.

28/07/2022
środowisko/energia/och

rona środowiska

BORO20210615001

Rumuńska firma działa w branży tekstylnej. W oparciu o know-how w zakresie 

rozwoju produktów i uprzemysłowienie, firma poszukuje partnerów 

zainteresowanych ich usługami w ramach umów outsourcingowych lub 

produkcyjnych. Oferują pełen zakres usług, w tym zarządzanie całym procesem 

produkcji - od rozwoju produktu po produkcję i logistykę. Wykwalifikowani 

pracownicy i technologia pozwalają firmie w krótkim czasie dostarczyć produkt 

wysokiej jakości. 

A Romanian company operates in the textile industry. Based on know how in 

product development and industrialization, the company is looking for partners 

that would require their services under outsourcing or manufacturing agreements. 

The company can offer full services, being able to manage the entire production 

flow - from product development to manufacturing and logistics. Skilled workers 

and technology allow the company to supply a high quality product in a short 

time.

08/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOUK20210719001

Brytyjska firma pozyskuje wysokiej jakości słodycze i rzemieślnicze produkty 

spożywcze z całego świata, aby stworzyć gamę współczesnych pakietów 

prezentowych skierowanych do tzw. młodych dorosłych. Asortyment produktów 

obejmuje opcje wegetariańskie i wegańskie. Pudełka na prezenty są projektowane 

i tworzone przez wewnętrzny zespół projektantów firmy i skupiają się na tym, aby 

opakowania były trwałe i wielokrotnego użytku. Firma poszukuje dystrybutorów w 

USA i Europie, aby poszerzyć swój międzynarodowy zasięg. 

A UK company sources high quality confectionery and artisan food products from 

around the world to create a range of contemporary gifting packages aimed at the 

young adult demographic. The product range includes vegetarian and vegan 

options. Gifting boxes are designed and created by the companies in-house design 

team and focus on the packaging being sustainable and reusable. The company is 

looking for distributors in the USA and Europe to expand their international 

offering.

27/07/2022 spożywcza

BOLV20210603001

Łotewska firma oferuje partnerstwo (w ramach umowy agencyjnej lub umowy 

dystrybucyjnej) firmom działającym w branży handlu detalicznego, marketingu w 

sklepie lub marketingu na półkach sklepowych.

Oferowany produkt interaktywny pomaga sprzedawcom zwiększyć sprzedaż w 

miejscu, w którym faktycznie dokonuje się zakupu, co skutkuje wzrostem 

sprzedaży i poszerza doznania klientów. 

The Latvian company offers partnership (commercial agency agreement or 

distribution agreements) to companies operating in retail technology, in-store 

marketing or the store shelf marketing industry. 

The offered interactive product -  a shelf edge display solution - helps retailers to 

increase the sales right where the purchase is actually made and thus it results in 

increased sales and improved customer experience.

29/07/2022 różne inne produkty



BOIE20210203001

Irlandzki producent gamy opatentowanych produktów do wielokrotnego użytku 

na rynku wtórnym, oferuje szereg rozwiązań do bezpiecznej obsługi i dozowania 

chemikaliów w standardowych przemysłowych pojemnikach ze szczelną główką. 

Firma poszukuje dystrybutorów, agentów handlowych lub współpracy w ramach 

umów joint venture w celu wprowadzenia produktu na rynki międzynarodowe.

This Irish patented and reusable range of aftermarket product offers a series of 

solutions for the safe handling and dispensing of chemicals for industry standard 

tight head containers seeks distributors, commercial agency or joint venture 

agreements to take the product to international markets.

10/07/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOUK20210611001

Brytyjska firma z szerokim doświadczeniem w prowadzeniu banku tkanek ludzkich, 

zapewniająca  przetwarzanie i przechowywanie tkanek i komórek organizacjom 

medycznym i firmom na całym świecie, poszukuje zagranicznych dystrybutorów i 

agentów. Tkanka, głównie kostna i ze ścięgien, jest dostarczana na ogół w celu 

leczenia urazów i w terapiach komórkowych, produkty z krwi i szpiku są używane 

do leczenia nowotworów krwi oraz przechowywane na zamówienia prywatne 

celem indywidualnego użycia ich w przyszłości.

UK company with extensive experience in running a human tissue bank providing 

both tissue and cellular therapy processing and storage to medical organisations 

and companies around the world is looking for overseas distributors and agents. 

The tissue, primarily bone and tendons, is generally provided for the treatment of 

injuries and cellular therapies, blood and marrow products are provided to treat 

blood cancers and privately stored for individual use in the future.

15/07/2022 medycyna

BOCZ20210616001

Czeska firma z sektora MŚP z zakresu wysokich technologii, produkuje zestawy 

profesjonalnych półmasek ochronnych oraz nanofiltrów. Firma poszukuje 

dystrybutorów i przedstawicieli handlowych  o ugruntowanej pozycji i kanałach 

sprzedaży w sektorze zaopatrzenia medycznego oraz zaopatrzenia służb 

mundurowych i wojska.

A Czech high-tech SME manufactures set of professional protective half-masks 

and nano filters and is looking for distribution services agreements or commercial 

agency agreements with partners that have good business connections in the 

fields of medical supplies or supplies to state enforcement units or to military 

personnel.

14/07/2022 różne inne produkty

BOSI20210621001

Słoweński producent przenośnych osobistych elektrokardiografów (EKG), 

poszukuje doświadczonego dystrybutora, z rozwiniętą , ugruntowaną siecią 

sprzedaży na rynku wyrobów medycznych. Firma poszukuje również inwestorów 

kapitałowych w  celu wprowadzenia tej innowacyjnej funkcjonalności 

diagnostycznej na nowe rynki.

A Slovenian manufacturer of wearable electrocardiograph medical device (ECG) is 

looking for a well-established distributor. Partners with an established network 

and sales channels in the medical devices market are sought. In order to introduce 

new innovative diagnostic functionality and reach new markets, the company is 

also seeking equity investors under financial agreement.

13/07/2022 medycyna

BORU20210513003

Rosyjska firma z Moskwy specjalizuje się w sieciach neuronowych i poszukuje 

zagranicznych partnerów do zawarcia umowy licencyjnej. Firma oferuje usługi 

programistyczne ze swoim produktem.

The Russian company from Moscow specializes in neural networks and is looking 

for foreign partners to sign a license agreement. The company offers software 

services provided by their own framework product.

03/07/2022 komputery i IT

BOCZ20210719001

Czeska firma specjalizuje się w produkcji rękawic powlekanych PCV w różnych 

rozmiarach i kolorach oraz kaloszy PCV.  Firma poszukuje pośredników 

handlowych (agentów i dystrybutorów), którzy reprezentowaliby firmę i jej 

produkty na rynkach zagranicznych. Produkty nadają się do użytku przemysłowego 

i domowego i spełniają normy UE

A Czech company specialized in production of dipped PVC gloves in various sizes, 

colours, and lengths as well as PVC overshoes is looking for trade intermediaries 

(agents or distributors) that would represent the company and its products on 

foreign markets. These gloves and overshoes are produced to be widely used in 

industry and households and comply with EU standards.

23/07/2022 różne inne produkty

BORU20210712002

Rosyjska firma z regionu Penza produkuje dizajnerską jednorazową zastawę 

stołową z polistyrenu.  Firma oferuje długoterminową umowę produkcyjną 

zainteresowanym partnerom zagranicznym.

A Russian company from the Penza region is engaged in the production of 

designer disposable tableware made of polystyrene. The company is looking for 

foreign manufacturing orders for products for the conclusion of a long-term 

manufacturing agreement.

30/07/2022 różne inne produkty



BOMD20210618001

Mołdawski producent mebli tapicerowanych oferujący szeroką gamę wyrobów, 

jak sofy domowe i biurowe, meble modułowe, krzesła, meble dziecięce i 

materace, poszukuje partnerów do umów usług dystrybucyjnych. Rynki docelowe 

to Skandynawia, Niderlandy i Środkowy Wschód. Firma oferuje wysoki poziom 

jakości i wzornictwa poprzez użycie nowoczesnych komponentów i wyposażenia 

produkcyjnego.

A Moldovan upholstered furniture manufacturer, offering a wide range of 

products such as sofas, office sofas, modular furniture, wing chairs, children's 

furniture, and mattresses, is looking for partners under a distribution service 

agreement mainly in the Scandinavian, Netherlands, and Middle East countries 

market. The company is able to offer a high level of quality and design through the 

use of modern components and production equipment.

13/07/2022
produkty drewniane, 

meble

BOUK20210615001

Brytyjska firma rozwija narzędzie IPP (Inteligent Project Prediction) z użyciem 

analityki do oceny ryzyka powodzenia projektów i przewidywania ich efektów. 

Współpracuje już ze znanymi firmami, które stosują IPP w swoich portfolio 

projektów i innymi, które traktują IPP jako dodatkową ofertę dla klientów. 

Poszukują nowych partnerów handlowych (agentów).

The UK company is developing Intelligent Project Prediction (IPP) tool using 

predictive analytics to identify projects at risk of failure and forecast likely project 

outcomes. They are already working with known companies who apply IPP to 

their project portfolio and others who position IPP as a value added client offer. 

They seek new commercial partners (agents).

02/07/2022 komputery i IT

BOSG20210426003

Singapurska firma, założona w 2016, dostarcza rozwiązania Internetu Rzeczy (IoT) 

dla firm. Specjalizuje się w technologii zapewniającej śledzenie w czasie 

rzeczywistym i pomiar danych. Firma poszukuje europejskich partnerów do 

współpracy w ramach umowy usług dystrybucyjnych.

The Singapore company, established in 2016, is a company that provides Internet-

of Things (IoT) solutions to companies through their products. The company 

specializes in technology that provides real-time tracking and measuring of data. 

The company is looking for European partners via distribution service agreement.

02/07/2022 komputery i IT

BOUA20210708001

Wiodący ukraiński producent popcornu poszukuje dystrybutora. Gama produkcji 

obejmuje słodkie i pikantne przekąski, takie jak popcorn powlekany naturalnym 

karmelem (różne smaki z orzechami, cynamonem i kokosem, czekoladą i mleczną 

czekoladą), pikantny popcorn (ser, masło, wasabi, sól), karmelizowane i solone 

orzechy ziemne.

The leading Ukrainian popcorn producer is looking for a distributor.

The company's product range includes sweet and savory snacks such as popcorn 

coated with natural caramel (different tastes with peanuts, cinnamon and 

coconut, chocolate and milk chocolate), savory popcorn (cheese, butter, wasabi, 

salt flavors), caramelized and salted peanuts.

29/07/2022 spożywcza

BORO20210622001

Rumuńska agencja turystyczna oferuje usługi organizacyjne dla pracy zdalnej oraz 

programy incentive i imprezy dla pracowników. Firma poszukuje agencji podróży 

do promocji i sprzedaży tych usług, jak również firm zainteresowanych 

wydarzeniami biznesowymi w Rumunii. Przewidziana współpraca na bazie umów 

agencji handlowej lub podzlecenia.

A Romanian travel agency offers incoming and work away from home services, as 

well as organizing employee incentive programs and events. The company is 

looking for travel agencies and tour operators to promote and sell these services, 

as well as companies interested in business events in Romania. Cooperation with 

potential partners will be based on commercial agency or outsourcing 

agreements.

22/07/2022 turystyka

BOSG20210427015

Singapurska firma specjalizująca się w transformacji do przemysłu 4.0 i digitalizacji 

w przemyśle odlewnictwa wtryskowego poszukuje europejskich partnerów. 

Oferuje produkty i rozwiązania dot. inteligentnej produkcji i digitalizacji w ramach 

umowy podzlecenia.

The Singapore-based company, which specialises in industry 4.0 transformation 

and digitalisation for the injection moulding industry, is looking for more potential 

European partners to offer smart manufacturing and digitalisation products and 

solutions via an outsourcing agreement. 

03/07/2022 komputery i IT

BOSG20210712001
Singapurski start-up oferujący środki do pielęgnacji skóry o skłonności do egzemy 

poszukuje partnerów do dystrybucji na bazie umów usług dystrybucyjnych.

A Singapore-based start-up, offering skin care solutions to treat eczema-prone 

skin conditions, is searching for potential partners to distribute its products under 

a distribution services agreement.

30/07/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOBG20210719001

Bułgarskie stowarzyszenie przedsiębiorczych kobiet, założone dla inspiracji i 

wsparcia kobiet w działalności biznesowej, karierze i życiu publicznym, chce 

rozszerzyć zasięg na inne kraje UE. Poszukuje podobnych organizacji publicznych 

lub prywatnych, sieci, NGO, dobroczynnych, MŚP lub start-upów do współpracy w 

ramach umów podwykonawstwa i podzlecenia.

A Bulgarian women entrepreneurship association, founded to empower and 

inspire women to become intentional and

conscious leaders in business, career and public life, is looking to extend their 

reach to other EU countries. The association is looking for public or private similar 

networks, women NGOs, charities, SMEs or start-ups worldwide to collaborate 

under subcontracting and outsourcing agreements.

31/07/2022 doradztwo i konsultacje



BOQA20210616001

Katarska firma specjalizująca się w produkcji zbrojonego szkła i produktów z UHPC 

(beton wysokowartościowy) do wnętrz przemysłowych, handlowych i 

rezydencjalnych oraz zewnętrznych dekoracyjnych okładzin budynków jest 

zainteresowana znalezieniem dystrybutora lub agenta na rynkach zagranicznych.

A Qatari company, specialized in the production of glass reinforced and UHPC 

products for industrial, commercial and residential interior and exterior cladding 

and decoration of buildings, is interested to find a distributor or an agent in 

foreign markets.

14/07/2022
materiały i usługi 

budowlane

BORU20210710002

Rosyjska firma z Orenburga jest zaangażowana w produkcję dzianych i tkanych 

siatek, poduszek do nawiewów, elastycznych plecionek, plomb i uszczelek, filtrów 

siatkowych itp. Produkty są szeroko stosowane w przemyśle ropy i gazu, 

rolnictwie, spożywczym, chemicznym, energetyce, kosmicznym, samochodowym i 

in. Firma poszukuje zagranicznych partnerów do zawarcia umowy usług 

dystrybucyjnych.

A Russian manufacturing company from Orenburg is engaged in the production of 

knitted and woven mesh, demister pads, flexible braids, seals and gaskets, mesh 

filters, etc. The products are widely used in the oil and gas industry, agriculture, 

food industry, chemical industry, energy industry, aerospace, automobile industry 

and many other spheres. The сompany is looking for foreign partners to sign a 

distribution services agreement.

31/07/2022 różne inne produkty

BOBG20210520002

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji narzędzi elektromechanicznych 

dostarcza elastyczne urządzenia technologiczne, szybki rozruch transferowanych 

projektów, dopasowane rozwiązania do końcowego montażu produktów, 

zdolności NPI (wdrażania nowych produktów), projektowanie. Firma poszukuje 

partnerów do zawarcia umowy produkcji lub podwykonawstwa.

The Bulgarian company, specialized in electromechanical devices manufacturing, 

provides flexible technological base and facilities, quick start-up of the transferred 

projects, customized solutions for final assembly of products, NPI (new products 

introduction) capabilities, design. The company is interested to enter in 

partnerships under subcontracting or manufacturing agreements.

09/07/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOUA20210705001

Ukraińskie MŚP projektuje i produkuje wysokiej jakości rękodzielnicze wyroby 

skórzane. Oferuje torby, plecaki, portfele, akcesoria, notesy i zestawy 

upominkowe. Wykonuje też wyroby na zamówienie i według projektu klienta. 

Firma poszukuje za granicą partnerów handlowych, sklepów online do umów 

usług dystrybucyjnych.

A Ukrainian SME designs and produces high-quality leather products by hand. It 

offers a huge variety of products such as bags, backpacks, wallets, accessories, 

notebooks and gift sets. It also offers tailor-made unique products created on a 

customer design. The SME seeks retail partners abroad or online shops for 

distribution services agreements.

22/01/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BORO20210610001

Rumuńska firma z sektora druku i inżynierii opakowań z ponad 15-to letnim 

doświadczeniem poszukuje partnerów, aby zaoferować opakowania, elementy 

wystawowe i druk na różnych materiałach. Obsługuje różne MNC 

(międzynarodowe korporacje) z sektora FMCG (szybko zbywalne produkty 

konsumpcyjne), inżynierii, sprzętu elektronicznego, bankowości, telekomunikacji 

itp. Firma poszukuje umów produkcyjnych, podzlecenia i podwykonawstwa.

Romanian printing and packaging engineering company with over 15 years of 

experience seeks partners to deliver customized solutions of packaging, display 

and printing on all types of material. They serve various MNCs (multinational 

corporations) e.g. FMCG (Fast Moving Consumer Goods), engineering, consumer 

electronic equipment, banking, telecom, etc. The company is looking for 

manufacturing, outsourcing or subcontracting agreements.

31/07/2022 opakowania, papier

BOBG20210517001

Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji systemów kabli samochodowych, do 

LPG (skroplonego gazu), do generatorów i urządzeń domowych. Oferuje umowy 

produkcyjne potencjalnym partnerom w UE. Firma jest wiarygodnym partnerem w 

regionie, posiada certyfikat ISO i stale ulepsza wyposażenie i produkcję, aby 

spełniać wymogi klientów.

A Bulgarian company specialised in manufacturing of automotive cable systems, 

LPG (Liquefied Petroleum Gas) cable systems, cable systems for generators and 

household items is offering manufacturing agreements to potential business 

partners across EU. The company is reliable partner in the region, ISO certified and 

continuously improves its production and equipment to meet the clients needs.

07/07/2022 różne inne produkty

BOTR20210531003

Turecka firma jest producentem odzieży roboczej i codziennej. Wykorzystuje 

portal korporacyjny, który ułatwia   projektowanie i zamawianie wyrobów w trybie 

online. Firma poszukuje umów usług dystrybucyjnych.

The Turkish company is a work wear and casual / outdoor clothing manufacturer 

which makes complex processes easy and fast with an online corporate 

purchasing portal.  It prepares specific products for its customers by using a 

business model which analyses the working conditions. The company is looking for 

distribution services agreements.

27/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



BOUA20210607001

Firma z zachodniej Ukrainy oferuje pełny zakres obróbki metali i tworzyw 

sztucznych. Główną specjalnością jest produkcja części zamiennych w centrach 

CNC, zgodnie ze specyfikacją zamawiającego. Firma oferuje realizację zamówień 

seryjnych na podstawie umowy usług dystrybucyjnych.

The Ukrainian manufacturing company, located in West region, provides a full 

range of turning, milling, post processing and other services related to metals, 

plastics, and their processing.  The main business core of the company is 

production of CNC spare parts, customized according to customer's requirements. 

The producer offers to execute serial orders on the basis of a manufacturing 

agreement. 

14/07/2022 metalowa

BOBY20210709001

Białoruskie centrum badawcze oferuje mleko o wysokiej zawartości laktoferyny od 

genetycznie zmodyfikowanych kóz.  Mleko może być oczyszczone, aby otrzymać 

rekombinację ludzkiego białka laktoferyny (rhLF). Obecnie laktoferyna jest 

zatwierdzona jako suplement diety i jej suplementacja jest badana w terapii 

różnych chorób. Centrum oferuje partnerstwo w ramach umów usług 

dystrybucyjnych, joint venture lub produkcyjnych.

Belarusian research centre offers milk with high lactoferrin content from 

genetically altered goats. The milk can be purified to obtain recombinant human 

lactoferrin (rhLF) protein. At present lactoferrin is approved as dietary supplement 

and lactoferrin supplementation is studied for treatment of various diseases. The 

centre offers partnership under distribution services agreement, joint venture 

agreement or manufacturing agreement.

30/07/2022 spożywcza

BOUK20210625001

Brytyjska firma doświadczona w produkcji wyposażenia do monitorowania pomp 

wodnych poszukuje dystrybutorów. Monitory pomp pomagają właścicielom 

optymalizować ich działanie i w konsekwencji zmniejszyć koszty energii oraz 

emisję węgla.

UK based company, with an established track record of producing pump 

monitoring equipment for use in the water industry, seeks distributors. The pump 

monitors assist pump owners to further optimise their pumping operations and in 

the process, to reduce energy cost and carbon emissions.

22/07/2022
środowisko/energia/och

rona środowiska

BRNL20210701001

Holenderska marka modowa z nowo opracowaną kolekcją dla kobiet poszukuje 

partnera produkcyjnego, który będzie w stanie wyprodukować małe partie. 

Holenderska firma rozwija się i chce współpracować z odpowiednimi partnerami 

produkcyjnymi z Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Bułgarii. Możliwa umowa 

produkcyjna.

A Dutch fashion label with a newly developed collection for women is looking for a 

production partner, who can produce small batches. The Dutch company is 

growing, and they want to collaborate with suitable production partners based in 

Latvia, Lithuania, Poland, Romania and Bulgaria. A manufacturing agreement may 

be provided.

06/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BRFR20210622001

Francuska firma, lider na francuskim rynku niszowym (gotowanie na świeżym 

powietrzu, w szczególności piece grzewcze i grillowe) poszukuje europejskiego 

partnera do produkcji, wykańczania, pakowania i dostarczania pieców w dwóch 

rozmiarach na paletach gotowych do wysyłki do francuskiego MŚP (klient). 

Przedsiębiorstwo poszukuje partnera produkcyjnego w Polsce, Ukrainie, Słowacji, 

Słowenii lub Rumunii.

French owned company, leader on the French niche market of outdoor cooking 

especially heating and grill braziers. It is looking for a european partner to 

produce, finish, package and deliver the braziers in two sizes on pallets ready to 

ship to the French SME (client). The SME is looking for a manufacturing partner in 

Poland, Ukraine, Slovakia, Slovenia, or Romania.

21/07/2022 różne inne produkty

BRFR20210621001

Francuski producent sprzętu żeglarskiego poszukuje dostawcy rolek izolacyjnych z 

polietylenu bąbelkowego do basenów na podstawie umowy z dostawcami. 

Najlepiej, gdyby poszukiwany partner miał siedzibę w Portugalii lub Polsce, ale 

rozważone zostaną propozycje także z innych krajów europejskich.

A French nautical equipment producer is looking for a supplier of air bubble 

polyethylene insulation tarpaulin rolls for pools under a supplier agreement. The 

partner sought is preferably based in Portugal or Poland, but it will consider 

proposals from other European countries.

15/07/2022 sektor morski, lotniczy

BRFR20210504001

Działający na rynku francuskim francuski producent wyposażenia żeglarskiego 

poszukuje dostawcy bloków piankowych najlepiej z siedzibą w Portugalii lub 

Polsce. Pod uwagę wzięte będą także propozycje z innych krajów europejskich w 

ramach umowy z dostawcą.

A French nautical tailor-made equipment producer active on the French market is 

looking for a foam material blocks supplier preferably based in Portugal or Poland, 

but it will consider proposals from other European countries, under a supplier 

agreement.

21/01/2022 sektor morski, lotniczy



BRSE20200117001

Szwedzka firma produkująca zaawansowaną technologię obróbki skrawaniem dla 

przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego poszukuje opłacalnego dostawcy w UE 

części obrabianych metodą CNC (Computer Numerical Control).

Partia produkcyjna od 50 sztuk do 200 sztuk jest poszukiwana do 

podwykonawstwa szczególnie w krajach bałtyckich i innych krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej.

A Swedish company producing advanced machining technology for the 

automotive and airline industry is looking for a cost-efficient supplier in the EU of 

CNC (Computer Numerical Control) machined parts. 

Production batch ranging from 50 pcs to 200 pieces are sought for a 

subcontracting agreement particularly in the Baltic States and other Central and 

Eastern European countries. 

02/07/2022 narzędzia i części

BRPT20210609001

Portugalskie MŚP z branży lotniczej opracowało i prowadzi globalną, opartą na 

sztucznej inteligencji (AI) aplikację internetową do monitorowania upraw, która 

wykorzystuje dane satelitarne i z dronów do generowania spostrzeżeń dla 

rolników, którzy mogą podejmować działania bez wiedzy eksperckiej. 

Przedsiębiorstwo poszukuje operatorów dronów już istniejących na rynku do 

współpracy w ramach umowy serwisowej z rolnikami chcącymi monitorować 

swoje uprawy.

A Portuguese aerospace SME has developed and runs a global, crop monitoring 

Artificial Intelligence (AI)-based web application that uses satellite and drone data 

to generate insights for farmers to take action without expert knowledge. They 

seek operators of drones already established in the market, to collaborate under a 

services agreement with farmers willing to monitor their crops.

22/07/2022 komputery i IT

BRCN20210618001

Jest to chińska firma specjalizująca się w rozwoju biznesu e-commerce. Nakreśla 

wielowymiarowy zakres działalności w wielu dziedzinach, takich jak kosmetyki, 

suplementy i produkty do pielęgnacji. W oparciu o rozwój swojej działalności 

poszukuje na rynku europejskim produktów zemulgowanych z oleju rybiego i oleju 

z alg. Ewentualna współpraca mogłaby odbywać się poprzez umowę o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

This is a Chinese company specialised in E-commerce business development. It 

lays out a multi-dimensional business scope in many fields such as beauty, 

supplement and cleaning care products. Based on its business development, it 

seeks emulsified fish oil and algae oil products from the European market. 

Potential cooperation could be via a distribution services agreement. 

09/07/2022 spożywcza

BRXK20210702001

Przedsiębiorstwo z Kosowa oferuje swoje usługi w branży spożywczej dla 

produktów HORECA oraz produktów spożywczych z długim terminem ważności. 

Firma świadczy usługi sprzedaży, pakowania i dystrybucji oraz wszystkie 

logistyczne aspekty współpracy. Firma poszukuje różnych produktów z tej branży. 

Przedsiębiorstwo poszukuje potencjalnych producentów z branży spożywczej. 

Rodzaj współpracy będzie realizowany poprzez umowę dystrybucyjną.

The Kosovar Company is offering its services in food industry for HORECA products 

and food products with a long expiration date. The company provides sales, 

packing, and distribution services as well as all logistics aspects of cooperation. 

The company is looking for various products from this industry. The company 

seeks potential producers in the food sector. The cooperation type will be through 

distribution agreement.

09/07/2022 spożywcza

BRIT20210610001

Włoski dystrybutor, który współpracuje z publicznymi włoskimi instytutami, 

poszukuje krótkoterminowych partnerstw z europejskimi dostawcami w celu 

dostarczania stałych ilości żywności (która musi spełniać określone wymagania). 

Rodzaj produktu może się różnić w zależności od rodzaju wymaganej prowizji. 

Współpraca odbywałaby się na podstawie umów na dostawy.

Italian distributor who operates with public Italian institutes is looking for short-

term partnerships with European providers for supplying consistent volumes of 

food (which has to meet specific requirements). Product type may vary depending 

on the kind of provision required.  Collaboration would be under supply 

agreements.

03/07/2022 inne usługi



BRDE20210601001

MŚP z Niemiec rozpoczęło swoją działalność w marcu 2020 r. Firma koncentruje 

się na bullet journalu i tworzeniu fizycznych produktów w sektorze premium. Start-

up poszukuje dalszego rozwoju produktu w zakresie ekologicznej i 

biodegradowalnej folii do laminowania. Partnerzy są poszukiwani w ramach 

umowy z dostawcami.

A SME from Germany started its activities in March 2020. The company focuses on 

bullet journaling and the creation of physical products in the premium price 

sector. The start-up searches for further product development for an ecological 

and biological degradable laminating foil. Partners are sought within the 

framework of a supplier agreement.

27/07/2022 różne inne produkty

BRNL20210607001

Holenderski producent w 100% elektrycznych pociągów towarowych i 

pasażerskich zasilanych energią słoneczną, przewożących towary i ludzi do i z 

centrów miast, dzielnic mieszkaniowych i parków biznesowych, poszukuje 

europejskich producentów lub dostawców możliwie przezroczystych paneli 

słonecznych jako części konstrukcji dachu wagonu kompozytowego zapewniającej 

pasażerom wrażenia przebywania na świeżym powietrzu. W tej chwili pociągi 

wyposażone są w tradycyjne panele słoneczne. Współpraca może odbywać się w 

ramach umowy z dostawcą.

A Dutch producer of 100% electric solar-powered cargo and passenger road trains, 

transporting goods and people to and from inner cities, residential areas and 

business parks, is looking for European manufacturers or suppliers of possibly 

transparent solar panels as part of the composite wagon roof structure to give 

passengers an outdoor experience. At the moment the trains are equipped with 

traditional solar panels. The collaboration could be in the frame of a supplier 

agreement.

02/07/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BRRU20210707001

Rosyjska firma z Petersburga sprzedaje koncentraty przecierów i soków z owoców 

tropikalnych, a także z jagód ogrodowych i leśnych. Firma poszukuje wiarygodnych 

dostawców soków i przecierów z mango, marakui, malin, wiśni, czarnej porzeczki i 

innych jagód w ramach umowy dostawcy.

A Russian company from St. Petersburg sells concentrates of purees and juices 

from tropical fruits, as well as from garden and wild berries. The company is 

looking for reliable suppliers of juices and purees from mango, passion fruit, 

raspberry, cherry, black currant and other berries within the framework of the 

supplier agreement.

21/07/2022 spożywcza

BRRO20210504002

Aktywna w dziedzinie reklamy, kreatywna organizacja pozarządowa z Rumunii 

specjalizuje się w różnych kategoriach wydarzeń kulturalnych, począwszy od 

sztuki, designu, fotografii, wideo, filmu, muzyki, literatury, poezji, teatru po 

marketing, sprzedaż i produkcję. Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów 

międzynarodowych (start-upy, MŚP i organizacje pozarządowe), którzy mogą 

wykonywać te same czynności w celu zawarcia umów outsourcingowych.

Active in the field of advertising, a creative NGO from Romania is specialized in 

various categories of cultural events starting from art, design, photography, video, 

film, music, literature, poetry, theatre to marketing, sales and production.The 

company is looking for international partners (start-ups, SMEs and NGOs ) who 

can perform the same activities in order to conclude outsourcing agreements.

07/07/2022 reklamowa, filmowa

BRMT20210602001

Maltańska firma produkcyjna produkująca arkusze i rolki z tektury falistej, tektury i 

przegrody kartonowe, pudełka z tekturą szczelinową i pudła cateringowe, 

poszukuje wiarygodnych międzynarodowych dostawców surowego papieru 

tekturowego, którzy zapewniają ciągłość dostaw poprzez umowę z dostawcą.

Maltese manufacturing company that produces corrugated sheets and reels, 

carton boards and partitions, slotted carton boxes and catering boxes is seeking  

reliable international suppliers of cardboard raw paper that ensure supply 

continuity via a supplier agreement. 

03/07/2022 opakowania, papier



BRUK20210721001

Wiodący brytyjski przedsiębiorca, oferujący szeroki asortyment wyrobów i wzorów 

do ręcznego robienia na drutach i szydełku, poszukuje nowych dodatkowych 

dostawców przędzy we wszystkich klasach, gramaturze, warstwie i kolorze przędzy 

do importu do Wielkiej Brytanii na podstawie umowy z dostawcą. Firma została 

założona kilka lat temu, ale odnotowała znaczny wzrost, ponieważ 

zainteresowanie rzemiosłem domowym wzrosło podczas lockdownów. 

Przedsiębiorstwo dąży do poszerzenia swojego asortymentu i podaży.

A leading UK company that provides a range of hand knitting and crochet products 

and patterns online is seeking new additional suppliers of all grades, weights, ply 

and colour of yarn, for import into the UK, via supplier agreement.  The company 

has been established for some years but has seen a substantial growth as interest 

in home crafting expanded during lockdown and seek to expand their range and 

supply. 

27/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BRSI20210707001

Młoda słoweńska firma założona w 2021 roku chce rozwijać, produkować i 

konkurować elektrycznym supermotocyklem.

Rozwiązanie firmy jest obecnie w fazie szkicu lub modelu 3D. Przedsiębiorstwo 

poszukuje laboratoriów i firm do opracowania i produkcji elektrycznego motocykla 

supermoto w ramach umowy joint venture w UE i poza nią. Firma poszukuje 

również inwestorów do podpisania umowy finansowej.

A young Slovenian company established in 2021 wants to develop, manufacture 

and compete with an electric supermoto motorcycle.  

The company solution is currently in the sketch phase or 3D model. They are 

looking for laboratories and companies to develop and manufacture an electric 

supermoto motorcycle under joint venture agreement in EU and beyond. The 

company is also searching for investors to sign financial agreement. 

28/07/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BRFR20210617001

Francuskie MŚP specjalizujące się w pakowaniu poszukuje producenta pudeł z płyt 

pilśniowych o średniej gęstości (MDF) i/lub pudeł ze sklejki z topoli/lekkiego 

drewna liściastego. Firma poszukuje długoterminowego partnera produkcyjnego 

w Europie.

The French SME specialized in packaging is looking for a wood working 

manufacturer of medium density fibreboard (MDF) boxes and / or poplar plywood 

/ light hardwood boxes. The company is looking for a long-term manufacturing 

partner in Europe.

23/07/2022
produkty drewniane, 

meble

BRUA20210614001

Ukraińska firma z prawie 20-letnim doświadczeniem poszukuje producentów i 

dostawców żelazokrzemomanganu w celu zawarcia umów dystrybucyjnych. MŚP 

chce poszerzyć swoje portfolio i chciałoby podpisać umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych z odpowiednimi producentami.

A Ukrainian company, with almost 20 years of experience, seeks producers and 

suppliers of ferro silico manganese in order to establish distribution agreements. 

The SME wants to expand its portfolio and would like to sign distribution services 

agreement with relevant manufacturers.

03/07/2022
materiały i usługi 

budowlane

BRAT20210514001

Austriackie MŚP produkujące elektryczne jednoślady w kategoriach od L1e do L3e 

poszukuje europejskich dostawców do wsparcia swojej europejskiej produkcji 

(umowa z dostawcami). Wymagane są następujące części produktu:

- amortyzatory

- światła

- opony/koła

- podnóżki

- uchwyty

- zamki

- błotniki

An Austrian SME manufacturing electric two-wheelers in the categories L1e to L3e 

is looking for European suppliers to support its European production (supplier 

agreement). The following product parts are requested:

- shock absorbers

- lights

- tires/wheels

- footrests

- grips

- locks

- fenders 

30/07/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



 BOIT20210719001 

Ten włoski start-up promuje odzyskiwanie i recykling materiałów oraz wspiera 

firmy w ograniczaniu zużycia zasobów. Opracowano platformę internetową, aby 

pomóc przedsiębiorstwom scharakteryzować swoje odpady i dopasować swoje 

materiały do partnerów logistycznych, branży transformacji i nowych 

użytkowników przemysłowych. Celem start-upu jest skalowanie symbiozy 

przemysłowej poza terytorium kraju. Współpraca przewidziana jest na podstawie 

umowy licencyjnej. 

 This Italian start-up promotes the recovery and recycling of materials and 

supports companies in reducing their resource consumption. It has developed an 

online platform to help enterprises to characterize their waste and matching their 

materials with logistics partners, transformation industries and new industrial 

users. The start-up aims at scaling industrial symbiosis beyond the national 

territory. The cooperation is envisaged under a license agreement.

 	

31/07/2022 

środowisko/energia/och

rona środowiska

BOIT20210708001

Włoska firma specjalizuje się w doradztwie w zakresie rozwiązań 

technologicznych, organizacyjnych i autoryzacyjnych firmom i profesjonalistom 

zajmującym się przyrządami technologicznymi lub źródłami promieniowania 

jonizującego i niejonizującego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu firmy 

w dziedzinie ochrony radiologicznej, fizyki medycznej i inżynierii elektronicznej, 

firma może obecnie oferować swoje usługi poprzez umowy podwykonawcze lub 

outsourcingowe na całym świecie. 

 The Italian company specialises in providing advice on technological, 

organizational and authorization solutions to companies and professionals dealing 

with technological instruments or sources of ionising and non-ionising radiation. 

Thanks to the long-lasting experience of the company’s team in the fields of 

radiation protection, medical physics and electronic engineering, the company is 

now in a position to offer its services through subcontracting or outsourcing 

agreements, worldwide.

 	

24/07/2022 
inne usługi

 BOUK20210715001 

Ta brytyjska firma rozwinęła globalny marketplace innowacji, który daje MŚP i 

uniwersytetom możliwość zaprezentowania technologii, produktów i rozwiązań. 

Daje również dużym korporacjom możliwości pozyskiwania technologii. Platforma 

jest dobrze ugruntowana w Wielkiej Brytanii, Europie i USA. Firma poszukuje 

partnerów, którzy mogliby skorzystać na korzystaniu z platformy w swoim kraju w 

celu dostarczenia zlokalizowanych wersji platformy do umowy agencyjnej. 

This UK company has developed a global innovation marketplace that gives SMEs 

and universities the opportunity to showcase technologies, products and 

solutions. It also gives large corporates opportunities to source technologies. The 

platform is well established in the UK, Europe and the USA with global 

traffic/customers. The company seeks partners who could benefit by using the 

platform in their local country to provide localised versions of the platform for a 

commercial agency agreement. 

 	

31/07/2022 
inne usługi

 BOIT20210630001 

Grupa włoskich przedsiębiorców stworzyła cyfrowy ekosystem oparty na 

modelowaniu informacji, rzeczywistości mieszanej i sztucznej inteligencji, aby 

zintegrować w jednym modelu przydatne informacje na każdym etapie cyklu życia 

łodzi. Zmniejsza ewentualne błędy projektowe, koszty i czas, uzyskując 

optymalizację produktu/procesu. Zespół poszukuje partnerstwa poprzez umowy 

outsourcingowe lub podwykonawcze. 

A group of Italian entrepreneurs have created a digital ecosystem based on 

building information modelling, mixed reality and artificial intelligence to integrate 

in a single model the useful information in every phase of the life cycle of a boat. It 

reduces possible design errors, costs and times, obtaining product/process 

optimization. The team is looking for partnership via outsourcing or 

subcontracting agreements.

22/07/2022 
komputery i IT

 	BODK20210622001 

Duńska firma z biurem produkcyjnym w Kairze prowadzi usługi rekrutacyjne, które 

pomagają firmom rekrutować zespoły do tworzenia i konserwacji IT. Firma 

współpracuje z siecią doświadczonych technologicznie agentów w całej Europie, a 

teraz poszukuje nowych agentów handlowych, aby rozszerzyć swój udany model 

biznesowy na inne kraje, najlepiej niezależnych firm/konsultantów, którzy 

pomagają innym firmom rozwiązywać problemy i wyzwania IT. 

A Danish company, with a production office in Cairo, runs a staffing service to help 

companies recruit teams for IT creation and maintenance. The company works 

with a network of tech savvy agents around Europe, and is now looking to recruit 

new commercial agents to expand its successful business model to other 

countries, ideally  independent companies/consultants which help other 

companies solve IT problems and challenges. 

22/07/2022 
komputery i IT



BOBA20210607001 

Firma z Republiki Serbskiej, BiH jest jednym z największych producentów 

elementów betonowych (produkcja betonu, bloczków betonowych i rur 

betonowych) na rynku bośniackim. Poszukuje partnerów za granicą do nawiązania 

współpracy w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Oprócz tego 

MSP oferuje swoje usługi w ramach umów produkcyjnych. Firma posiada duże 

doświadczenie w tej dziedzinie, co zapewni jakość produktów.

 	

The company from the Republic of Srpska, BiH is one of the most major producers 

of concrete elements (production of concrete, concrete blocks and concrete pipes) 

on the Bosnian market. It is looking for partners abroad to establish cooperation 

under distribution services agreements. Beside this, the SME is offering its services 

under manufacturing agreements. The company has a extensive experience in the 

field, which will ensure the quality of the products.

16/07/2022 

materiały i usługi 

budowlane

 	BOIT20210623002 

Włoska firma, specjalizująca się w tradycyjnym rozdrabnianiu zbóż, opracowała 

szeroką gamę produktów bezglutenowych, jajecznych i bezmlecznych, 

przeznaczonych dla osób dotkniętych celiakią. Produkcja obejmuje mieszanki 

mączne, makarony suche, gotowe do smaku produkty słodkie i słone, produkty 

mrożone. Firma poszukuje agentów, importerów, dystrybutorów do umowy 

pośrednictwa handlowego i usług dystrybucyjnych. Jest również zainteresowana 

świadczeniem usług produkcyjnych w ramach umowy produkcyjnej. 

An Italian company, specialised in traditional cereal grinding, has developed a 

wide range of gluten free, egg free and dairy free products, devoted to people 

affected by celiac disease. The production includes flours mix, dry pasta, sweet 

and salty ready-to-taste products, frozen products. The company is looking for 

agents, importers, distributors for commercial agency and distribution services 

agreement.  It’s also interested in providing production services within a 

manufacturing agreement.

 	

16/07/2022 

pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOBE20210706001 

Rentowny, międzynarodowy dystrybutor wyrobów medycznych, specjalizujący się 

przede wszystkim w kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii, poszukuje 

partnera do przejęcia firmy.

 

Firma znajduje się obecnie w Belgii, ale jej klienci oraz dostawcy/producenci 

znajdują się w całej Europie, USA i Chinach.

Przejęcie spółki będzie następować stopniowo, w oparciu o dwustronne 

konsultacje. 

 	

A profitable international distribution company of medical devices, specialised 

primarily in the interventional cardiology and cardiac surgery, is looking for an 

acquisition partner. 

 

The company is currently located in Belgium, but its customers as well as its 

suppliers / manufacturers are located across Europe, in the USA and in China. 

The take-over of the company will be done gradually, basesd on of bilateral 

consultation.

 	

28/07/2022 
medycyna

BOBE20210519001 

Długoletnia belgijska firma z silną pozycją w Europie poszukuje partnerów 

biznesowych do rozszerzenia na nowe rynki swojej prostej, ale uniwersalnej 

koncepcji opartej na materiałach eksploatacyjnych do napojów dla segmentów 

„Out of Home” i powiązanych z nimi maszyn. Szeroka i wysoka jakościowo gama 

rozwiązań w zakresie napojów (palona kawa ziarnista, kawa mielona, kartridże, 

herbaty, ...) i urządzeń do napojów może być dystrybuowana pod własną belgijską 

marką lub poprzez umowy produkcyjne marek własnych na podstawie 

długoterminowych. 

 	

Long lasting Belgian company with a strong position in Europe is looking for 

business partners to expand on new markets its simple but universal concept 

based on beverage consumables for the "Out of Home" segments and their 

related machines. The extensive and qualitative ranges of beverage solutions 

(roasted coffee beans, ground coffees, cartridges, teas, ...)  and drink appliances 

can be distributed under the own Belgian brand or via private label manufacturing 

agreements on long term basis.

14/07/2022 
inne usługi

 	BOIL20210620001 

Ta transformująca izraelsko-latynosko-europejska firma zajmująca się 

rozwiązaniami dla rolnictwa oferuje rozwiązania i formuły w zakresie zdrowia 

roślin, koncentrując się na potrzebach żywieniowych i sanitarnych upraw. 

Poszukują dystrybutorów preparatów i sprzętu rolniczego na podstawie umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

This transformative Israeli-Latin-European agricultural solutions company offers 

plant health solutions and formulas, focusing on the crops’ nutritional and sanitary 

needs.

They are looking for distributors of agricultural formulas and equipment under a 

distribution services agreement. 

 	

27/07/2022 
rolnictwo



BODE20210602001 

Niemiecka firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji urządzeń 

automatyki laboratoryjnej do fazy przedanalitycznej (obszar wprowadzania 

próbek) i poszukuje usług dystrybucji lub umów agencyjnych na całym świecie. 

Urządzenie służy do automatyzacji sortowania próbek, łagodzenia zagrożeń dla 

ludzi i znacznego zwiększenia przepustowości obszaru, skracając czas realizacji. 

Jest kompatybilne ze wszystkimi standardowymi urządzeniami laboratoryjnymi i 

oprogramowaniem, a jego rozmiar można dostosować do dowolnych warunków 

pracy. 

The German company is specialized in developing and manufacturing laboratory 

automation devices for the pre-analytical phase (samples entrance area) and is 

looking for distribution services or commercial agency agreements worldwide. The 

device is used to automate sample sorting, mitigating human risks and highly 

enhancing throughput of the area, reducing turn-around time. It is compatible 

with all standard lab hardware and software and may be customized in size for 

any operating conditions.

 	

09/07/2022 
inne usługi

 	BOUK20210706001 

Ten brytyjski projektant i dostawca wysokiej jakości oryginalnych naczyń 

kuchennych wprowadził niedawno na rynek nową gamę produktów, która 

spodoba się osobom, które poważnie podchodzą do gotowania.

Ten wybór nowocześnie wyglądających, bardzo trwałych patelni, naczyń 

żaroodpornych, woków i innych produktów został z dużym powodzeniem przyjęty 

na brytyjskim rynku naczyń kuchennych.

Dlatego firma zamierza teraz rozszerzyć sprzedaż swoich produktów za granicą i 

poszukuje doświadczonych agentów lub dystrybutorów na całym świecie, aby 

osiągnąć ten cel”. 

This UK designer and supplier of high-quality original cookware has recently 

launched a new range of products to appeal to people who are serious about 

cooking. 

This selection of modern looking highly durable pans, casserole dishes, woks and 

more have been very successfully received by the UK cookware market. 

The company is therefore now looking to expand sales of its products overseas 

and seeks experienced agents or distributors worldwide to achieve this aim.

 	

29/07/2022 
inne usługi

 	BORO20210401002

Rumuńska firma jest gospodarstwem ekologicznym, a także producentem soków. 

Firma została założona w 2014 roku z 6 hektarami czarnego bzu i lawendy, na 

dziewiczej ziemi, a dziś ma 10 hektarów z aronią, czarnym bzem, jeżyną, 

truskawką i lawendą. Firma poszukuje dystrybutorów, którzy sprzedają 

ekologiczne i zdrowe produkty w swoich krajach detalistom i innym klientom 

działającym w sektorze ekologicznej żywności i napojów. 

A Romanian company is an organic farm and also a juice producer. The company 

was founded in 2014 with 6 hectares of elderberry and lavender, on virgin land 

and has today 10 hectares with aronia, elderberry, blackberry, strawberry and 

lavender. The company is looking for distributors who sell organic and healthy 

products in their countries to retailers and other customers working in the sector 

of organic foods and beverages.  

08/07/2022 
spożywcza

BOIT20210610002 

Ta włoska firma, założona w 2014 roku w północno-wschodnich Włoszech, 

produkuje ekstrakt z liści oliwnych, który jest tradycyjnym produktem 

śródziemnomorskim.

Udowodniono, że ekstrakt jest skuteczny w walce z cholesterolem i wysokim 

ciśnieniem krwi.

Firma produkuje naturalne i organiczne produkty zdrowotne dla detalistów i 

dystrybutorów w sektorze zdrowia na całym świecie. Poszukuje importerów i 

dystrybutorów działających w sektorze zdrowia/suplementów diety.

This Italian company, founded in 2014 in northeastern Italy, produces olive leaf 

extract, which is a Mediterranean traditional product.

The extract is proven to be effective against cholesterol and high blood pressure.

The company produces natural and organic health products for retailers and 

distributors in the health sector worldwide. It is looking for importers and 

distributors active in the health/food supplement sector.

08/07/2022 
spożywcza



BOCN20210616001 

Jest to chińska firma specjalizująca się w badaniach i rozwoju oraz produkcji 

wysokopolimerowych folii z tworzyw sztucznych. Produkty mogą być szeroko 

stosowane w przemyśle spożywczym, medycznym, chemicznym, tytoniowym, 

budowlanym, alkoholowym, elektronicznym i innych branżach jako materiały 

opakowaniowe.

Zgodnie z badaniami biznesowymi firmy, firma poszukuje obecnie europejskich 

dystrybutorów, aby rozszerzyć swój rynek folii z tworzyw sztucznych poprzez 

umowy o usługi dystrybucyjne. 

This is a Chinese company specialised in R&D and manufacturing of high polymer 

plastic film products. The products can be widely used in food, medicine, chemical 

industry, tobacco, construction, alcohol, electronics and other industries as 

packaging materials.

According to the company business exploration, it is now seeking European 

distributors to expand its plastic film market via distribution services agreements.

06/07/ 2022 
inne usługi

 	BONL20210531001 

To innowacyjne holenderskie MŚP specjalizuje się w przetwarzaniu owadów do 

spożycia przez ludzi. Poszukuje nowych partnerów biznesowych:

- Producenci żywności produktów na bazie owadów do umowy produkcyjnej.

- Firmy/sprzedawcy detaliczni zainteresowani produktami opartymi na owadach 

do umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych." 

This innovative Dutch SME specialises in processing insects for human 

consumption.

  It is looking for new business partners:

- Food producers of insect based products for a manufacturing agreement. 

- Companies/ retailers interested in insect based products for a distribution 

services agreement.

 	

02/07/2022 
spożywcza

BORU20210525001 

Rosyjska firma z regionu Swierdłowska oferuje serwis internetowy do oceny 

wiarygodności kontrahentów. Firma oferuje serwis internetowy do wybierania i 

sprawdzania kontrahentów w Rosji, Białorusi i Kazachstanie. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem wiarygodnych partnerów i jest gotowa do zawarcia 

umowy pośrednictwa handlowego. 

The Russian company from the Sverdlovsk region offers a web service for the 

evaluation of the reliability of counterparties. The company offers a web service 

for selecting and checking counterparties in Russia, Belarus and Kazakhstan. The 

company is interested in finding reliable partners and is ready to conclude a 

commercial agency agreement.

13/07/2022 
inne usługi

 	BOHU20210621002 

Winiarnia położona jest w regionie północno-węgierskim, w rejonie Tokaju. 

Zaczęła ponad 40 lat temu od niewielkiej produkcji win typu Tokaj: win słodkich, 

półsłodkich i wytrawnych ze świeżymi aromatami owoców, które zdobyły wiele 

nagród w węgierskich i międzynarodowych konkursach winiarskich. Poszukują 

zainteresowanych agencji handlowych lub umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

 	The winery is located in the North-Hungarian region, in the area of Tokaj. It 

started more than 40 years ago with a small production of Tokaj wines: sweet, 

semi-sweet and dry wines with the fresh aromas of fruit, which have won many 

awards in Hungarian and international wine contests. They are looking for a 

commercial agency interested or any distribution services agreements.

14/07/2022 
spożywcza

BOUA20210331005

Profesjonalny ukraiński producent okapów kuchennych oraz suszarek 

elektrycznych poszukuje partnerów do rozwoju na rynku europejskim. Współpraca 

mogłaby odbywać się poprzez umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

This is a professional Ukrainian manufacturer engaged in the production and sales 

of kitchen hoods and electric dryers. Based on its business exploration strategy, 

the company is looking for partners to develop the European market. Potential 

cooperation could be via a distribution services agreement.

24/07/2022 różne inne produkty

BOHR20210528001

Innowacyjna chorwacka firma wytwarza szeroką gamę produktów well-being z 

unikalną, aktywną technologią opartą na kompozytach krystalicznych. Firma 

oferuje komponenty krystaliczne, które mają szerokie zastosowanie m.in. mogą 

być wykorzystane w przemyśle tekstylnym, przy produkcji pościeli, pianki, sprzętu 

dla zwierząt oraz przy uprawie roślin.

Współpraca przewidziana jest w ramach umowy dystrybucyjnej.

A Croatian innovative company specialized in the production of wide range of well-

being products with a unique active technology based on crystal composites is 

offering its crystal composites to be implemented in a wide range of different 

products. There is a possibility of an easy implementation of bio-crystal 

components into: bedding, foam and textile industry, pet and horse equipment, 

plant accessories. 

The cooperation is envisaged under the distribution agreement. 

28/07/2022 różne inne produkty



BOTR20210527002

Od 2004 roku turecka firma produkuje wysokiej jakości drabiny schodowe do 

użytku domowego, metalowe uchwyty do mopów, metalowe ściągaczki, 

plastikowe pokrywy włazów i plastikowe kanały odwadniające. Miesięczna 

zdolność produkcyjna firmy wynosi 60 000 drabin.

Turecka firma poszukuje pośredników handlowych i dystrybutorów.

The Turkish company has been producing high-quality and top design household 

step ladders, metal mop handles, metal squeegees, plastic manhole covers and 

plastic drainage channels since 2004. The company's monthly production capacity 

is 60,000 step ladders.

Turkish company offers a commercial agency or distribution services agreement to 

reach new customers and markets. 

03/07/2022 różne inne produkty

BOUK20210617002

Innowacyjny, brytyjski producent odpornych na zużycie, przyjaznych dla 

środowiska elementów sprzętu do oprysków rolniczych, w tym aplikatorów 

nawozów płynnych, poszukuje agentów handlowych lub dystrybutorów, aby 

umożliwić ekspansję na nowe rynki.

UK company that is an innovative manufacturer of low wear environmentally 

smart agricultural spray components including liquid fertilizer applicators is 

looking for commercial agents or distributors to enable them to expand into new 

markets.

08/07/2022 rolnictwo

BOIT20210713001

Włoskie MŚP jest jednym z wiodących producentów płyt obwodów drukowanych 

(PCB) we Włoszech, z ponad 50-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie i szeroką 

obecnością na arenie międzynarodowej. Firma poszukuje partnerstw w ramach 

umów produkcyjnych.

 

The Italian SME is among the leading manufacturers of printed circuit boards 

(PCB) in Italy with more than 50 years of experience in the field and an extensive 

international presence. It is looking for partnerships within the framework of 

manufacturing agreements.

30/07/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BORO20210628002

Rumuński producent naturalnej wody  poszukuje partnerów biznesowych w 

krajach UE. Firma jest zainteresowana ekspansją międzynarodową przy wsparciu 

dystrybutora lub przedstawiciela handlowego.

 

A Romanian producer of natural flat water, is looking for business partners in the 

EU countries. The company is interested in expanding internationally with the 

support of a distributor or commercial agent.

20/07/2022 spożywcza

BOUA20210528004

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji ekologicznych, certyfikowanych, 

mrożonych (IQF: indywidualne szybkie zamrażanie) oraz świeżych jagód, grzybów i 

chrzanu. Producent poszukuje dystrybutorów oraz partnerów do produkcji 

przecierów, koncentratów, soków itp. pod marką własną w ramach umowy 

produkcyjnej. Firma nawiąże długotrwałe relacje partnerskie.

 

The Ukrainian company, specialized in the manufacturing of organically certified 

frozen IQF(individual quick freezing) /fresh berries, mushrooms and horseradish, is 

looking for distributors. The company is also looking for partners for the 

production of puree, concentrates, juice, etc. The producer is ready to 

manufacture products under private label in terms of a manufacturing agreement. 

The manufacturer is looking for partners to establish long-term partnership 

relations.

08/07/2022 spożywcza

BODE20210510001

Niemiecka, średniej wielkości, agencja marketingowa  specjalizująca się w 

obsłudze dostawców usług inżynieryjnych dla przemysłu i produkcji, oferuje 

firmom doradztwo w zakresie strategii wprowadzania na rynek, marketingu i 

pozycjonowania w Niemczech. Preferowanym rodzajem partnerstwa jest umowa 

outsourcingowa.

 

A German medium-sized marketing agency, specialised in serving engineering 

service providers, the technical sectors of industry and manufacturing, offers 

companies advice on their market launch strategy, marketing & positioning in 

Germany. Τhe type of partnership preferred is outsourcing agreement.

30/07/2022 komputery i IT

BOPL20210513003

Polski producent kosmetyków zawierających 100% filtratu śluzu ślimaka 

zbieranego i filtrowanego we własnych laboratoriach poszukuje partnerów 

biznesowych w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Polish producer of cosmetics containing 100% snail slime filtrate collected and 

filtered in their own laboratories is looking for business partners under 

distribution services agreement.

14/07/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BORU20210513007
Młoda rosyjska firma, zajmująca się produkcją katod emisji polowej z metali 

ogniotrwałych na bazie płyt mikrokanałowych, poszukuje dystrybutorów.

A young Russian company, engaged in the production of field emission cathodes 

made of refractory metals based on microchannel plates, is looking for partners to 

sign a distribution services agreement.

03/07/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BODE20210719004

Niemiecka firma jest usługodawcą i dostawcą tekstyliów (pościel, obrusy, ręczniki 

itp.) wykonanych z bawełny organicznej, zwykłej  lub mieszanek bawełny i 

poliestru dla sektora HoReCa, służby zdrowia, pralni itp. Przedsiębiorstwo 

poszukuje umów pośrednictwa handlowego i usług dystrybucyjnych z partnerami 

mającymi dobre kontakty z nabywcami w tych sektorach. Oferuje również umowy 

produkcyjne na tekstylia na zamówienie z bawełny organicznej.

A German company is a service provider and supplier of textiles (bed linen, 

tablecloths, towels etc.) made from organic cotton, normal cotton or mixed 

cotton/polyester for the HoReCa (Hotel/Restaurant/Catering) and healthcare 

sectors, laundry centers etc. It is looking for commercial agency and distribution 

services agreements with partners having good connections to purchasers in these 

sectors. It is also offering manufacturing agreements for custom-made textiles 

made from organic cotton.

31/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOBG20210527002

Bułgarska firma z siedzibą w Płowdiwie zajmuje się produkcją szerokiej gamy 

materaców (w tym materaców dla niemowląt i dzieci), poduszek, kołder, 

ochraniaczy, aby zagwarantować dobrej jakości i zdrowy sen całej rodzinie. Do 

produkcji wykorzystywane są innowacyjne i ekologiczne materiały, tak aby 

zapewnić indywidualny komfort i odciążenie. MŚP oferuje swoim potencjalnym 

partnerom biznesowym umowę na podwykonawstwo lub dystrybucję.

A Bulgarian company, located in Plovdiv, is engaged with production and 

realization of a wide variety of mattresses, including mattresses for babies and 

children, pillows, top mattresses, duvets, protectors, to ensure good quality & 

healthy sleep of the entire family. Innovative and eco-friendly materials are used 

in the production, so as to provide individual comfort and pressure relief. The SME 

is offering subcontracting or distribution services agreement to its potential 

business partners.

08/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOCN20210607001

Chińskie przedsiębiorstwo sportowe z siedzibą w Shenzhen planuje zbudować 

nowoczesny park sportowy, skupiający się na treningach, zawodach i związanych z 

nimi rozrywkach związanych z narciarstwem na sztucznych/suchych stokach.

Całkowita inwestycja projektu wyniesie 200 mln USD, podczas gdy inwestycja w 

początkowej fazie osiągnie 80 mln USD. Chińska firma poszukuje obecnie 

partnerów inwestycyjnych do współpracy kapitałowej, technologicznej, 

infrastrukturalnej i budowlanej projektu poprzez umowę finansową.

 

A Chinese sports enterprise based in Shenzhen has a plan to build a modern sports 

park focused on training, competitions and related entertainment of dry skiing. 

The project's total investment is expected to hit USD 200 million, while the initial 

phase investment reaching USD 80 million. The Chinese company is now looking 

for investment partners for cooperation in the project's capital, technology, 

facilities and construction through a financial agreement.

29/07/2022 inne usługi

BOQA20210621005

Katarski producent akcesoriów do kanałów grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych (HVAC), żaluzji, klap ratunkowych i innych produktów do 

przepływu powietrza poszukuje agentów i dystrybutorów. Firma ma 

doświadczenie w eksporcie i dąży do rozszerzenia swoich rynków zagranicznych

 

Qatari manufacturer of heating, ventilation and air conditioning (HVAC) duct 

accessories, air terminals, louvers, life safety dampers and other air distribution 

products is looking for agents and distributors. The company has experience in 

exporting and seeks to expand their foreign markets

09/07/2022 różne inne produkty

BORU20210702001

Rosyjska firma z regionu moskiewskiego zajmuje się projektowaniem i produkcją 

aluminiowego wypełniacza o strukturze plastra miodu dla przedsiębiorstw 

przemysłu lotniczego, kolejowego, morskiego i innych. Konstrukcje wykonane z 

aluminiowego wypełniacza o strukturze plastra miodu mają wysoką wytrzymałość 

właściwą, a sam wypełniacz o strukturze plastra miodu ma niską masę 

objętościową. Firma jest zainteresowana pozyskiwaniem partnerów zagranicznych 

w ramach zawierania umów na usługi produkcyjne lub dystrybucyjne.

 

A Russian company from the Moscow region is engaged in the design and 

production of aluminum honeycomb filler for enterprises of the aerospace 

industry, railway, marine and other areas. Structures made of aluminum 

honeycomb filler have high specific strength, and the honeycomb filler itself has a 

low volume mass. The company is interested in finding foreign partners within the 

framework of concluding manufacturing or distribution services agreements.

30/07/2022 różne inne produkty

BOUA20210601001
Ukraińska firma sprzedaje wysokiej jakości kocyki z trwałej wełny z Karpat. Firma 

poszukuje dystrybutorów.

A Ukrainian company aims to sell wool blankets. The main advantages for the user 

are high-quality home textiles in sustainable wool from the Carpathians. The 

company is looking for partners under a distribution services agreement.

20/07/2022
materiały i usługi 

budowlane



BOSG20210714001

Singapurska firma specjalizuje się w produkcji, dystrybucji i sprzedaży detalicznej 

chińskich mrożonych produktów spożywczych. Serwują różnorodne smakołyki, w 

tym japońskie mochi          i tradycyjne lokalne przekąski, takie jak chińskie mini 

bułeczki. Firma jest zainteresowana sprzedażą swoich produktów w Europie i 

poszukuje dystrybutorów.

 

The Singapore company specialises in the manufacture, distribution, and retailing 

of Chinese frozen food products. The company is a frozen food manufacturer and 

distributor based in Singapore. They serve a variety of treats, including Japanese 

mochi and traditional local snacks like Chinese mini buns. The company is 

interested in selling its products in Europe and is looking for European partners 

through a distribution service agreement.

30/07/2022 spożywcza

BODE20210505002

Niemiecki producent unikalnych narzędzi do znakowania przemysłowego, takich 

jak żelazka do znakowania drewna, poszukuje partnerów dystrybucyjnych. Ich 

narzędzia są już sprzedawane w kilku krajach Europy oraz znane i cenione za 

jakość i trwałość. Aby rozszerzyć swoją międzynarodową sprzedaż, chcą nawiązać 

kontakt z nowymi partnerami biznesowymi, takimi jak sprzedawcy narzędzi i 

pieczątek. Firma jest zainteresowana długoterminową współpracą w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A German manufacturer for unique tools for industrial branding, like branding 

irons for wood, is looking for distribution partners. Their tools are already sold in 

several European countries and known and valued for their quality and durability. 

To extend their international sales they want to get in contact with new business 

partners, like dealers for tools and stamps. The company is interested in long-term 

partnerships under distribution services agreement.

22/07/2022 różne inne produkty

BODE20210610001

MŚP z północnych Niemiec opracowało cyfrowe narzędzie do zamawiania i 

monitorowania, które umożliwia inteligentne i wydajne pozyskiwanie zapasów i 

materiałów eksploatacyjnych dla statków od starannie wyselekcjonowanej sieci 

dostawców, z naciskiem na odżywianie i konsumpcję. Dodatkowo system oferuje 

szczegółową kontrolę budżetu i zmniejsza obciążenie administracyjne procesu 

zakupowego. Firma poszukuje umów agencyjnych i franczyzowych.

 

A (Northern) German SME has developed a digital order and monitoring tool, 

which enables the smart and efficient sourcing of provisions and consumables for 

vessels from a carefully selected supplier network, with a focus on nutrition and 

consumption. Additionally the system offers a detailed budget control and 

reduces the administrative burden of the procurement process. The SME is 

searching for commercial agency and franchise agreements.

02/07/2022 sektor morski, lotniczy

BOMK20210610001

Macedońska firma informatyczna opracowała innowacyjne oprogramowanie, 

które obejmuje wszystkie działania w działach kadr/zasobów ludzkich (HR). To 

rozwiązanie jest odpowiednie dla każdego rodzaju firmy lub organizacji, która 

pozyskuje, przetwarza i przechowuje dane pracownicze. Firma poszukuje nowych 

klientów lub dostawców oprogramowania do współpracy w ramach agencji 

handlowej lub umowy licencyjnej.

A Macedonian IT company has developed an innovative employee business 

operations software that covers all operations in Human Resources (HR) 

departments. This solution is suitable for any kind of company or organisation 

needing to store and gain processing data for all employees. The company is 

looking for new clients or software vendors for cooperation under commercial 

agency or licensing agreement.

20/07/2022 komputery i IT

BOPL20210705001

Polska firma produkuje przyprawy, zioła i suszone warzywa w postaci produktów 

paczkowanych pod wieloma markami prywatnymi dla sieci handlowych na terenie 

całej UE. Producent oferuje przyprawy jednorodne (pieprz, pieprz mielony, 

papryka słodka, ziele angielskie, czosnek granulowany, liść laurowy itp.), zioła 

(oregano, bazylia, majeranek, koper itp.), mieszanki przypraw (do kurczaka, mięsa, 

żeberek, grilla itp.) oraz suszone warzywa. Firma poszukuje partnerów do umowy 

o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy produkcyjnej.

 

Polish company producing spices, herbs and dried vegetables in the form of 

packaged products under many private brands for retail chains throughout the EU - 

offers homogenous spices (peppercorns, ground pepper, sweet paprika, allspice, 

granulated garlic, bay leaf etc.), herbs (oregano, basil, marjoram and dill etc.), 

seasoning mixes (seasoning for chicken, meat, ribs, barbecue etc.) and dried 

vegetables. Looking for partners for distribution services agreement or 

manufacturing agreement.

23/07/2022 spożywcza



BOHR20210604001

 

Chorwacki producent specjalistycznych środków czyszczących (bezalkoholowych; 

biodegradowalnych) do okularów przeciwsłonecznych, korekcyjnych, soczewek, 

smartfonów, tabletów, wszelkiego rodzaju ekranów, telewizorów, aparatów 

fotograficznych itp. poszukuje dystrybutorów i partnerów  (ISO 9001 ; ISO 14 001).

 

Croatian manufacturer of specialized cleaning agents (alcohol-free; 

biodegradable) for sunglasses and prescription glasses (lens cleaner), smart 

phones, tablets, all types of screens, televisions, cameras, touch screens, etc. is 

looking for distributors and partners, and offers production for its partners (ISO 

9001 ; ISO 14 001).

02/07/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BORO20210526001

Rumuńska firma jest producentem różnego rodzaju odzieży (kombinezony, 

garnitury, kurtki, koszule casualowe itp.), a także bielizna, zasłony i firany dla 

jednostek hotelowych. Wszystkie fazy produkcyjne procesu produkcyjnego 

odbywają się w Rumunii. Firma pracuje dla lokalnych marek, przy średnich 

zamówieniach, ale oprócz zwiększania udziału w rynku, obecnie poszukuje 

międzynarodowych partnerów zainteresowanych jej usługami w ramach umów 

produkcyjnych lub podwykonawczych. 

The Romanian company is a manufacturer of different types of clothing (overalls, 

suits, jackets, casual shirts etc.), as well as linen, curtains and draperies for hotel 

units. All the production phases of the production process are carried out in 

Romania. The company is working for local brands, with medium orders, but in 

addition to enlarge its market share, nowadays is looking for international 

partners interested in its services under manufacturing or subcontracting 

agreements.

 20/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BORU20210705001

Rosyjski producent z regionu Jarosław zajmuje się produkcją czerwonego 

pigmentu tlenku żelaza. Ten proszek jest aktywnie wykorzystywany do produkcji 

powłok malarskich i materiałów budowlanych. Firma poszukuje wiarygodnych 

partnerów zagranicznych do zawierania umów na usługi dystrybucyjne.

A Russian manufacturer from the Yaroslavl region is engaged in the production of 

red iron oxide pigment. This powder is actively used in the production of paint 

coatings and building materials. The company is looking for reliable foreign 

partners to conclude distribution services agreements.

22/07/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

 BORO20210519003

Rumuńska firma działająca w branży transportowo-logistycznej jest w stanie 

zapewnić rozwiązania transportowe – kontenery morskie, plandeki i transport 

chłodniczy – dostosowane do wymagań klienta. Firma poszukuje partnerów (MŚP 

lub duże firmy) do zawierania umów podwykonawczych.

 

A Romanian company, active in the transportation and logistics field, is able to 

provide transportation solutions - maritime containers, tarpaulin and refrigerated 

transport - tailored to customer requirements. The company is looking for 

partners (SMEs or large companies) to conclude subcontracting agreements.

22/07/2022 transport/logistyka

 BODE20210707001

Niemieckie MŚP zajmujące się rozwojem, produkcją i sprzedażą urządzeń do 

utrzymania wody oferuje szeroką gamę maszyn. Asortyment obejmuje łodzie, 

pojazdy i amfibie, a także osprzęt do standardowych ciągników do czyszczenia 

systemów wody otwartej. Niemieckie MŚP poszukuje partnerów dystrybucyjnych i 

umów agencyjnych.

 

A German SME active in the development, production and sales of water 

maintenance machines offers a broad range of machinery for water maintenance. 

The product range contains boats, vehicles and amphibious machines, as well as 

attachments for standard tractors for the cleaning and mowing of open water 

systems. The German SME is searching for distribution partners and commercial 

agency agreements.

28/07/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

 BOUA20210710001

Ukraiński przedsiębiorca z siedzibą w Kijowie oferuje usługi doradztwa i strategii 

biznesowej w zakresie mody, usługi rozwoju marki dla klientów zagranicznych. 

MSP posiada 10-letnie doświadczenie w biznesie związanym z modą i doradztwie 

medialnym. Firma poszukuje partnerów z UE i chce pracować w ramach umów 

outsourcingowych.

 

The Ukrainian entrepreneur based in Kyiv is offering fashion business consulting 

and strategy services, brand development services for foreign clients. The SME has 

a 10 years of experience in a fashion related business and media consultancy 

activities. The company is looking for EU partners and wish to work under 

outsourcing agreements.

29/07/2022 doradztwo i konsultacje

 BORO20210625001

Rumuńska firma specjalizuje się w projektowaniu casualowych, gotowych do 

noszenia sukienek dla kobiet. Firma poszukuje międzynarodowych partnerów 

biznesowych, dla których będzie mogła świadczyć usługi projektowania mody w 

ramach umów outsourcingowych.

 

A Romanian company specialises in designing casual, ready-to-wear dresses for 

women. The company seeks international business partners for whom to provide 

fashion design services under outsourcing agreements.

24/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



BOIT20210621002

Ta włoska spółdzielnia jest producentem odzieży męskiej i damskiej. Wszystkie 

etapy produkcji odbywają się we Włoszech. Pracowali dla światowych marek z 

dużymi zamówieniami. W celu zwiększenia udziału w rynku międzynarodowym 

poszukują partnerów międzynarodowych w branży odzieżowej (producenci 

odzieży i projektanci) zainteresowanych ich usługami w ramach umów 

produkcyjnych.

 

This Italian cooperative is a manufacturer of men's and women's clothes. All the 

production steps are carried out in Italy. They have been working for worldwide 

brands with large orders. In order to expand their international market share, they 

are looking for international partners in the clothing industry (clothing 

manufacturers and designers) interested in their services under manufacturing 

agreements.

14/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

 BOHR20210524001

Chorwacka firma oferuje pyszne skwarki wieprzowe oraz jadalny smalec 

wieprzowy. W celu rozszerzenia eksportu swoich produktów firma poszukuje 

partnerów handlowych, odbiorców i hurtowni na całym świecie w ramach umów 

pośrednictwa handlowego lub usług dystrybucyjnych.

 

A Croatian company offers authentic and delicious pork cracklings and edible pork 

lard. In order to expand export of their products, the company is looking for 

business partners, buyers and wholesalers all around the world under commercial 

agency or distribution services agreements.

 09/07/2022 spożywcza

 BOIT20210521001

Historyczne, rodzinne MŚP, produkujące wysokiej jakości poduszki do łóżek, 

wykonane w całości w swoim zakładzie w środkowych Włoszech przy użyciu 

opatentowanej technologii, poszukuje partnerów handlowych dla swoich 

produktów poprzez umowę dystrybucyjną lub umowę agencyjną. Firma rozważy 

również zawarcie umowy na produkcję poduszek i produkcję pod markami 

własnymi.

Historic family-owned SME, producing high-quality bed pillows made entirely in its 

facility in central Italy using patented technology, seeks trade partners for its 

products, through a distribution or commercial agency agreement. The company 

will also consider a manufacturing agreement for pillows and private-label 

production.

22/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOIT20210420003

Włoska firma z siedzibą w Palermo na Sycylii przetwarza naturalne i 

biodegradowalne produkty fitokosmetyczne (kosmetyki przygotowywane przy 

użyciu roślin) do pielęgnacji ciała, dostarczając również specjalną linię dla SPA.

Firma pragnie znaleźć agentów i dystrybutorów za granicą w celu nawiązania 

długoterminowej współpracy. Firma jest otwarta na współpracę na całym świecie, 

a także poszukuje umów produkcyjnych z potencjalnymi kierownikami hoteli, 

którzy mogą poprosić o dostawę.

An Italian company, located in Palermo, Sicily, processes natural and 

biodegradable phytocosmetic products (cosmetics prepared with the employment 

of plants) for body care, providing also a specific line for spas.

The company wishes to find agents and distributors abroad to establish a long 

term cooperation. The company is open to a collaboration worldwide and also 

looks for manufacturing agreements with potential hotel managers that could 

request a supply. 

10/07/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOTR20210705002

Turecka firma, która specjalizuje się w wysokiej jakości suszonych owocach i 

warzywach, stosuje unikalną opatentowaną technikę suszenia owoców i warzyw, 

która pozwala im zachować ich naturalny smak, wartości odżywcze i witaminy, tak 

jakby były świeżo zebrane. Produkty firmy są bezglutenowe, bez orzechów, bez 

alergenów, bez dodatków, bez dodatku cukru, bez barwników i bez 

konserwantów. Turecka firma oferuje umowę o świadczenie usług 

dystrybucyjnych oraz umowę agencyjną.

A Turkish company which has been specialized in high quality dried fruits and 

vegetables uses a unique patented technique to dry the fruits and vegetables 

which enables them to preserve their natural taste, nutritions and vitamin as if 

they are newly picked.  The company's products are gluten free, nut free, allergen 

free and contain no additives, no extra sugar, no colouring and free from 

preservatives. The Turkish company offers distribution services agreement and 

commercial agency agreement.

27/07/2022 spożywcza



BODE20210512001

Niemieckie innowacyjne MŚP z branży biotechnologicznej opracowało pięć 

nowych odmian topoli, które wykazują zwiększony wzrost i nawet 100% wzrost 

produkcji biomasy. Pozwala to na szybszą produkcję drewna na zagajnikach o 

krótkiej rotacji (SRC) nadających się do produkcji energii, a także wytwarzanie 

monocukrów lignocelulozowych do wykorzystania w procesach fermentacyjnych i 

biotechnologicznych. Poszukują partnerów biznesowych z wymienionych dziedzin 

do umów finansowych/joint venture, aby w pełni wykorzystać potencjał tych 

odmian drzew.

 

A German innovative biotech SME has developed five new poplar tree varieties 

showing enhanced growth and up to 100% increase in biomass production. This 

allows faster wood production on short rotation coppices (SRC) suitable for energy 

production as well as generation of lignocellulosic mono-sugars for use in 

fermentation and biotech processes. They look for business partners from 

mentioned fields for financial/joint venture agreements to fully exploit the 

potential of these tree varieties.

 08/07/2022
środowisko/energia/och

rona środowiska

 BOUA20210503004

Ukraińska firma zlokalizowana w Charkowie produkuje wysokiej jakości olej 

słonecznikowy. Olej słonecznikowy firmy wytwarzany jest z krajowych surowców. 

Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych ze znajomością odpowiednich 

kanałów sprzedaży poprzez umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.

 The Ukrainian company located in Kharkiv produces high-quality sunflower oil. 

The company's sunflower oil is manufactured from domestic raw materials. It 

seeks distribution partners with knowledge of suitable sales channels, through a 

distribution services agreement.

27/07/2022 spożywcza

BORU20210513005

Rosyjska firma z Sankt Petersburga specjalizująca się w technologiach czyszczenia 

poszukuje usług dystrybucji i umów licencyjnych.

Oferuje innowacyjną, wielobranżową technologię mechanicznego czyszczenia 

powierzchni, której obszary zastosowania obejmują czyszczenie metali, usuwanie 

lodu, przygotowanie ścian i podłóg.

 

A Russian company from Saint Petersburg that specializes in trust cleaning 

technologies is looking to sign distribution services and license agreements.

It offers an innovative multi-industry mechanical surface cleaning technology, with 

areas of application including cleaning of metals, removal of ice, preparation of 

walls and floors.

03/07/2022
materiały i usługi 

budowlane

 BOTR20210609001

Turecka firma zajmująca się inżynierią i filamentami 3D została założona w 2017 

roku w Kayseri w Turcji. Firma produkuje polimerowy filament do drukarek 3D.

Firma poszukuje umów na usługi dystrybucyjne, aby sprzedawać swoje produkty 

na różnych rynkach.

A Turkish engineering and 3D filament company was established in 2017 in 

Kayseri, Turkey. The company is producing polymer-based 3D printer filament. 

The company is looking for distribution service agreements to sell their products 

in different markets.  

31/07/2022 różne inne produkty

BOIT20210720003

Mała firma zlokalizowana na Sycylii, produkująca wysokiej jakości wina czerwone, 

poszukuje dystrybutorów i nowych importerów do dystrybucji win do restauracji i 

hoteli poprzez umowy dystrybucyjne.

Small company, located in Sicily, producing a high quality of red wines, is looking 

for distributors and new importers to distribute wines to restaurants and hotels, 

via distribution agreements. 

23/07/2022 spożywcza

BOTR20210615001

Wiodąca turecka firma z ogromnymi możliwościami produkcyjnymi i specjalnymi 

projektami specjalizuje się w meblach domowych i biurowych. Firma może 

również wykonać na zamówienie meble edukacyjne i HORECA (hotele, 

restauracje, catering). Aby zwiększyć swój udział w rynku za granicą,

firma oferuje umowę produkcyjną oraz poszukuje dystrybutorów i agentów 

handlowych.

A leading Turkish company with its vast production capacity along with its special 

designs is specialized in home and office furniture. The company can also 

manufacture educational and HORECA (hotels, restaurants, catering) furniture 

upon request. In order to increase its market share abroad, 

the company offers manufacturing agreement and looks for distributors and 

commercial agents.

30/07/2022
produkty drewniane, 

meble

BOIT20210706002

Włoskie MŚP to firma działająca na polu life science: produkuje innowacyjne 

urządzenie do rehabilitacji ręki i kończyny górnej, pomagając we wszystkich 

etapach regeneracji neuromotorycznej. Firma poszukuje partnerstw w ramach 

umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Italian SME is a company active in the life science field: it produces an 

innovative device for the rehabilitation of the hand and the upper limb, helping 

with all the stages of neuro-motor recovery. It is looking for partnerships within 

the framework of distribution services agreements.

24/07/2022 medycyna



BOUA20210611001

Firma z siedzibą w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie, specjalizuje się w produkcji 

mebli, paneli, schodów, drzwi i innych wyrobów z naturalnego drewna do użytku 

profesjonalnego i domowego.

Producent poszukuje partnerów biznesowych (hurtownie, sieci handlowe) do 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The enterprise is located in Ternopil region, Ukraine. The company is specialized in 

manufacturing furniture, panels, stairways, doors and other goods from natural 

wood for both professional and domestic use. 

The producer is looking for business partners (wholesalers, chain stores) for a 

distribution services agreement.

16/07/2022
produkty drewniane, 

meble

BOTR20210531001

Turecka firma SME, która została założona w 1984 roku, produkuje dżinsy i modną 

odzież dla kobiet i mężczyzn. Firma poszukuje partnerów, którzy chcą być 

dystrybutorami w UE, krajach skandynawskich i północnoamerykańskich oraz Rosji 

w celu zwiększenia udziału w rynku międzynarodowym.

Turkish SME which is founded in 1984, produces jeans and trendy clothing for 

men and women. The company is looking for partners who want to be distributors 

in the EU, Scandinavian and North American countries and Russia in order to 

increase its international market share.

07/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

 BORU20210721002

Rosyjska firma zajmuje się produkcją naturalnych produktów (napojów i 

smakołyków) według specjalnej receptury z jagód i ziół uprawianych na 

ekologicznie czystym obszarze regionu Pskowa. Firma produkuje produkty bez 

barwników, aromatów. Firma poszukuje partnerów zagranicznych do zawarcia 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

The Russian company is engaged in the production of natural products (drinks and 

treats) according to a special recipe from berries and herbs grown in an 

ecologically clean area of the Pskov region. The company produces products 

without dyes, flavors. The company is looking for foreign partners to conclude a 

distribution services agreement.

 29/07/2022 spożywcza

 BOSG20210426002

Ugruntowana singapurska firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i 

wdrażaniu zarówno standardowych, jak i niestandardowych rozwiązań, aby 

pomóc swoim klientom w bardziej efektywnym i wydajnym prowadzeniu 

działalności, poszukuje potencjalnych europejskich partnerów do oferowania ich 

produktów i usług w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub 

umowy outsourcingowej .

An established Singapore company specialising in the design, manufacture, and 

implementation of both standard and customised solutions to help their 

customers operate their businesses more effectively and efficiently is looking for 

potential European partners to offer their products and services through a 

distribution services agreement or outsourcing agreement.

03/07/2022 inne usługi

BOBG20210517001

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji samochodowych systemów 

kablowych, systemów kablowych LPG (Liquefied Petroleum Gas), systemów 

kablowych do generatorów i artykułów gospodarstwa domowego oferuje umowy 

produkcyjne potencjalnym partnerom biznesowym w całej UE. Firma jest 

wiarygodnym partnerem w regionie, posiada certyfikat ISO i stale udoskonala 

swoją produkcję i wyposażenie, aby sprostać potrzebom klientów.

A Bulgarian company specialised in manufacturing of automotive cable systems, 

LPG (Liquefied Petroleum Gas) cable systems, cable systems for generators and 

household items is offering manufacturing agreements to potential business 

partners across EU. The company is reliable partner in the region, ISO certified and 

continuously improves its production and equipment to meet the clients needs.

07/07/2022 transport/logistyka

BOTR20210531003

Turecka firma jest producentem odzieży roboczej i codziennej / outdoorowej, 

dzięki czemu złożone procesy są łatwe i szybkie dzięki korporacyjnemu portalowi 

zakupów online. Przygotowuje dla swoich klientów konkretne produkty, 

wykorzystując model biznesowy, który analizuje warunki pracy. Firma poszukuje 

umów na usługi dystrybucyjne.

The Turkish company is a work wear and casual / outdoor clothing manufacturer 

which makes complex processes easy and fast with an online corporate 

purchasing portal.  It prepares specific products for its customers by using a 

business model which analyses the working conditions. The company is looking for 

distribution services agreements.

27/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOUA20210607001

Ukraińska firma produkcyjna zlokalizowana w regionie zachodnim świadczy pełen 

zakres usług toczenia, frezowania, obróbki końcowej oraz innych usług związanych 

z metalami, tworzywami sztucznymi i ich obróbką. Głównym przedmiotem 

działalności firmy jest produkcja części zamiennych CNC, dostosowanych do 

wymagań klienta. Producent oferuje realizację zamówień seryjnych na podstawie 

umowy produkcyjnej.

The Ukrainian manufacturing company, located in West region, provides a full 

range of turning, milling, post processing and other services related to metals, 

plastics, and their processing.  The main business core of the company is 

production of CNC spare parts, customized according to customer's requirements. 

The producer offers to execute serial orders on the basis of a manufacturing 

agreement. 

14/07/2022 narzędzia i części



BOBY20210709001

Białoruski ośrodek badawczy oferuje mleko o wysokiej zawartości laktoferyny 

pochodzące od genetycznie zmienionych kóz. Mleko można oczyścić w celu 

uzyskania rekombinowanego białka ludzkiej laktoferyny (rhLF). Obecnie 

laktoferyna jest zatwierdzona jako suplement diety, a suplementacja laktoferyną 

jest badana pod kątem leczenia różnych chorób. Centrum oferuje partnerstwo w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, umowy joint venture lub 

umowy produkcyjnej.

Belarusian research centre offers milk with high lactoferrin content from 

genetically altered goats. The milk can be purified to obtain recombinant human 

lactoferrin (rhLF) protein. At present lactoferrin is approved as dietary supplement 

and lactoferrin supplementation is studied for treatment of various diseases. The 

centre offers partnership under distribution services agreement, joint venture 

agreement or manufacturing agreement.

30/07/2022 spożywcza

BOUK20210625001

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii, mająca ugruntowane doświadczenie w 

produkcji urządzeń monitorujących pompy do użytku w przemyśle wodnym, 

poszukuje dystrybutorów. Monitory pomp pomagają właścicielom pomp w dalszej 

optymalizacji ich operacji pompowania, a także w zmniejszaniu kosztów energii i 

emisji dwutlenku węgla.

UK based company, with an established track record of producing pump 

monitoring equipment for use in the water industry, seeks distributors. The pump 

monitors assist pump owners to further optimise their pumping operations and in 

the process, to reduce energy cost and carbon emissions.

22/07/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOBG20210615001

Bułgarska firma stolarska, która od wielu lat specjalizuje się w designerskiej 

stolarce, poszukuje agentów handlowych za granicą. Firma pracuje według 

specyfikacji klientów i pomaga w przygotowaniu propozycji, projektów i rysunków 

dla użytkowników końcowych. Firma oferuje umowy pośrednictwa handlowego 

zainteresowanym stronom z branży wyposażenia wnętrz, architektury i 

budownictwa. Wizytówką firmy są meble z prawdziwego drewna.

A Bulgarian woodworking company that has specialized in designer woodwork for 

many years is looking for commercial agents abroad. The company is working to 

clients' specifications and is helping with preparing proposals, designs and 

drawings for end-users. The company is offering commercial agency agreements 

to interested parties in the interior design, architecture and building industries. 

Furniture from real wood is the company's signature products. 

02/01/2022
produkty drewniane, 

meble

BOUA20210713001

Ukraiński producent oferuje w ramach dystrybucji szeroką gamę certyfikowanych 

sejfów i innych bezpiecznych jednostek magazynowych, w tym sejfy domowe i 

biurowe, sejfy na broń, sejfy depozytowe, szafy sejfowe, sejfy i skarbce bankowe, 

skarbce i drzwi do pomieszczeń pancernych itp. Umowa o świadczenie usług.

A Ukrainian producer offers a wide range of certified safes and other secure 

storage units including home and office safes, gun safes, deposit safes, secure safe 

cabinets, bank safes and vaults, strongrooms and strong room doors, etc. under 

the framework of a distribution services agreement.

31/07/2022 różne inne produkty

BOMK20210524001

Macedońska firma zajmująca się projektowaniem graficznym i poligrafią z 

doświadczeniem biznesowym od 1992 roku, konsekwentnie inwestująca w sprzęt i 

podążająca za trendami swojej branży, poszukuje międzynarodowych partnerów 

do zawarcia długoterminowej umowy outsourcingowej lub podwykonawczej w 

celu dotarcia do nowych i szerszych rynków globalnych z jej współczesne, 

dostosowane do potrzeb produkty i usługi.

A Macedonian graphic design and printing company with business experience 

since 1992, that consistently invests in equipment and follows the trends of its 

industry, is looking for international partners to establish long-term outsourcing or 

subcontracting agreement in order to reach new and broader global markets with 

its contemporary, on-demand tailored products and services.

13/07/2022 reklamowa, filmowa

BOUA20210511002

Firma zlokalizowana w Kijowie na Ukrainie, produkuje amfibie, pojazdy terenowe, 

które mogą być wykorzystywane do przewozu ludzi lub ładunków. Pojazdy mogą 

być użytkowane w każdych warunkach terenowych (piasek, skały, bagna, śnieg, 

woda). Firma jest zainteresowana produkcją tych pojazdów terenowych dla 

potencjalnego partnera do dystrybucji w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

This company, located in Kiev, Ukraine, is manufacturing amphibious, all-terrain 

vehicles which could be applied for human or cargo transportation. The vehicles 

could be used in any off-road conditions (sand, rocks, swamps, snow, water). The 

company is interested in manufacturing these all-terrain vehicles for the potential 

partner to distribute under a distribution services agreement.

03/07/2022 transport/logistyka

BOTR20210416002

Zlokalizowana w Antalya-Turcja, turecka firma od 1989 roku produkuje naturalne i 

zdrowe dżemy, marmolady, kwaśne granaty, kwaśne sosy z granatów, miód i 

różne melasy. Firma poszukuje wiarygodnych dystrybutorów i agentów do 

sprzedaży swoich produktów i zdobycia nowych rynków eksportowych poprzez 

dystrybucję usługi i umowy agencyjne.

Located in Antalya-Turkey, Turkish company produces natural and healthy jams, 

marmalades, pomegranate sour, pomegranate sour sauces, honey and variety of 

molasses since 1989. The company is seeking reliable distributors and agents to 

sell its products and reach new export markets via distribution services and 

commercial agency agreements.

07/07/2022 spożywcza



BOGR20210610001

Greckie MŚP, założone w 1990 roku, projektuje i produkuje wysokiej jakości i 

certyfikowane czujniki morskie i przemysłowe. Produkcja odbywa się w ich 

prywatnych zakładach w Velestino w środkowej Grecji. Firma poszukuje 

dystrybutorów i przedstawicieli handlowych w celu promocji i sprzedaży swoich 

produktów. Potencjalny partner powinien posiadać wiedzę techniczną na temat 

czujników oraz doświadczenie w przemyśle lub na rynku morskim.

A Greek SME, established in 1990, designs and manufactures high quality and 

certified marine and industrial sensors. The production takes place in their private 

owned facilities in Velestino, Central Greece. The company is looking for 

distributors and commercial agents in order to promote and sell their products. 

The potential partner should have technical knowledge about sensors and 

experience  in industry or the marine market.

23/07/2022 sektor morski, lotniczy

BOSK20210614001

Słowacka firma od 2016 roku dystrybuuje na rynku produkty do upraw rolniczych i 

ogrodniczych. Firma oferuje szeroką gamę produktów: stymulatory i preparaty 

pomocnicze, preparaty bakteryjne, nawozy, specjalistyczne preparaty ogrodnicze i 

odżywki. Poszukuje się partnera biznesowego do zawarcia umowy dystrybucyjnej.

Slovak company has been distributing products for agricultural and horticultural 

crops on the market since 2016. The company offers wide range of products: 

stimulators and auxiliary preparations, bacterial preparations, fertilizers, special 

gardening preparations and conditioners. The business partner is sought for 

distribution agreement.

24/07/2022 rolnictwo

BOBG20210701001

Wielokrotnie nagradzane bułgarskie MŚP wynalazło i opatentowało innowacyjne 

składniki, w tym płynne sfermentowane ekstrakty roślinne, które są bezpieczne, 

nieszkodliwe, hipoalergiczne i mogą być stosowane na rynku w celu poprawy 

jakości i smaku żywności. W celu dalszej ekspansji na nowe rynki firma poszukuje 

dystrybutorów mających kontakty do firm spożywczych lub kosmetycznych 

potrzebujących dodanych aromatów i aromatów opartych na organicznych, 

wysokiej jakości związkach.

An award-winning Bulgarian SME has invented and patented innovative 

ingredients, including liquid fermented plant extracts, which are safe, harmless, 

hypoallergenic and can be used on the market to improve the quality and taste of 

food. In order to continue their expansion into new markets, the company is 

looking for distributors with contacts to food or cosmetics companies needing 

added flavours and aromas based on organic, quality compounds. 

04/07/2022 spożywcza

BODK20210623001

Duńska firma jest spin-offem rodzinnego łowiska z Wysp Owczych. Firma 

dostarcza świeże lub mrożone ryby w postaci wstępnie przetworzonej lub 

przetworzonej bezpośrednio z własnej fabryki na Wyspach Owczych lub za 

pośrednictwem sieci zaufanych partnerów. Ryby mają pełną identyfikowalność od 

połowu do dostawy, a firma jest elastyczna, aby zaspokoić potrzeby swoich 

klientów. Duńska firma poszukuje obecnie partnera do umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

The Danish company is a spin-off of a family owned fishery from the Faroe Islands. 

The business supplies fresh or frozen fish, in either a pre-processed or processed 

form directly from their own factory in the Faroe Islands, or via their network of 

trusted partners. The fish has full traceability from catch to delivery and the 

company is flexible to meet the need of their customers. The Danish company is 

currently searching for a partner under a distribution services agreement

21/07/2022 spożywcza

BORU20210513008

Rosyjska firma z Moskwy produkuje przenośnikowe dozowniki automatycznego 

pomiaru przepływu. Taki system ułatwia i usprawnia proces pomiaru przepływu 

materiałów sypkich w różnych gałęziach przemysłu i może pracować w trybie 

ciągłym. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy dystrybucyjnej.

A Russian company from Moscow manufactures conveyor automatic flow 

metering dispensers. Such a system facilitates and improves the process of 

measuring the flow of bulk materials in different industries and can work in 

continuous mode. The company is looking for partners to conclude a distribution 

agreement.

03/07/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOUA20210506002

Ukraińska firma jest wiodącym producentem mrożonej i chłodzonej żywności o 

zróżnicowanej sieci dystrybucji obejmującej zarówno wiodące ukraińskie sieci 

handlowe (Auchan, BILLA, Novus, ATB, Silpo, Fora, Fozzy itp.) jak i stacje 

benzynowe na terenie całego kraju. Producent poszukuje dystrybutorów i 

przedstawicieli handlowych.

The Ukrainian company is a leading producer of frozen and chilled foods with a 

diversified distribution network covering both leading Ukrainian trade networks 

(Auchan, BILLA, Novus, ATB, Silpo, Fora, Fozzy, etc.) and gas stations all over the 

country. The manufacturer is looking for distributors and commercial agents.

08/07/2022 spożywcza

BOBG20210531001

Bułgarska firma produkująca rury termoizolacyjne i profile uszczelniające z 

kauczuku syntetycznego ekspandowanego zamkniętokomórkowego o szerokości 

taśmy aplikacyjnej od -30°C do +130°C oferuje swoje produkty w ramach umowy 

dystrybucyjnej.

A Bulgarian company which is manufacturing thermal insulation tubes and sealing 

profiles from closed-cell expanded synthetic rubber with an application band 

width of -30° C to +130° C, is offering their products under distribution agreement. 

03/07/2022
materiały i usługi 

budowlane



BOUK20210312005

Małe i średnie przedsiębiorstwo z siedzibą w północnej Anglii, które prowadzi 

działalność handlową od 2016 roku, projektuje innowacyjne opakowania do 

żywności, specjalizując się w produktach szybkozbywalnych (FMCG) oraz 

opakowaniach dla przemysłu spożywczego. Firma jest właścicielem portfela 

własności intelektualnej i poszukuje międzynarodowych partnerów do 

licencjonowania praw do produkcji swoich projektów opakowań.

An SME based in the North of England and trading since 2016, designs innovative 

food packaging specialising in fast moving consumer goods (FMCG) and packaging 

for the food industry. The company is the owner of an intellectual property 

portfolio and seeks international  partners to license the rights for the 

manufacture of its packaging designs.

22/07/2022 opakowania, papier

BOLV20210609001

Łotewska firma reklamowa oferuje druk UV, druk wielkoformatowy, druk 

sublimacyjny, usługi produkcji druku ekosolwentowego, a także kasetony i litery 

świetlne. Łotewskie przedsiębiorstwo poszukuje partnerów zagranicznych 

chętnych do nawiązania współpracy międzynarodowej na podstawie umowy 

podwykonawczej i/lub produkcyjnej.

A Latvian advertising company offers UV printing, large format printing, 

sublimation printing, eco-solvent printing production services, as well as 

lightboxes and light letters. The Latvian enterprise is looking for foreign partners 

willing to establish international cooperation on the basis of subcontracting 

and/or manufacturing agreement.

08/07/2022 reklamowa, filmowa

BOSG20210528001

Firma z siedzibą w Singapurze specjalizuje się w wysokowydajnych innowacyjnych 

materiałach, takich jak nowatorskie, przyjazne dla środowiska produkty 

przeciwdrobnoustrojowe, polimery poliaryloeteroketonowe (PAEK) oraz wysokiej 

klasy termoplastyczne materiały kompozytowe. Firma poszukuje więcej 

możliwości biznesowych, aby rozszerzyć swoją działalność i poszukuje 

europejskich partnerów do ekspansji w regionie europejskim poprzez umowę o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Singapore-based company specialises in high-performance innovation 

materials such as novel environmentally-friendly antimicrobial products, 

polyaryletherketone (PAEK) polymers, and high-end thermoplastic composite 

materials. The company is looking for more business opportunities to expand its 

activities and is looking for European partners to expand into the European region 

through a distribution service agreement.

27/07/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOBY20210614001

Białoruska firma produkująca deski do krojenia o ziarnie końcowym, deski do 

krojenia tradycyjnego, stoły i blaty z naturalnego drewna, w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych, planuje ekspansję na nowe rynki oraz 

poszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów drewnianych w ramach 

podwykonawstwa.

Belarusian company, producing end grain cutting boards, traditional cutting 

boards, tables and tabletops made of natural wood, is looking to expand into new 

markets under distribution services agreement and expand the range of produced 

wooden products under subcontracting.

03/07/2022
produkty drewniane, 

meble

BOUA20210618002

Odnosząca sukcesy ukraińska firma produkująca przyjazne dla środowiska wyroby 

z tworzyw sztucznych dla domu i ogrodu poszukuje partnera, który byłby 

zainteresowany dystrybucją produktów tej firmy w ramach umowy 

dystrybucyjnej.

Successful Ukrainian company that produces environmentally friendly plastic 

products for the home and garden is looking for a partner who would be 

interested in distributing the products of this company under a distribution 

agreement.

23/07/2022 różne inne produkty

BOKR20210614001

Koreańska firma opracowuje nieinwazyjne urządzenie medyczne do pomiaru 

stężenia glukozy i ciśnienia krwi przy użyciu czujnika balistokardiograficznego. 

Firma ta wykorzystuje również technologie sztucznej inteligencji i analizy big data 

do opracowanego urządzenia medycznego, aby zwiększyć dokładność danych i 

przewidywanie informacji o stanie zdrowia. W tym celu firma poszukuje 

inwestorów zagranicznych w ramach umowy finansowej.

A Korean company has been developing a non-invasive blood glucose and blood 

pressure medical device using a ballistocardiogram measuring sensor. This 

company is also employing technologies of artificial intelligence and big data 

analysis to the developed medical device to increase data accuracy and prediction 

of personal health information. In order to do this, the company is looking for 

foreign investors under financial agreement. 

06/07/2022 medycyna

BORO20210524001

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji casualowych, gotowych do noszenia 

sukienek dla kobiet. Firma chce rozszerzyć swój rynek na arenie międzynarodowej, 

pozyskując nowych partnerów biznesowych w ramach umów dystrybucyjnych.

A Romanian company specialises in manufacturing casual, ready-to-wear dresses 

for women. The company wishes to expand its market internationally by 

identifying new business partners under distribution agreements.

14/07/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOTR20210625001

Turecka firma produkuje drzwi stalowe o wysokim stopniu bezpieczeństwa, drzwi 

wewnętrzne pokojowe, drzwi przeciwpożarowe, drzwi hotelowe i wszelkiego 

rodzaju drzwi na zamówienie klientów. Firma poszukuje usług dystrybucji i umowy 

agencyjnej.

The Turkish company produce high security steel doors, interior room doors, fire 

doors, hotel doors and any kind of doors as customers' orders. The company is 

looking for distribution service and commercial agency agreement. 

22/07/2022
produkty drewniane, 

meble



BOQA20210621006

Katarski producent worków typu Flexible Intermediate Bulk Container (FIBC), 

worków tkanych i worków polietylenowych poszukuje dystrybutorów w krajach 

członkowskich EEN. Firma jest już aktywnym eksporterem i stara się poszerzyć 

swoje rynki zagraniczne.

A Qatari manufacturer of Flexible Intermediate Bulk Container (FIBC) bags, woven 

sacks and polyethylene bags is looking for distributors in EEN member countries. 

The company is already an active exporter and seeks to expand their foreign 

markets.

09/07/2022 opakowania, papier

BOES20210625001

Ta hiszpańska firma zajmuje się produkcją ręcznie i ręcznie malowanych 

ceramicznych płytek ściennych. Oferują szeroką gamę wzorów, formatów i 

kolorów, zarówno błyszczących, jak i matowych. Firma poszukuje dystrybutorów 

materiałów budowlanych, którzy będą sprzedawać swoje produkty firmom 

budowlanym oraz klientom indywidualnym. Będą działać na podstawie umowy 

dystrybucyjnej.

This Spanish company is devoted to manufacturing handmade and hand painted 

ceramic wall tiles. They offer a wide variety of designs, formats and colours, both 

glossy and matte. The company is looking for construction materials distributors 

which will on-sell their products to construction companies and private customers. 

They will operate under a distribution agreement.

27/07/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOBG20210628001

Bułgarska firma, założona w sercu Bułgarskiej Doliny Róż, jest wiodącym 

eksporterem wody kwiatowej (10 różnych rodzajów), olejków eterycznych (ponad 

20 rodzajów), suszonych ziół leczniczych i ekstraktów roślinnych. Jego najbardziej 

znanym olejkiem eterycznym jest olejek różany z Rosa Damascena. Firma 

poszukuje umowy produkcyjnej, dostarczając swoje produkty różnym branżom 

(kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym itp.) lub znajdując partnerów do 

wspólnego przedsięwzięcia.

A Bulgarian company, established in the heart of the Bulgarian Rose Valley, is а 

leading exporter of floral water (10 diferent kinds), essential oils (over 20 different 

kinds), dried medicinal herbs and botanical extracts. Its most famous essential oil 

is the rose essential oil from Rosa Damascena. The company is looking for a 

manufacturing agreement by supplying different industries (cosmetics, 

pharmaceutical, food,etc.) with its products or finding partners for a joint venture.

23/07/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOBG20210623001
Bułgarska firma produkuje ekologicznie czyste węgle drzewne z karbonizowanego 

drewna dębowego i grabowego i poszukuje dystrybutorów za granicą.

A Bulgarian company is producing ecologically clean charcoals manufactured by 

carbonized oak and hornbeam wood and it is looking for distributors abroad.
06/07/2022

produkty drewniane, 

meble

BOQA20210621001

Katarska firma działająca w sektorze elektroenergetycznym oferuje innowacyjne 

rozwiązania elektroenergetyczne przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, 

deweloperom i firmom wykonawczym dla projektów realizowanych w Katarze. 

Asortyment produktów obejmuje rozdzielnice niskiego i wysokiego napięcia, słupy 

zasilające, skrzynkę rozrządową oraz inne urządzenia niezbędne do realizacji 

projektów elektroenergetycznych i elektroenergetycznych.

Qatari company operating in the power and electricity sector offers innovative 

electrical power solutions to the utilities, developers and contracting companies 

for the projects carried out in Qatar. The range of the products cover low- and 

high-voltage switchgear, feeder pillars, marshalling box and other equipment 

necessary for the execution of electricity and power projects. 

14/07/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BORU20210205009

Rosyjska firma zajmuje się opracowywaniem, produkcją i wdrażaniem (sprzedaż 

hurtową) preparatów mikrobiologicznych dla kompleksu rolno-przemysłowego. 

Firma poszukuje partnerów do zawierania usług dystrybucyjnych lub umów 

licencyjnych. Jednocześnie firma musi posiadać doświadczenie handlowe w 

zakresie nawozów agrochemicznych, preparatów grzybobójczych i 

mikrobiologicznych oraz doświadczenie w produkcji nawozów dla rolnictwa.

A Russian company is involved in the development, production and 

implementation (wholesale) of microbiological preparations for the agro-industrial 

complex. The company is looking for partners to conclude distribution services or 

license agreements. At the same time, the company must have sales experience in 

the field of agrochemical fertilizers, fungicide and microbiological preparations 

and experience in the production of fertilizers for agriculture.

03/07/2022 rolnictwo

BORO20210504001

Rumuńska firma oferuje unikalne na świecie produkty, które są starannie 

zaprojektowane i wykonane, aby pomóc dzieciom uczyć się podczas zabawy, a 

także ograniczyć pracę nauczycieli. Produkty edukacyjne mają na celu wspieranie 

Zintegrowanej Harmonijnej Edukacji. Spółka dąży do rozwoju sprzedaży na 

rynkach międzynarodowych poprzez znalezienie partnerów biznesowych 

zainteresowanych dystrybucją swoich produktów w ramach usług dystrybucyjnych 

oraz umów agencyjnych.

A Romanian company is offering unique in the world products that are carefully 

designed and executed to help children learn while playing and also to reduce 

teachers' work. The educational products are designed to support Integrated 

Harmonious Education. The company is seeking to develop sales on international 

markets by finding business partners interested in distributing its products under 

distribution services and commercial agency agreements.

08/07/2022 nauka/edukacja



BOES20210624001

Hiszpańska firma specjalizująca się w usługach, produktach i rozwiązaniach z 

zakresu telekomunikacji, sterowania i inteligencji sygnałowej oferuje tworzenie 

oprogramowania na zamówienie. Firma poszukuje firm wymagających 

niestandardowych rozwiązań oprogramowania dla krytycznych systemów w 

sektorze lotniczym, morskim lub obronnym. Firma proponuje się jako partnerzy do 

współpracy w ramach umowy outsourcingowej.

A Spanish company, specialised in services, products and solutions in the field of 

telecommunications, control and signal intelligence offers custom software 

development. The company is looking for companies requiring custom software 

solutions for critical systems in aeronautics, naval or defence sector. The company 

offers themselves as partners to cooperate under an outsourcing agreement.

22/07/2022 transport/logistyka

BOFR20210625001

Francuska firma, specjalizująca się w nagrzewaniu indukcyjnym do zastosowań 

przemysłowych, działająca na rynku od 2006 roku, poszukuje partnerów 

handlowych w Europie do współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej.

A French company, specialist of induction heating for industrial applications, that 

operates on the market since 2006, searches commercial partners in Europe to 

work under a distribution agreement. 

19/01/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOUA20210719001

Ukraińska firma informatyczna opracowała kilka mentalnych mini gier, ćwiczeń, 

testów i materiałów edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, od 

nauczycieli (projektantów testów niestandardowych) po uczniów, studentów i 

dorosłych. Oprogramowanie zawiera narzędzia do łączenia różnych sposobów 

doskonalenia umysłu w różnych modułach jednego pakietu oprogramowania. 

Oprogramowanie dostarcza narzędzia do przekształcenia edukacji w formę 

cyfrową. Poszukują międzynarodowych partnerów na podstawie umowy 

agencyjnej.

The Ukrainian IT company has developed several mental mini-games, exercises, 

tests and learning materials targeting different ages of audiences from educators 

(custom test designers) to schoolchildren, students and adults. The software 

contains tools for combining different ways of mind improvement in different 

modules of one software package. The software provides tools for transformation 

of education into a digital form. They seek international partners under a 

commercial agency agreement.

31/07/2022 nauka/edukacja

BOFR20210708001

Francuska firma z Bretanii produkuje cydry rzemieślnicze i soki jabłkowe. 

Wszystkie ich cydry są produkowane tradycyjnymi metodami, aby uzyskać jak 

najlepszy smak cydru rzemieślniczego. Producent ten jest zainteresowany umową 

o świadczenie usług dystrybucyjnych i/lub umową pośrednictwa handlowego z 

partnerami zagranicznymi.

A French company from Brittany produces craft ciders and apple juices. All their 

ciders are produced following traditional methods, in order to get the best 

possible craft cider flavour. This producer is interested in distribution service 

agreement and/or commercial agency agreement with foreign partners.

14/07/2022 spożywcza
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