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BRUK20211020001

Francusko-brytyjski zespół projektowy poszukuje strategicznego partnerstwa z 

producentem w celu opracowania unikalnej gamy biur i studiów ogrodniczych. 

Poszukiwane są partnerstwa oparte o joint venture z producentem, który ma 

zdolności w kierunku rozwoju i innowacji budynków modułowych i 

zrównoważonych konstrukcjach zewnętrznych.

A UK and France-based design team are seeking a strategic partnership with a 

manufacturer to develop a unique range of garden offices and studios. The 

collaborative partners are seeking a joint venture partnership with a 

manufacturer with the capacity for development and innovation in modular 

buildings and sustainable outdoor structures.

26/10/2022
materiały i usługi 

budowlane

BRUA20210924001

Ukraińska firma opracowała unikalną technologię wytwarzania rur o różnych 

średnicach. Firma poszukuje partnerów, którzy pomogą w budowie zakładu 

produkującego urządzenia do produkcji rur w ramach umowy joint venture. 

The Ukrainian company has developed a unique technology for manufacturing of 

the pipes of various diameters.

The company is looking for the partners who will help in estabilishig of the plant 

for the pipe producing equipment manufacturing under the joint venture 

agreement. 

21/10/2022
materiały i usługi 

budowlane

BRSI20210920002

Słoweńska mikropalarnia kawy, która pali i pakuje kawę z własną marką, 

obecnie ręcznie napełnia kawę do torebek. Poszukuje producentów rozwiązań 

technologicznych do częściowego lub w pełni automatycznego napełniania kawy 

do stojących torebek - typu ZIP - worki z zaworem, aby zapewnić im pożądane 

rozwiązanie w ramach umowy produkcyjnej.

A Slovenian micro coffee roastery, which roasts and packs coffee with its own 

brand, is currently filling coffee into bags manually. It is looking for manufacturers 

of technological solution for partially or fully automatic filling of coffee into stand 

up poaches coffee ZIP bags with valve to provide them the desired solution under 

manufacturing agreement.

09/10/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BRSI20210920001

Słoweńska mikropalarnia kawy, która pali i pakuje kawę pod własną marką lub 

dla "białej etykiety", poszukuje producentów lub dostawców torebek i kapsułek 

do kawy. Firma chce urozmaicić swoją ofertę kawy pakowanej od samego 

pakowania w worki, po nowe opcje i formy pakowania. Firma poszukuje 

producentów stojących zasuwanych torebek typu ZIP do kawy w rozmiarach 

150g, 250g, 500g i 1 kg oraz kapsułek do kawy w ramach umowy dostawcy lub 

umowy produkcyjnej. 

A Slovenian micro coffee roastery, which roasts and packs coffee under its own 

brand or for "white label", is looking for manufacturers or suppliers of coffee bags 

and capsules. The company wants to diversify its offer of packaged coffee from 

just packaging in bags, to new options and forms of packaging. The company is 

looking for manufacturers of stand up poaches ZIP coffee bags in sizes 150g, 

250g, 500g and 1 kg and coffee capsules under supplier or manufacturing 

agreement. 

22/10/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BRRO20211015001

Rumuński start-up produkuje odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci, w oparciu o 

autorskie projekty firmy. Firma jest zainteresowana identyfikacją dostawców 

surowców niezbędnych w procesie produkcyjnym, a mianowicie dostawców 

tkanin i akcesoriów dla przemysłu odzieżowego. Współpraca ze 

zidentyfikowanymi partnerami będzie oparta na umowach z dostawcami.

The Romanian start-up manufactures clothing garments for women, men and 

children, based on the company’s own original designs. The company is 

interested in identifying suppliers for raw materials required in the manufacturing 

process, namely suppliers of fabrics and accessories for the clothing garments 

industry. Cooperation with the partners identified will be based on supplier 

agreements.

29/10/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BRRO20211007001

Doświadczony rumuński dystrybutor rowerów i akcesoriów, w tym znanych 

zagranicznych marek rowerowych, pragnie rozwijać i poszerzać liczbę oraz 

różnorodność produktów w swoim asortymencie, a także liczbę swoich klientów 

i obszary objęte usługą. Firma oferuje usługi dystrybucji i agencji handlowej dla 

nowych produktów dostarczanych przez firmy z UE na rynku rumuńskim

An experienced Romanian distributor of bikes and accessories, including well 

known foreign brands of bikes wishes to develop and expand the number and 

diversity of products in its range, as well as the number of its customers and the 

covered areas.

They are offering to operate as distributors or commercial agents for new 

products provided by EU companies on the Romanian market.

22/10/2022 różne inne produkty



BRRO20210922003

Rumuńska firma, działająca w zakresie handlu różnego rodzaju aromatycznymi i 

fitofarmaceutycznymi roślinami i nasionami poszukuje nowych dostawców 

ekologicznie uprawianych nasion kolendry i gorczycy.

A Romanian company, active in the field of trading various types of aromatic and 

phytopharmaceutical plants and seeds is looking for new suppliers of organically 

grown coriander and mustard seeds.
08/10/2022 metalowa

BRRO20210922002

Rumuńska firma specjalizująca się w sprzedaży detalicznej, dystrybucji i 

imporcie produktów, w tym artykułów szkolnych i biurowych, artykułów 

papierniczych i edukacyjnych, zabawek, pudełek upominkowych na herbatę, 

poszukuje zagranicznych dostawców (producentów i dystrybutorów) tego typu 

produktów. W jej ofercie znajdują się również zarówno produkty marek 

luksusowych, jak i zestawy upominkowe na specjalne okazje. Ukierunkowanym 

rodzajem współpracy jest umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Romanian company specialized in retail selling, distribution and import of 

products including school and office supplies, stationery and educational items, 

toys, tea gift boxes, is looking for foreign suppliers (producers and distributors) of 

such type of products. Its offer also includes both luxury brand products and 

stationery gift sets for special occasions. Targeted type of cooperation is a 

distribution services agreement.

08/10/2022 różne inne produkty

BRRO20210922001

Rumuńska firma specjalizująca się w hurtowej sprzedaży i dystrybucji 

produktów ze świeżych i przetworzonych owoców, takich jak soki i przeciery 

chce zbadać nowe możliwości importu wysokiej jakości wyrobów od 

producentów w Europie, w celu poszerzenia swojego portfolio produktów na 

podstawie umowy o dystrybucji. 

A Romanian company specialized in bulk sale and distribution of fresh and 

processed fruits such as juices and purees on the Romanian market wishes to 

explore new opportunities to import from quality fruit producers in Europe, in 

order to enlarge its product portfolio under a distribution services agreement.

08/10/2022 spożywcza

BRRO20210921002

Rumuńska firma specjalizująca się w sprzedaży ciągników i urządzeń do 

działalności rolniczej poszukuje nowych źródeł/producentów takiego 

specjalistycznego sprzętu, w celu pokrycia potrzeb firmy. Rumuński 

sprzedawca/dystrybutor poszukuje długoterminowych partnerstw w ramach 

umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Romanian company specialized in the sale of tractors and equipments for 

agricultural activities is looking for new sources/producers of such specialized 

equipment, in order to cover the needs of the company. The Romanian 

seller/distributor is looking to establish long-term partnerships under commercial 

agency agreement or distribution services agreement.

08/10/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BRRO20210921001

Rumuńska firma specjalizująca się w handlu i przechowywaniu nawozów i 

pestycydów dla rolnictwa chętnie znajdzie nowych dostawców/producentów, w 

celu pokrycia aktualnych zamówień na specjalistycznym rynku rumuńskim. 

Firma poszukuje firm z UE, chcących dystrybuować swoje produkty na rynku 

rumuńskim poprzez umowę dystrybucyjną.

Romanian company specialized in trade and storage of fertilizers and pesticides 

for agriculture is willing to find new suppliers/producers, in order to cover the 

current requests on the specialized Romanian market. The company is looking for 

companies from the EU, willing to have their products distributed on the 

Romanian market through a distribution agreement.

14/10/2022 rolnictwo

BRPT20211012001

Portugalska firma, zajmująca się głównie rozwojem nowych możliwości 

projektowych i ich wdrażaniem w zakresie efektywności energetycznej w 

oczyszczalniach ścieków, poszukuje nowych komponentów i technologii do 

włączenia do swoich projektów.

Firma poszukuje prywatnych firm do zawierania umów z dostawcami.

A Portuguese company, working mainly in the development of new project 

opportunities and its implementation in energy efficiency in wastewater 

treatment plants, is looking for new components and technologies to incorporate 

in its projects.

The company seeks private companies to establish supplier agreements.

29/10/2022 komputery i IT



BRNL20211004001

Holenderska marka dla dzieci chce zwiększyć swój asortyment mat do zabawy 

dla dzieci, a także zacząć współpracę z dostawcami zlokalizowanymi bliżej, aby 

zmniejszyć swój ślad węglowy. Przedsiębiorstwo poszukuje również dostawców 

innych produktów dla dzieci, takich jak plecaki, koce, kołdry lub inne produkty 

wysokiej jakości. 

MŚP poszukuje partnera w Europie do współpracy w ramach umowy 

producenta lub dostawcy.

This Dutch children brand is looking to increase their product range in children 

play mats as well as move to suppliers who are closer to home in order to reduce 

their carbon footprint. They are also looking for suppliers of other children 

products such as back packs, blankets, duvet covers or other quality products. 

The SME seeks a partner in Europe to collaborate under a manufacturer or 

supplier agreement.

06/10/2022 różne inne produkty

BRNL20210907001

Holenderskie MŚP oferuje szeroką gamę przyjaznych dla środowiska 

drewnianych zabawek dla dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Firma poszukuje 

producenta drewna, posiadającego certyfikaty Conformité Européenne (CE) i 

Forest Stewardship Council (FSC), który może wyprodukować - w niewielkich 

ilościach - elementy zabawkowej kuchni dla dzieci. Potencjalni partnerzy mogą 

liczyć na długoterminową współpracę w ramach umowy produkcyjnej. 

A Dutch SME developed a product portfolio of sustainable wooden toys for 

children between 1 - 6 year. The company is looking for a Conformité Européenne 

(CE) and Forest Stewardship Council (FSC) certified wood manufacturer, who can 

produce - in small quantities - a children’s play kitchen. Potential partners can 

expect a long term cooperation under a manufacturing agreement.

22/10/2022 różne inne produkty

BRLT20211018001

Litewska firma, szyjąca sukienki dla dziewcząt i kobiet oraz sprzedająca je 

poprzez własną sieć sklepów chce poszerzyć swój asortyment i dlatego 

poszukuje producentów kobiecych ubrań z jeansu (spodnie, sukienki, kurtki itp.) 

w celu ich dystrybucji.

The Lithuanian company creating dresses for women and girls and selling them in 

its own stores wants to broaden its assortment. Therefore the company is looking 

for manufacturers of women’s jeanswear (trousers, dresses, jackets) and is 

offering to them to work under the distribution services agreement.

21/10/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BRLT20211015001

Litewska firma produkująca ekologiczną karmę dla psów poszukuje surowców 

do produkcji. Potrzebni są producenci suszonego powietrzem mięsa z królika, 

dziko odławianych ryb (dorsz, makrela, szprot, łosoś), ptactwa łownego 

(bażanty, kaczki), a także dostawcy suszonych powietrzem warzyw i owoców. 

Firma chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy produkcyjnej. 

The Lithuanian company produces organic dog food. The company is looking for 

raw materials for the production of organic pet food. Manufacturers of air-dried 

meat: rabbit, wild-caught fish (cod, mackerel, sprat, salmon), game birds 

(pheasants, ducks) is needed, as well as various air-dried vegetables and fruits 

suppliers. The company would like to work under a manufacturing agreement.

20/10/2022 spożywcza

BRKR20211015001

Firma z Korei Południowej, specjalizująca się w produkcji biodiesla, poszukuje 

dostawców olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych i zużytych olejów 

spożywczych na terenie UE na podstawie umowy dostawcy.

The South Korea-based company, specializing in the production of biodiesel, is 

looking for suppliers of vegetable oils, animal fats, and used cooking oils in the 

EU. The type of partnership considered will be a supplier agreement.

29/10/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BRIT20211018002

Włoski innowacyjny start-up, koncentrujący się na projektowaniu i wdrażaniu 

aplikacji natywnych dla chmury i rozwiązań bezserwerowych, poszukuje 

partnerów w ramach umowy serwisowej i licencyjnej, aby dołączyć do nowej 

platformy wspierającej integrację i mobilność kobiet.

W szczególności partnerzy powinni dzielić się odpowiednimi i ukierunkowanymi 

danymi (np. dotyczącymi zakwaterowania, poszukiwania pracy, nauczania 

języków itp.), aby zapewnić lepsze usługi i rozszerzyć zasięg potencjalnych 

użytkowników platformy.

An Italian innovative start-up, focused on designing and deploying cloud-native 

applications and serverless solutions, is looking for partners under service and\or 

license agreement to join a new platform to support integration and mobility of 

women.

In particular, partners should share relevant and targeted data (e.g., related to 

accommodation, job finding, language teaching, etc.) to provide better services 

and to extend the potential users of the platform.

29/10/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna



BRFR20210920001

Francuska firma specjalizująca się w promocji i dystrybucji technologii 

medycznych stara się poszerzyć swoje portfolio w różnych kategoriach 

medycznych. Firma chciałaby nawiązać umowy dystrybucyjne z europejskimi i 

amerykańskimi producentami zainteresowanymi rozszerzeniem działalności we 

Francji oraz w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki (MEA). Możliwa również 

rozważyć umowę agencyjną.

A French company specialized in the promotion and distribution of medical 

technologies seeks to expand its portfolio in different medical categories. 

The company would like to establish distribution agreements with European and 

US manufacturers interested to expand their activities in France and in the Middle 

East & Africa (MEA) region. A commercial agency agreement can also be 

considered.

09/10/2022 medycyna

BRFR20210916001

Francuska przedsiębiorczyni z doświadczeniem w pracy w dużym, luksusowym 

domu handlowym jako producentka galanterii skórzanej w 2019 roku 

rozpoczęła własną działalność na zasadach eko-odpowiedzialności, jako 

projektantka i producentka galanterii skórzanej oraz biżuterii damskiej i męskiej. 

Chcąc urozmaicić swoje kreacje, poszukuje obecnie nowych dostawców skór 

roślinnych, korka czy celulozy w rolkach w kilku kolorach. Poszukuje dostawców 

oferujących przyjazne dla środowiska produkty wysokiej jakości. 

A French woman entrepreneur had a solid experience in a large luxury house as a 

leather goods maker. In 2019, she started her own activity on the basis of eco-

responsibility, as designer and producer of leather goods and jewelry for men and 

women. In order to diversify her creations, she is currently looking for new 

suppliers of vegetable leather, cork or cellulose in rolls in several colours. Supplier 

agreements are sought with long-term partners offering products of quality and 

eco-friendly.

08/10/2022
środowisko/energia/ochr

ona środowiska

BRFR20210913001

Francuskie MŚP poszukuje dostawcy urządzeń do mierzenia mętności światła o 

wysokiej rozdzielczości do pomiaru zmętnienia w obwodzie hydraulicznym 

przydomowych basenów. Firma poszukuje sond turbidymetrycznych zdolnych 

do pomiaru małych zmian zmętnienia (o czułości 0,1 nefelometryczna jednostka 

zmętnienia), o zakresie pomiarowym od 0-5 NTU w wodzie w temperaturze od 

1°C do 40°C. Sondy nie powinny wymagać dużej precyzji pomiarów. Firma 

oferuje usługę dystrybucji.

  

A French SME seeks a supplier of high-resolution turbidimeters to measure 

turbidity online in a hydraulic circuit of family swimming pools in private homes. 

The SME looks for turbidimeter probes capable of measuring small turbidity 

variations (0.1 Nephelometric Turbidity Unit), with measuring range between 0-5 

NTU in water at temperature from 1°C C to 40°C. Their probes should not need a 

great precision in measures. A distribution agreement is sought with a long-term 

partner of such equipment.

23/10/2022 narzędzia i części

BRFR20210903001

Francuski sklep z odzieżą damską projektuje własną markę "made in France" 

ekologicznej wzorzystej odzieży damskiej. Dla swojej nowej kolekcji 2023 i aby 

spełnić wymagania swoich klientów, firma poszukuje nowych dostawców 

ekologicznych tkanin w ramach umów z dostawcami.

A French women clothing retail shop designs its own brand "made in France" of 

eco-friendly women garments with printed patterns. For its new collection 2023 

and to comply with its clients' requirements the firm is searching new suppliers of 

eco-friendly fabrics under supplier agreements.

05/02/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BRFR20210712001

Producenci sektora rolno-spożywczego wytwarzają w swoich procesach 

produkcyjnych odpady, które mogą być wykorzystane jako składniki w innych 

produkcjach: nasiona, oleje, wytłoki, włókna. Francuskie MŚP, zlokalizowane w 

południowej Francji, zidentyfikowało 500 takich „koproduktów” i współpracuje z 

głównymi producentami rolno-spożywczymi we Francji i za granicą, kupując 

odpady i odsprzedając je klientom, zapewniając usługi logistyczne. Firma 

poszukuje odpadów od producentów rolno-spożywczych na podstawie umowy 

dostawy.

Agro-food sector producers create waste in their production processes that can 

be used as ingredients in other productions: seeds, oils, pomace, fibers. The 

French SME, located in southern France, has identified 500 such "coproducts" and 

is working with major agrofood producers in France and abroad, to buy their 

waste and resell them to clients, taking care of the logistics. The company is 

looking to buy waste from agrofood producers through a supplier agreement.

16/10/2022 spożywcza



BRES20210927001

Hiszpańska firma petrochemiczna z szeroką siecią dystrybucji w sektorze 

motoryzacyjnym, w tym pojazdów rolniczych i przemysłowych, poszukuje 

innowacyjnych produktów w celu uzupełnienia swojego katalogu. Sieć 

dystrybucji firmy tworzą hurtownicy, sklepy z częściami zamiennymi, stacje 

benzynowe, dealerzy samochodowi, sprzedawcy detaliczni itp., Więc każdy 

innowacyjny produkt odpowiedni dla tych kanałów zostanie oceniony. Firma 

poszukuje umów dystrybucyjnych.

A Spanish petrochemical company with a wide distribution network within the 

automotive sector, including agricultural and industrial vehicle, is looking for 

innovative products in order to complete its catalogue. The company distribution 

network is formed by wholesalers, spare parts shops, gas stations, car dealers, 

retailers, etc. so any innovative product suitable for these channels will be 

evaluated. The company is looking for distribution agreements.

12/10/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BRDE20210917001

Niemiecka firma od dwóch lat prowadzi działalność w handlu internetowym 

akcesoriami do notebooków i poszukuje producenta wysokiej jakości wyściółki 

lub pianki do futerałów na laptopa. Wyściółka ma na celu ochronę laptopa. 

Preferowane rodzaje materiałów to pianka EPDM (Ethylen Propylen Dien 

Monomer) i PE (Polyethylen). Start-up chciałby współpracować z producentami 

z Europy Wschodniej, Bałkanów lub Azji w ramach umowy produkcyjnej.

The German company has been active in online trade with accessories for 

notebooks for two years and is looking for a manufacturer of high-quality padding 

or foam for the top and bottom insides of laptop hardcases. The padding is 

designed to protect the laptop hardware. The preferred material types are EPDM 

(Ethylen Propylen Dien Monomer) foam and PE (Polyethylen). The start-up would 

like to cooperate with manufacturers from Eastern Europe, the Balkans or Asia 

under a manufacturing agreement.

07/10/2022 komputery i IT

BRCZ20211001001

Młoda czeska firma importowo-eksportowa, działająca w handlu innowacyjnymi 

produktami do wnętrz, na zewnątrz i mebli, chce poszerzyć swój katalog 

produktów dla domów, szkół, biur lub budynków technicznych.

Firma jest zainteresowana współpracą z producentami takich produktów w 

ramach usług dystrybucyjnych i umowy agencyjnej.

A young Czech import-export company, active in the trade of innovative products 

for interiors, exteriors and furniture is looking to expand its catalogue of products 

for houses, schools, offices or technical building areas.

The company is interested in partnering with manufacturers of such products 

from given countries under distribution services and commercial agency 

agreement.

22/10/2022
produkty drewniane, 

meble

BRBA20211001001

Firma została założona w 2014 roku w gminie Kalinovik w Bośni i Hercegowinie, 

jako spółdzielnia rolnicza. Specjalizuje się w hodowli bydła w systemie krowa-

cielę, a także ma doświadczenie we wprowadzaniu technologii cyfrowej do tego 

obszaru. Firma poszukuje dostawców sprzętu do śledzenia bydła, aby 

dystrybuować swoje produkty w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

Głównymi krajami będącymi przedmiotem zainteresowania dla partnerstw są 

Austria, Niemcy, Hiszpania i Czechy.

The company was founded in 2014 in the municipality of Kalinovik, Bosnia and 

Herzegovina, as an agriculture cooperative. It is specialized in cattle breeding in 

the cow-calf system and also has experience in introduction of digital technology 

into this area. The company is looking for providers of cattle-tracking equipment, 

to distribute their products under distribution services agreement.

Main countries of interest for partnerships are Austria, Germany, Spain and Czech 

Republic.

22/10/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOUK20211018001 

Firma z UK opracowała i z sukcesem wprowadza zestaw do polerowania obuwia 

z zasilanym dozownikiem kremu oraz szczotką z włosia końskiego. Firma szuka 

sprzedawców i dystrybutorów luksusowych produktów takich jak akcesoria do 

obuwia na zasadzie umowy dystrybucyjnej. Produkcja na zasadzie produktów 

pod marką dystrybutora. Partnerzy poszukiwani są w każdym kraju poza Austrią 

i Niemcami. 

  

A UK company has developed and successfully launched a luxury shoe polishing 

kit with motorised shoe cream dispenser and horsehair brush. They now seek 

vendors and distributors of luxury goods such as shoe accessories, under 

distribution agreements. White label manufacturing will be considered. Partners 

are sought in all network countries except Austria and Germany.

26/10/2022 różne inne produkty



BOUK20211004001 

Firma z UK specjalizuje się w rozwoju modelowania 3D oraz środowiska 

wirtualnego, drogowych i kolejowych symulatorów, wizualizacji 3D, symulacji 

oraz wirtualnej rzeczywistości i oferuje swoje zasoby na podstawie umowy 

podwykonawstwa i zlecenia.

  

A UK company specialised in developing 3D models and virtual environments, 

road and rail driving simulator environments, 3D visualisation, simulation, and 

virtual reality experiences, is offering its capabilities through subcontracting or 

outsourcing agreements.

09/10/2022 komputery i IT

BOUK20210929001

Firma ze wschodniej Anglii rozwinęła i z powodzeniem sprzedaje przemysłowe 

drukarki atramentowe przeznaczone do kodowania i etykietowania produktów. 

Asortyment charakteryzuje się unikalną kombinacją najnowocześniejszych 

rozwiązań technicznych, łatwością użytkowania oraz prawie zerową ilością 

odpadów i koniecznością konserwacji. Firma poszukuje partnerów joint venture 

w UE i USA, aby uzupełnić swoją siłę techniczną kapitałem wzrostu i know-how, 

rozwijać nowe projekty biznesowe na swoich terytoriach ojczystych. Z chęcią 

nawiązali by współpracę z podmiotem posiadającym Doświadczenie w 

pakowaniu/etykietowaniu.

 

An East of England company has developed and is successfully selling industrial 

inkjet printers for coding and labelling. The range has a unique combination of 

technical cutting edge, ease of use and near-zero waste and maintenance. They 

need joint venture partners in the EU and USA to complement their technical 

strength with growth capital and know-how to grow new business in their home 

territories. They are likely to come from packaging/labelling backgrounds.

22/10/2022 różne inne produkty

BOUK20210928001

Brytyjska firma opracowała kompaktową turbinę wodną przyjazną dla ryb, łatwą 

do instalacji i mającą minimalny wpływ na środowisko. Urządzenie oferuje 

alternatywne rozwiązanie energetyczne dla małych firm nad rzeką (np. młyn 

wodny) chcących zredukować ich ślad węglowy, jak również dla gmin wiejskich 

jako sposób na generowanie energii. Firma poszukuje sprzedawców, organizacji 

cywilnych i wojskowych z dostępem do tych segmentów rynku do współpracy 

na bazie umów dystrybucji.

A UK company has developed a compact hydropower turbine that is fish-friendly, 

easy to install and has minimal impact on the environment. The device offers an 

alternative energy solution for small businesses near a river/stream (e.g. a water 

mill) wanting to reduce their carbon footprint, as well as in developing rural 

communities as a way of generating small volumes of power. They are seeking 

resellers, organisations or military with access to these market segments via 

distribution agreements. 

08/10/2022
środowisko/energia/ochr

ona środowiska

BOUK20210920001

Brytyjska firma EdTech poszukuje licencji, agenta lub spółki joint venture dla 

swojej platformy rozwoju języka angielskiego i wymowy. Ta zabawna i 

wciągająca aplikacja zapewnia skuteczny i przystępny cenowo pomost między 

mniej wydajną nauką samodzielną, a bardziej preferowanym procesem 

nauczania indywidualnego. Jej interaktywne narzędzie wsparcia językowego 

może pomóc użytkownikom, na wszystkich poziomach zaawansowania, 

poszerzyć swoje słownictwo i poprawić wymowę, co z kolei buduje zaufanie 

użytkowników aplikacji.

A UK EdTech company is looking to licence, find an agent or joint venture for its 

English language development and pronunciation platform. This fun and engaging 

App, provides an effective and affordable bridge between inferior self-assessment 

learning and the much preferred one-to-one tuition process. Its interactive 

language support tool can help users of all levels proficiency levels to expand their 

vocabulary and improve their pronunciation, which in turn builds the users 

confidence.

26/10/2022 komputery i IT



BOUK20210916002

Ta brytyjska firma z sektora małych i średnich firm opracowała oprogramowanie 

w celu poprawy jakości w edukacji poprzez zapewnienie nadzoru nad ciągłym 

doskonaleniem. Oprogramowanie umożliwia organizacjom edukacyjnym i 

szkoleniowym śledzenie procesu zapewniania jakości i ciągłego doskonalenia w 

ramach przygotowań do zewnętrznego i wewnętrznego audytu monitorującego 

lub inspekcji. Firma chce rozwijać swój biznes globalnie poprzez współpracę z 

partnerami biznesowymi w ramach umowy agencyjnej, licencji lub wspólnego 

przedsięwzięcia.

This UK SME has developed a software solution to improve quality standards in 

education by providing oversight of continuous improvement. The software 

enables education and training organisations to track quality assurance and 

continuous improvement in preparation for external and internal monitoring 

audit or inspection. The company is looking to expand their business globally 

through collaboration with partner companies via a commercial agency 

agreement, license or joint venture.

23/10/2022 oprogramowanie

BOUK20210602001

Brytyjskie MŚP opracowało innowacyjną technologię zarządzania integralnością 

rur wodociągowych w sieciach wodociągowych i przemysłowych systemach 

wodociągowych. Technologia szybko powstrzymuje wycieki wody – 

identyfikując i tamując je bez konieczności wykonywania rozległych wykopów w 

terenie ani powodowania zakłóceń w działaniu sieci. Firma poszukuje agentów 

handlowych oraz licencjobiorców.

This UK SME has developed an innovative technology for managing the integrity 

of water pipes in water utility networks and industrial water systems. The 

technology quickly stops the flow of water leaks – identifying and repairing leaks 

without the need for extensive site excavation nor causing network disruption. 

The company are seeking to work with partner organisations that specialise in 

water network management via commercial agency agreements and licences.

23/10/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOUA20211006002

Ukraińska firma produkuje zdrowe przekąski zbożowe z mąki pszennej, 

kukurydzianej, ryżowej i gryczanej, bez żadnych dodatków i bez użycia oleju 

palmowego oraz konserwantów.

Firma poszukuje partnerów za granicą i oferuje swoje produkty oraz współpracę 

w ramach umowy agencyjnej oraz dystrybucyjnej.

The Ukrainian company is producing healthy cereal snacks which are made from 

wheat, corn, rice and buckwheat flour, without any additives, palm oil or 

preservatives.

The company is looking for partners abroad and is offering its products and 

cooperation under commercial agency agreement and distribution services 

agreement.

26/10/2022 spożywcza

BOUA20211005001

Ukraińskie MŚP, specjalizujące się w opracowywaniu złożonych projektów, 

oferuje systemy zasilania z wykorzystaniem rozdzielnic niskiego napięcia, 

zasilacze bezprzerwowe prądu przemiennego i stałego, agregaty prądotwórcze 

diesla, systemy automatycznej zmiany biegów. Główne zalety: konkurencyjna 

cena, wysoka jakość i energooszczędność. MSP poszukuje długoterminowej 

współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

An Ukrainian SME, specialized in the development of complex projects, offers 

power supply systems using low-voltage switchgear, uninterruptible power 

supplies of alternating and direct current, diesel generator sets, automatic gear 

shifting systems. Main advantages: competitive price, high quality and energy 

efficiency. The SME is looking for long-term cooperation with foreign partners via 

distribution services agreement.

26/10/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOUA20211004004

Ukraiński producent i sprzedawca wysokiej jakości opakowań papierowych 

oferuje współpracę w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

Przedsiębiorstwo oferuje role tektury, opakowania z tektury falistej, pudła z 

tektury falistej. Przedsiębiorstwo używa produktów nadających się do recyklingu 

i zrównoważonych ekologicznie.

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

cooperation in the framework of a distribution services agreement. The company 

is offering solid board in reels, corrugated packaging, corrugated boxes. They use 

recyclable and sustainable products.

29/10/2022 opakowania, papier

BOUA20211004001

Ukraińska firma z bogatą historią serowarstwa, specjalizująca się w produkcji 

ekologicznych, serowych przekąsek, chciałaby rozszerzyć swoją działalność 

eksportową. Tym samym firma poszukuje partnerów i jest gotowa do 

współpracy w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych i 

produkcyjnych.

A Ukrainian company with a rich history of cheesemaking is specialized in 

producing cheese eco snacks and would like to expand its export activities. Thus, 

the company is looking for partners and is ready to work within distribution and 

manufacturing services agreements.

26/10/2022 spożywcza



BOUA20211001001

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji perfum niszowych, wykwintnych 

świec i dyfuzorów. Doskonałość każdego produktu jest gwarantowana dzięki 

produkcji na małą skalę. Klasyczne techniki perfumeryjne w połączeniu z 

innowacyjnymi procesami produkcyjnymi dają wyrobom wysoką jakość. Firma 

poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych.

  

The Ukrainian company specializes in the production of niche perfumes, exquisite 

candles, and reed diffusers. The excellence of each product is guaranteed through 

small-scale manufacturing processes. Classic perfumery techniques combined 

with innovative manufacturing processes give the fragrances a luxurious sound. 

The company is looking for resellers on the terms of distribution services or a 

commercial service agreement.

19/10/2022 nauka/edukacja

BOUA20210930001 

Ukraiński producent mebli, dozowników, drapaków, legowisk oraz innych 

produktów dla zwierząt domowych (koty i małe psy) poszukuje 

międzynarodowych partnerów aktywnych w sektorze produktów dla zwierząt 

do wejścia na nowe rynki na zasadzie umowy dystrybucyjnej , komercyjnej , 

agencyjnej i produkcyjnej.

  

The Ukrainian manufacturer of cabinet furniture, feeders, scratching posts, 

couches and other products for pets (cats and small dogs) is looking for 

international partners active in the field of animal products to enter new markets 

through distribution agreements, commercial agencies, manufacturing 

agreements.

21/10/2022
produkty drewniane, 

meble

BOUA20210929003

Ukraińska firma produkcyjna z Lwowa specjalizuje się w produkcji szerokiej 

gamy produktów budowlanych i dekoracyjnych z różnych rodzajów kamienia ze 

złóż ukraińskich. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

The Ukrainian manufacturing company from Lviv is specialized in production of 

wide range construction and decorative products from the different types of 

stone of Ukrainian deposits. The company is looking for partners under a 

distribution services agreement.

29/10/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOUA20210929001

Ukraiński producent mebli skrzynkowych z 12 letnim doświadczeniem oferuje 

meble do kuchni, garderoby, łazienek, przedpokojów, pokojów dziecięcych, 

jadalni i salonu oraz biur. Firma poszukuje międzynarodowych partnerów 

działających w obszarach projektowania, produkcji lub dystrybucji mebli w celu 

wejścia na nowe rynki na podstawie umów dystrybucyjnych, produkcyjnych lub 

przejęcia. 

The Ukrainian manufacturer of cabinet furniture with 12 years of experience 

offers furniture for kitchens, wardrobes, bathrooms, hallways, children's rooms, 

dining and living rooms, offices. The company is looking for international partners 

active in the field of design, production or distribution of furniture to enter new 

markets through distribution service agreements, manufacturing agreements or 

acquisition agreements.

23/10/2022
produkty drewniane, 

meble

BOUA20210922001

Ukraiński start-up to innowacyjne MŚP, które opracowało nową generację 

głośników, emitujących precyzyjny i naturalny dźwięk z efektem 360 Reality 

Audio. System wykonany jest w innowacyjnym i przyjaznym dla środowiska stylu 

z wykorzystaniem łupin orzecha kokosowego i polimerobetonu. MSP poszukuje 

dystrybutorów i przedstawicieli handlowych.

  

Ukrainian start-up is an innovative SME that has developed a new generation of 

speakers, which have precise and natural sound with the 360 Reality Audio effect. 

The speaker system is made in an innovative and environmentally friendly style 

using  coconut shell and polymer concrete. The SME is looking for distributors and 

sales representatives for its products.

20/10/2022 różne inne produkty

BOUA20210917001

Ukraińska firma naukowo-produkcyjna powstała w 1990. Oferuje projekt 

"falowe stacje odsalania", które umożliwią dostarczanie świeżej wody w wielu 

krajach i regionach bez emisji CO2. Oferuje wzajemnie korzystną współpracę w 

komercjalizacji projektu. Jest zainteresowana udziałem stabilnego partnera 

finansowego. Firma poszukuje inwestorów do umowy finansowej.

The Ukrainian scientific and production company  was established in 1990. They 

offer the project "wave desalination stations", which will allow providing fresh 

water to many countries and regions without CO2 emissions. They offer a 

mutually beneficial cooperation in the commercialization of the project. They are 

interested in the participation of a stable financial partner. The company seeks 

investors for a financial agreement.

27/10/2022
środowisko/energia/ochr

ona środowiska



BOUA20210914001

Ukraińska firma specjalizuje się w szyciu lekkich materiałów tekstylnych, do 

produkcji każdego rodzaju odzieży: mundurowej, roboczej, wojskowej, itp. 

Firma poszukuje partnerów, którzy zlecą usługi krojenia i szycia - wg próbek 

klienta. Firma wytwarza wyroby kompletne lub częściowe, w zależności od 

potrzeb klienta. Firma chce współpracować w ramach podwykonawstwa.

 

The Ukrainian company specializes in sewing light and medium textile materials, 

to manufacture any type of clothes: uniform clothes, work clothes, army sewn 

equipment, etc. The company is searching for partners, who will order сutting and 

sewing services - by client samples. The company manufactures complete 

products or partial products, depending on client needs. The company wants to 

cooperate under subcontracting.

05/10/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOUA20210730003

Ukraińska firma z Ivano-Frankivsk specjalizuje się w rozwoju i produkcji 

jednorazowych i wielorazowych plastikowych opakowań. Produkty zrobione są 

ze skrobi kukurydzianej, CPP (Cast Polypropylene), PE (Polyethylene). 

Oferowane produkty można wykorzystać jako materiał do zadrukowania lub 

zalaminowania. Firma szuka partnerów biznesowych do współpracy na 

podstawie umowy produkcyjnej.

A Ukrainian company from Ivano-Frankivsk is specialized in the development and 

production of single-use and reusable plastic packaging. The products are made 

of corn starch, CPP (Cast Polypropylene), PE (Polyethylene). It's products can be 

used as a packaging material with printing and laminating possibilities. The 

company is looking for business partners to cooperate with under a 

manufacturing agreement. 

15/10/2022 opakowania

BOUA20210601004

Ukraińska firma produkuje wysokiej jakości wyroby aluminiowe zgodnie z 

projektami klientów: folię, profile, pasy i arkusze. Firma jest zainteresowana 

długoterminową współpracą z zagranicznym partnerem w ramach umowy usług 

dystrybucyjnych.

A Ukrainian company manufactures high quality aluminum products according to 

customers’ design: foil, profiles, strips and sheets. The company is interested in 

long-term cooperation with a foreign partner within the framework of 

distribution services agreements.

06/10/2022 metalowa

BOUA20210503008

Mała ukraińska firma zajmuje się obróbką metali i specjalizuje się w produkcji 

siłowników hydraulicznych i pneumatycznych oraz części do nich. Firma 

poszukuje nowych partnerów za granicą i oferuje umowy produkcyjne, aby 

dotrzeć do nowych rynków i nowych klientów.

 

A Ukrainian small company is engaged in metal processing and specializes in 

manufacturing of hydraulic and pneumatic cylinders and parts for them. The 

company is looking for new partners abroad and is offering manufacturing 

agreements, so that it could reach new markets and new clients.

 15/10/2022 metalowa

BOTR20211027001

Turecka firma z ponad 60-letnim doświadczeniem w zakresie zgrzewarek takich 

jak zgrzewarki Metal Inert Gas/Metal Active Gas, zgrzewarki Tungsten Inert Gas 

i maszyny do cięcia plazmowego poszukuje usług dystrybucyjnych i umów 

agencyjnych w celu wejścia na nowe rynki. Ponadto firma poszukuje umów 

produkcyjnych lub podwykonawczych w celu wyprodukowania urządzeń w 

swoim asortymencie i/lub zaprojektowania projektów pod klucz.

A Turkish company with more than 60 years of experience in welding machines 

such as Metal Inert Gas/Metal Active Gas welding machines, Tungsten Inert Gas 

welding machines and plasma cutting machines looks for distribution services and 

commercial agency agreements in order to enter new markets. Furthermore, the 

company is looking for manufacturing or subcontracting agreements in order to 

manufacture the equipment in its product range and/or design turnkey projects.

01/10/2022 różne inne produkty

BOTR20211018001

Turecka firma z siedzibą w Ankarze obsługuje wiodące firmy z branży 

stoczniowej, kolejowej, budowlanej, hydraulicznej, obróbki rolnej, przemysłu 

maszynowego itp. poprzez projekty "pod klucz" związane z produkcją części z 

żeliwa sferoidalnego i szarego. 90 % swoich produktów eksportuje do krajów 

UE.  Firma poszukuje umów podwykonawczych i produkcyjnych.

A Turkish company located in Ankara has been serving to leading companies in 

ship building, railway, construction, hydraulic, agricultural machining, machine 

manufacturing industry etc, via turnkey projects related to the production of 

nodular and grey cast iron parts. 90 % of its products are exported to the EU 

countries.  The company seeks subcontracting and manufacturing agreements.

26/10/2022 metalowa



BOTR20211004001

Turecka firma zlokalizowana w strefie przemysłowej w Ankarze 

wyspecjalizowała się w produkcji mebli biurowych, mebli do zabudowy oraz 

specjalnie zaprojektowanych produktach. Firma z sukcesem zakończyła projekty 

realizowane na potrzeby lotnisk i hoteli. W celu wejścia na nowe rynki firma 

poszukuje partnerów w ramach usług dystrybucyjnych, pośrednictwa 

handlowego i umowy produkcyjnej.

A Turkish company located in the organized industrial zone in Ankara has been 

specialized in office furniture, fixed furniture and specially designed products. The 

company successfully completed turnkey projects for airports, hotels etc. In order 

to enter new markets, the company looks for partners under distribution services, 

commercial agency and manufacturing agreement.

15/10/2022
produkty drewniane, 

meble

BOTR20210930001

Turecka firma z centralnej części Turcji posiada 30-letnie doświadczenie i 

rozległą wiedzę z zakresu solarnego podgrzewania wody. Jej sukces opiera się 

na oferowaniu wydajnych produktów o długiej trwałości. W celu wejścia na 

nowe rynki i dotarcia do partnerów poszukuje usług agencji handlowej lub 

umowy produkcyjnej.

The Turkish company from the central part of Turkey is a dynamic producer. It has 

30 years of experience and extensive know-how in the solar water heating 

industry. Its success is based on offering efficient products with long durability.

In order to enter new markets and reach partners, it is looking for a commercial 

agency or manufacturing agreement.

27/10/2022
środowisko/energia/ochr

ona środowiska

BOTR20210903001

Turecka firma produkująca szeroką gamę 100% olejów tłoczonych na zimno 

poszukuje producentów i dystrybutorów w sektorach kosmetycznym, 

spożywczym i farmaceutycznym do promowania swojej oferty na rynkach 

zagranicznych poprzez usługi dystrybucyjne i/lub umowy produkcyjne. 

Turkish company that produces a wide range of 100% pure cold pressed oils seeks 

manufacturers and distributors within the cosmetics, food and pharmaceutical 

sectors to promote its product range in foreign markets through distribution 

services and/or manufacturing agreement.

05/10/2022 spożywcza

BOTR20210831001

Turecka firma, działająca w sektorze obronnym, specjalizuje się w wojskowym 

sprzęcie komunikacyjnym, projektując i produkując inteligentne systemy 

ładowania, zasilacze, zestawy słuchawkowe, anteny przenośne itp. Oprócz 

projektowania i wytwarzania produktów zapewnia również swoim klientom 

wsparcie techniczne. Firma, która posiada wymagane certyfikaty do eksportu, 

dąży do zwiększenia swojego udziału w rynku zagranicznym poprzez usługi 

dystrybucyjne, pośrednictwo handlowe i umowy produkcyjne.

The Turkish company, involved in the defence sector, is specialized in military 

communication equipment by designing and manufacturing smart batteries 

blocks, power supplies, headsets, portable antennas etc. Besides designing and 

manufacturing the products, it also provides technical support to its customers. 

The company, which has the required certifications to export, aims to increase its 

market share abroad through distribution services, commercial agency and 

manufacturing agreements.

26/10/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOSK20210922001

Mała słowacka firma wytwarzająca produkty z plastiku z wykorzystaniem 

technologii formowania wtryskowego i termoformowania poszukuje partnerów 

do współpracy poprzez umowy produkcyjne lub podwykonawstwo.  Firma 

oferuje wolne moce produkcyjne w zakresie wytwarzania wyrobów z tworzyw 

sztucznych, takich jak artykuły dla przemysłu i  profile techniczne, testery 

niskiego napięcia, zabawki, formy i narzędzia itp. 

A small Slovak company active in the field of manufacturing of plastic products 

with technologies of injection moulding and thermoforming is looking for 

partners to cooperate via manufacturing agreement or subcontracting. The 

company offers its free production capacities for manufacturing of plastic 

products, such as articles for industry and technical mouldings, low voltage 

testers, toys, moulds and tools, etc. 

08/10/2022 produkty plastikowe

BOSK20210713001

Słowacka firma rodzinna zajmuje się produkcją niestandardowych opakowań 

kartonowych i palet papierowych według wymagań klientów. Firma chciałaby 

rozpocząć nową współpracę w ramach umowy produkcyjnej. 

A Slovak family company provides manufacturing of customized cardboard 

packaging products and paper pallets according to customers' requirements. The 

company would like to start new cooperation under a manufacturing agreement. 

20/10/2022 opakowania, papier



BOSI20210920001

Słoweńska mikro firma z regionu Primorska oferuje wypalanie kawy i pakowanie 

pod marką zamawiającego ("white label") oraz kawę bezkofeinową partnerom 

na bazie umowy produkcyjnej. Oferuje zainteresowanym stronom wsparcie 

zgodnie z życzeniami klientów, od selekcji właściwej jakości mieszanek kawy, 

przygotowanie spersonalizowanych opakowań, do napełniania i dostawy na 

czas. 

A Slovenian micro roastery company from the Primorska region, offers roasting 

and “white label” packaging of coffee and decaffeinated coffee to various 

companies that want to sell or offer coffee under their own brand via 

manufacturing agreement. The company offers interested parties comprehensive 

support in accordance with the wishes of the customers, from the selection of 

appropriate quality coffee blends, preparation of personalized packaging, to filling 

and right-on-time delivery.

23/10/2022 spożywcza

BOSI20210917001

Słoweńska firma opracowała orzeźwiający napój „seltzer”, czyli wodę gazowaną 

z alkoholem (zawartość alkoholu ok. 4%), który otrzymuje się w procesie 

fermentacji, bez cukru i innych słodzików, węglowodanów i glutenu, z dodanymi 

aromatami. Napój znany w USA, ale będący nowością na rynkach UE. Firma 

poszukuje uznanych dystrybutorów napojów niskoalkoholowych z 

doświadczeniem w promocji oraz rozwiniętą siecią handlową do dystrybucji 

napoju na rynkach UE.

The Slovenian company has developed a refreshing drink “seltzer”, carbonated 

water with alcohol (approx. 4 vol%), which is obtained by fermentation, without 

sugar and other sweeteners, carbohydrates and gluten, with added flavors. The 

drink is known in the USA, but a novelty in EU markets. The company is looking 

for established distributors of low-alcohol beverages with promotion experience 

and an established trade network to distribute seltzer in EU markets via 

distribution services agreement.

05/10/2022 spożywcza

BORU20211014001

Rosyjska firma z Moskwy zajmuje się produkcją sprzętu oświetleniowego. Firma 

oferuje inteligentne energooszczędne maszty oświetleniowe do zapewnienia 

oświetlenia w miejscach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci 

energetycznej. Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów 

zagranicznych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company from Moscow is engaged in the production of lighting 

equipment. The company offers intelligent energy-efficient lighting masts to 

provide lighting where it is impossible to connect to the power network. The 

company is interested in finding foreign partners to conclude a distribution 

services agreement.

29/10/2022

BORU20211013002

Rosyjskie przedsiębiorstwo z Moskwy zajmuje się opracowywaniem wysokiej 

jakości produktów bakteriobójczych. Asortyment obejmuje recyrkulatory 

powietrza, ozonatory powietrza oraz automatyczne urządzenia do antyseptyki 

rąk. Produkty te stosowane są do dezynfekcji np. w szkołach, przedszkolach, 

transporcie, placówkach medycznych, budynkach przemysłowych. Firma 

poszukuje wiarygodnych partnerów do zawarcia długoterminowej umowy na 

usługi dystrybucyjne.

A Russian Moscow company is engaged in the development of high-quality 

bactericidal products. The product range includes air recirculators, air ozonators 

and automatic equipment for treating hands with antiseptic. These products are 

used for disinfection in schools, kindergartens, transport, medical institutions, 

industrial buildings e.a. The company is looking for reliable partners to conclude a 

long-term distribution services agreement.

29/10/2022 różne inne produkty

BORU20211013001

Rosyjska firma z Moskwy zajmuje się opracowywaniem wysokiej jakości 

materiałów do druku 3D. Firma produkuje specjalne fotopolimery zarówno do 

stacjonarnych drukarek 3D, jak i przemysłowych. Firma jest zainteresowana 

znalezieniem wiarygodnych partnerów zagranicznych do zawarcia umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company from Moscow is engaged in the development of high-quality 

materials for 3D printing. The company produces special photopolymers for both 

desktop 3D printers and industrial ones. The company is interested in finding 

reliable foreign partners to conclude a distribution services agreement.

29/10/2022 różne inne produkty

BORU20211011002

Rosyjska firma zajmuje się projektowaniem i produkcją konstrukcji metalowych i 

ram obudowy o dowolnej złożoności. Produkowane konstrukcje metalowe 

znajdują szerokie zastosowanie do produkcji urządzeń, do budowy magazynów, 

lokali handlowych oraz do budowy hangarów, hal wystawienniczych. Firma 

poszukuje partnerów zagranicznych do zawarcia długoterminowej umowy 

produkcyjnej. 

A Russian company is engaged in the design and production of metal structures 

and housing frames of any complexity. The produced metal structures are widely 

used for the production of equipment, for the construction of warehouses, retail 

premises, and for the construction of hangars, exhibition halls. The company is 

looking for foreign partners to conclude a long-term manufacturing agreement.

28/10/2022
materiały i usługi 

budowlane



BORU20211007003

Rosyjska firma z Nowosybirska zajmuje się rozwojem i produkcją ceramicznych 

urządzeń medycznych. Produkty te obejmują protezy zastępcze stawu 

kolanowego oraz kule głowy kości udowej, które mogą być dostarczane osobno 

lub jako część endoprotezy. Firma poszukuje wiarygodnych odbiorców lub 

partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company from Novosibirsk is engaged in the development and 

production of ceramic medical devices. These products include knee joint 

replacementprostheses, and femoral head balls for hipreplacemet purposes that 

can be supplied separately or as a part of the endoprosthesis. The company seeks 

to find reliable buyers or partners within the framework of the distribution 

services agreement.

 26/10/2022 medycyna

BORU20211007002

Rosyjska firma z Nowosybirska posiada technologię produkcji izolatorów 

ceramicznych o różnym przeznaczeniu w różnych gałęziach przemysłu. Produkty 

wykonane są z różnego rodzaju ceramiki próżnioszczelnej i wykorzystywane są 

do próżniowych komór do gaszenia łuku, obudów przyrządów 

półprzewodnikowych mocy, przetworników elektronowo-optycznych. Firma 

poszukuje zagranicznych odbiorców/partnerów do zawarcia umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian company from Novosibirsk has production technology of ceramic 

insulators for various purposes in different industries. The products are made of 

various types of vacuum-tight ceramics and used for vacuum arc-extinguishing 

chambers, cases of power semiconductor devices, electron-optical converters. 

The company is looking for foreign buyers/partners to conclude a distribution 

services agreement.

  26/10/2022 różne inne produkty

BORU20210920001

Rosyjska innowacyjna firma z Moskwy jest zaangażowana w rozwój i produkcję 

kontaktowego ultradźwiękowego lasera do badań strukturalnych (CLUS), 

używanego do określania resztkowego napięcia w metalach, kontroli ciągłości 

metali itp. Firma jest zainteresowana znalezieniem zagranicznych partnerów do 

zawarcia umowy usług dystrybucyjnych.

A Russian innovative company from Moscow is engaged in the development and 

production of contact laser-ultrasonic structroscopy(CLUS), which is used to 

determine residual voltage in metals, control the continuity of metals, etc. The 

company is interested in finding foreign partners to conclude a distribution 

services agreement.

27/10/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BORS20211007001

Serbska firma prawnicza specjalizuje się w dziedzinie prawa handlowego, 

windykacji należności i odszkodowań. Firma oferuje kompletne usługi prawne w 

ramach umowy outsourcingowej dla firm zainteresowanych wejściem na rynek 

serbski. 

A Serbian law company is specialised in the areas of commercial law, debt 

collection and damages. The company offers complete law services under 

outsourcing agreement for companies interested to enter the Serbian market. 

29/10/2022 inne usługi

BORO20211006001

Rodzinna firma z Rumunii specjalizuje się w produkcji artykułów dekoracyjnych i 

sanitarnych przy użyciu opracowanej przez siebie technologii. Wszystkie 

produkty są wykonywane ręcznie, przy użyciu gliny jako surowca. Zdobienie 

produktów jest wykonywane przez szklarzy, co daje ciekawe efekty 

kolorystyczne. Firma chce rozszerzyć działalność za granicą na podstawie 

umowy dystrybucji.

A family company from Romania is specialized in the production of decorative 

and sanitary products by its own technology. The products are all hand-made, 

using clay as raw material. The decoration of the products is made by glazers of 

high quality, producing interesting color effects. The company wishes to expand 

the business abroad through a distribution services agreement

27/10/2022
materiały i usługi 

budowlane

BORO20210929001

Rumuńska firma z sektora małych i średnich firm z Cluj- Napoca jest firmą 

produkcyjną, która oferuje usługi w zakresie obróbki z użyciem CNC dla 

zagranicznych partnerów. Firma jest zainteresowana wykonywaniem prac 

podwykonawczych od partnerów, którzy nie są w stanie sprostać wysokim 

wymaganiom. Firma również wyraża chęć do pracy na podstawie umów 

produkcyjnych.

A Romanian SME from Cluj-Napoca is a manufacturing company that can offer 

CNC (computer numerical control) machining services to foreign partners. It is 

interested in doing subcontracted work from partners unable to fulfill high 

demands. It is also willing to work under manufacturing agreements.

20/10/2022 obróbka metalu CNC



BORO20210922004 

Firma zlokalizowana na południowym wschodzie Rumunii jest doświadczonym 

producentem miejskich mebli drewnianych oraz dystrybutorem mebli na 

kemping i do ogrodu, ławek, drewnianych konstrukcji dla dziecięcych placów 

zabaw oraz innych produktów, wykonanych z najwyższej jakości materiałów i 

certyfikowanego drewna, w klasycznym oraz nowoczesnym stylu i w pełni 

dostosowanych do wymogów klienta. Firma szuka dystrybutorów lub agentów 

w Europie.

  

A company located in South East Romania is an experienced manufacturer of 

urban wooden furniture and distributor of camping and garden furniture, 

benches, wooden structures for children playgrounds and other products, made 

of high quality materials and certified wood, in classic and modern design and 

fully adapted to serve customers' needs. The company is looking for distributors 

or agents in Europe.

08/10/2022
produkty drewniane, 

meble

BORO20210922003

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji siatek o różnym przeznaczeniu 

(rybołówstwo, ochrona boisk sportowych, rolnictwo itp.) poszukuje 

dystrybutorów na wyspecjalizowanych rynkach na terenie UE.

Romanian company specialized in the production of nets for various purposes 

(fishing, protection of sport fields, agriculture purposes, etc) is looking to expand 

its market by finding distributors in EU specialized markets.

13/10/2022 różne inne produkty

BORO20210922002

Rumuńska firma specjalizująca się w obróbce szkła gładkiego, zbrojonego i 

giętego poszukuje międzynarodowych dystrybutorów  mebli szklanych i 

przedmiotów dekoracyjnych.

Romanian company specialized in plain, reinforced and curved glass processing is 

looking for international distributors in the field of glass furniture and decoration 

objects.

13/10/2022 inne usługi

BORO20210921004

Rumuńska firma specjalizująca się w uprawie 4 odmian roślin medycznych i 

aromatycznych, na 1500 ha w najlepszych warunkach, poszukuje dystrybutorów 

w Europie i na świecie.

Romanian company, specialized in cultivating around 4 varieties of medicinal and 

aromatic plants sown and cared for on 1500 hectares of land under the best 

possible conditions, is looking for new distribution markets in European countries 

and worldwide.

14/10/2022 rolnictwo

BORO20210828001

Rumuńska firma specjalizujące się w produkcji wózków dziecięcych, pościeli dla 

niemowląt i akcesoriów odzieżowych dla dzieci. Firma jest zainteresowana 

współpracą z zagranicznymi partnerami, dla których mogłaby produkować 

tekstylia dziecięce. Typ współpracy to umowa produkcyjna.

A Romanian company specialises in the manufacturing of baby carriers, baby crib 

textiles and children's clothing accessories. The company is interested in 

cooperating with international firms for whom to manufacture babies and 

children textiles. Cooperation with the partners identified will be based on 

manufacturing agreements.

23/10/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BORO20210827001

Zlokalizowane w Transylwanii rumuńskie stowarzyszenie rzemieślnicze 

specjalizuje się w produkcji narciarskiej odzieży wierzchniej dla kobiet, mężczyzn 

i dzieci, takiej jak: kurtki, kamizelki, spodnie z tkanin wodoodpornych i 

zgrzewanych szwami. Firma oferuje swoje usługi dla międzynarodowych firm z 

sektora małych i średnich firm/ dla dużych firm na podstawie podwykonawstwa 

lub umowy produkcyjnej.

Located in Transylvania, a Romanian craft association is specialised in 

manufacturing ski outerwear for men, women and children, such as: jackets, 

vests, trousers made of waterproof fabrics and heat-sealed seams.With many 

years of experience in the field of manufacturing a diversified range of clothing, 

the Romanian craft association is offering its manufacturing services to 

international SMEs/ large companies under subcontracting or manufacturing 

agreements.

05/10/2022 odzież

BORO20210826001

Rumuńska firma handlowa oferuje produkty kosmetyczne i czyszczące. W 

portfolio firmy znajdują się wysokiej jakości produkty kosmetyczne dla kobiet, 

mężczyzn i dzieci, a także produkty produkowane pod własną marką (kosmetyki 

lecznicze i produkty kąpielowe). Firma jest zainteresowana identyfikacją 

międzynarodowych dystrybutorów produktów własnej marki. Współpraca 

będzie rozwijana w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Romanian trade company offers cosmetic and cleaning products. The firm’s 

product portfolio includes quality cosmetic products for women, men, and 

children, as well as products under its own brand (therapeutic cosmetics and 

cleansing products). The company is interested in identifying international 

distributors for its own brand products. Cooperation will be developed under 

distribution services agreements.

06/10/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna



BORO20210622002

Rumuńska organizacja pozarządowa, specjalizująca się w zrównoważonej 

edukacji, takiej jak rozwój, szkolenia i warsztaty dla młodych dorosłych, 

poszukuje międzynarodowych partnerów w celu zawarcia umów o 

podwykonawstwo.

Romanian NGO, specialized in sustainable education such as development, 

training and workshops for young adults, is looking for international partners in 

order to conclude subcontracting agreements.

07/10/2022 nauka/edukacja

BONL20210505001

Ta holenderska firma specjalizuje się w optymalizacji automatyzacji produkcji i 

logistyki wewnętrznej poprzez wdrażanie autonomicznych robotów mobilnych 

(pojazdów samojezdnych). Firma poszukuje partnerów z technicznym know-

how w zakresie obróbki skrawaniem, aby stworzyć sieć sprzedaży i wsparcia w 

swoim kraju. Przewiduje się współpracę w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

 

A Dutch company specialized in optimizing production automation and internal 

logistics by means of deploying autonomous mobile robots, (self-driving vehicles), 

is looking for partners with technical machining know-how to set up a sales and 

support network in their country. Cooperation is envisaged within the frame of a 

distribution services agreement.

26/10/2022 różne inne produkty

BOMK20210922006

Macedoński producent przekąsek specjalizuje się w różnych typach chipsów, 

popcornu, orzechów, pelletów i chrupków zbożowych. Oferuje też przekąski z 

mątwy. Firma poszukuje dystrybutorów na rynkach zagranicznych, szczególnie 

w krajach arabskich, Czechach, Słowenii i Austrii.

A Macedonian snacks producer is specialised in production of various types of 

chips, popcorn, peanuts, pellet snacks  and corn puffs. The company specializes in 

manufacturing snacks, especially in producing cuttlefish related snacks. 

The company is looking for distribution partners for the foreign markets, 

preferably for the Arab countries, Czech Republic, Slovenia and Austria.

16/10/2022 spożywcza

BOMK20210922004

Firma jest obecna na rynku krajowym i zagranicznym, głównie w rejonie 

bałkańskim, a także Europie, USA, Kanadzie, Afryce i Australii. Grupa 

wytwarzanych produktów zawiera: żywność dietetyczną, żywność dla 

diabetyków, owsianki, nasiona i mąkę, naturalne słodziki,  napoje dietetyczne , 

suplementy diety i produkty organiczne. Firma poszukuje międzynarodowych 

partnerów biznesowych  w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych 

i/lub umów agencyjnych.

 The company is present both at the domestic and foreign market, mostly in the 

Balkan region but also throughout Europe, the USA, Canada, Africa, and Australia. 

The range of products includes general dietary and diabetic products, cereals, 

seeds and flour, natural sweeteners,  functional dietary drinks, alimentary 

supplements, and organic products. The company is looking for international 

partners under distribution services agreements and/ or commercial agency 

agreements.

16/10/2022 żywność

BOMK20210922003

Macedoński producent olejów tłoczonych na zimno oferuje duży wybór olejów z 

różnych ziaren, zarówno do gotowania jak i do picia, a także produkty z 

segmentu dietetycznych suplementów. Firma poszukuje przedstawicieli do 

reprezentacji na rynkach zagranicznych, którzy będą zwracać uwagę na  procesy 

ciągłego rozwoju oraz innowacje.

Macedonian cold-pressed oils producer is offering a large choice of oils of 

different seeds, both for cooking and drinking purposes, as well as products from 

the dietary supplements segment. The company is looking for agents to represent 

it in foreign markets, emphasizing its continuous development processes as well 

as innovations.

20/10/2020 żywność

BOMK20200305001

Macedońska firma z przemysłu spożywczego oferuje szeroki zakres zdrowych 

produktów, takich jak płatki śniadaniowe, batony muesli, produkty dietetyczne, 

sojowe, mleczka nienabiałowe, pełne ziarna i nasiona, oleje nierafinowane, 

naturalne środki słodzące, produkty niskotłuszczowe, suplementy żywności itp.  

Firma poszukuje doświadczonych dystrybutorów żywności i hurtowników do 

umów usług dystrybucyjnych. 

A Macedonian company from the food industry is offering its wide range of health-

food products such breakfast cereal, muesli bars, diet products, soy products, non-

dairy milks, whole grains and seeds, unrefined oils, natural sweeteners, low-fat 

products, food supplements etc. The producer is looking for experienced food 

distributors and wholesalers to introduce the range to their local markets under a 

distribution services agreement.

20/10/2022 spożywcza

BOMD20210923001

Mołdawska firma powstała w 1959 roku i jest jedną z największych szkółek 

ozdobnych w Republice Mołdawii.

Firma specjalizuje się w produkcji ozdobnych drzewek iglastych i liściastych, 

krzewy kwitnące poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The Moldovan company was established in 1959 and is one of the largest 

decorative nurseries in the Republic of Moldova.

The company specializes in the production of decorative coniferous and 

deciduous trees, flowering shrubs is looking for partners under a distribution 

services agreement.  

 23/10/2022 rolnictwo



BOMD20210922003

Mołdawska firma tekstylna produkuje T-shirty, koszulki polo, bluzy z kapturem, 

spodnie, żakiety, uniformy zawodowe, odzież sportową, produkty ortopedyczne 

itp., zgodnie z potrzebami klientów. Firma poszukuje partnerów do umów usług  

dystrybucyjnych lub produkcyjnych.

A Moldovan company from the textile industry manufactures T-shirts, polo shirts, 

hoodies, pants, jackets, professional uniforms, sportswear, orthopedic strapping 

products, etc. according to the clients' needs. The company seeks partners to 

collaborate on distribution services or manufacturing agreements.

20/10/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOMD20210922002
Mołdawska szwalnia produkująca odzież dziecięcą i inne tekstylia na 

zamówienie poszukuje partnerów do umów produkcyjnych i podwykonawstwa.

The Moldovan sewing factory, engaged in the production of children's clothing 

and other custom textiles, is looking for partners under manufacturing or 

subcontracting agreements.

14/10/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOMD20210917001

Mołdawski producent ekologicznego miodu pszczelego - naturalnego miodu 

wielokwiatowego i jednokwiatowego oferuje swoje towary potencjalnym 

partnerom w ramach usług dystrybucyjnych i umów produkcyjnych.

A Moldovan producer of organic bee honey - natural polifloral and monofloral 

honey offers its goods to potential partners under distribution services and 

manufacturing agreements. 

 05/10/2022 spożywcza

BOLT20211008001

Firma z Litwy jest zaangażowana w produkcję wysokiej jakości jednorazowych 

lub wielokrotnego użytku big bagów - czyli elastycznych pojemników na odpady. 

Firma poszukuje możliwości rozwoju zagranicznego, a co za tym idzie, poszukuje 

pośredników handlowych (agentów i dystrybutorów) do pracy na podstawie 

umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Wytwórca 

oferuje także produkcję big bagów jako podwykonawca.

The company from Lithuania is involved in high-quality disposable or multiple-use 

big bags (flexible intermediate bulk containers) production. The company is 

seeking to expand abroad more and is looking for trade intermediaries (agents 

and distributors) to work under commercial agency agreement or distribution 

services agreement. The manufacturer is offering big bags production services as 

a subcontractor as well.

12/10/2022 opakowania

BOLT20211006002

Litewska firma zajmuje się produkcją szerokiej gamy produktów przyjaznych 

środowisku: farb, podkładów, tynków dekoracyjnych. Firma poszukuje 

pośredników handlowych do współpracy w ramach umów agencyjnych oraz 

umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Możliwa jest również produkcja 

pod marką własną, zawarcie umowy produkcyjnej, a także umowy franczyzowej. 

  

The Lithuanian company is involved in manufacturing a wide range of 

environmentally friendly products: paints, primers, decorative plasters.

The company is looking for trade intermediaries to work under commercial 

agency agreements and distribution services agreements. Private label products 

and manufacturing agreements are possible as well. A franchise agency 

agreement might be an appropriate form of cooperation too. 

12/10/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOLT20211006001

Litewska firma specjalizuje się w produkcji naturalnych produktów na bazie octu 

winnego. Oprócz octu, firma produkuje również sztuczny miód i syropy. Firma 

szuka partnerów na zasadzie umowy dystrybucyjnej. Poza tym, że firma posiada 

własną markę, może również produkować na zlecenie do sprzedaży hurtowej 

oraz detalicznej na zasadzie umowy produkcyjnej.

  

The Lithuanian company specializes in the production of natural vinegar products. 

As well as vinegar, the company also produces artificial honey and syrups. The 

company is looking for partners to work under the distribution services 

agreement. Despite the fact that the company has its own brand it can also 

produce private label products for wholesale and supermarkets under 

manufacturing agreements.

12/10/2022 spożywcza



BOLT20211005001

Litewska firma z branży spożywczej produkuje szeroką gamę płatków 

śniadaniowych. Oferuje produkty o różnych smakach (choco, miód, owoce, itp.) 

i formach (kółka, kulki, poduszki, itp.). Firma poszukuje partnerów do 

współpracy w ramach umowy agencji handlowej lub umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych. Możliwe jest również zaoferowanie produktów pod 

marką własną oraz umowy produkcyjnej.

The food sector company from Lithuania is producing a wide range of breakfast 

cereals. It is offering products of different tastes (choco, honey, fruit, etc.) and 

forms (circles, balls, pillows, etc.). The company is looking for cooperation 

partners to work under a commercial agency or distribution services agreement. 

Private label products and manufacturing agreement could be offered as well.

08/10/2022 spożywcza

BOKR20210818001

Koreańska firma specjalizuje się w usługach projektowania pojazdów, w oparciu 

o potrzeby klienta w zakresie projektu nadwozia i komponentów oraz prototypu 

roboczego. Firma przeprowadziła szeroki zakres projektów w ramach 

projektowania pojazdów na zamówienie. Poszukuje firm motoryzacyjnych na 

rynku UE, które potrzebują ich usług w ramach umowy outsourcingowej.

A Korean company specializes in vehicle design services, based on the client's 

needs for a car body and component design and a working prototype. The 

company has basically conducted a wide range of customized vehicle design 

projects. They are seeking automotive companies in the EU market who require 

their customized services under an outsourcing agreement.

22/10/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOKR20210813001

Koreańska firma produkuje przemysłowe narzędzia tnące, wliczając wkłady 

obróbcze ISO i wiertła dla przemysłu kosmicznego, samochodowego, 

stoczniowego i wydobycia ropy i gazu. Technika powlekania mikro proszkiem 

(0.2μm) zapewnia narzędziom wybitną wydajność przy cięciu twardych 

materiałów. Firma poszukuje partnerów do wsparcia sprzedaży i marketingu na 

rynku UE na bazie umów agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych.

A Korean company has been manufacturing industrial cutting tools, including ISO 

turning inserts and solid end mills, for the aerospace, automotive, shipbuilding, 

and oil & gas industries. With a micro-sized powder (0.2μm) technology, the 

metal cutting tools show the outstanding performance of cutting difficult-to-cut 

materials. The company is looking for partners to support their sales and 

marketing activities in the EU market under commercial agency or distribution 

services agreements.

05/10/2022 narzędzia i części

BOJP20211022001

Japońska firma będąca producentem przyjaznych dla środowiska dóbr 

konsumpcyjnych, które mogą być stosowane jako alternatywa dla plastiku. 

Firma produkuje ponad 150 różnych produktów z bambusa i drewna, takich jak 

słomki, szczoteczki do zębów i sztućce. Posiada duży udział w rynku krajowym, 

ale planują ekspansję do UE i szukają partnera do zawarcia umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

  

This Japanese company is a manufacturer of sustainable and environmentally 

friendly consumer goods that can be used as an alternative to plastic. The 

company produces over 150 different products using bamboo and wood such as 

straws, toothbrushes, and cutlery. They have a large market share in their 

domestic market, but are looking to expand to the EU and are looking for a 

partner to engage in a distribution services agreement.

26/10/2022
środowisko/energia/ochr

ona środowiska

BOJP20210930001

Japońska firma specjalizująca się w badaniach i rozwoju sond magnetycznych do 

identyfikacji węzłów chłonnych i lokalizacji zmian utajonych poszukuje 

partnerów z doświadczeniem i kontaktami w sektorze bioinżynierii i wyrobów 

medycznych, aby wesprzeć ich wejście na rynek UE. Firma oferuje usługi agencji 

handlowej lub dystrybucyjne.

A Japanese company specializing in magnetic probe research & development for 

sentinel lymph node identification and occult lesion localization is looking for 

partners with experience and connections in the bioengineering and medical 

devices sector to support their entry into the EU market. The partnership sought 

is a distribution services or commercial agency agreement.

09/10/2022 medycyna



BOIT20211011001

Włoska firma, założona w 1993 roku, specjalizuje się w produkcji i rozwoju 

wyrobów z tworzyw sztucznych dla sektora budownictwa. Dzięki innowacyjnym 

systemom rozjaśniania konstrukcji betonowych może dostarczyć szeroką gamę 

szalunków jednorazowych podzielonych na 2 główne grupy: szalunki 

fundamentowe i szalunki płyt stropowych. Firma oferuje również produktów do 

inżynierii krajobrazu i ogrodowych dla zielonych budynków. Firma poszukuje 

dystrybutorów oraz agencji handlowych. 

This Italian company, founded in 1993, is specialized in the production and 

development of plastic products for the construction industry. Thanks to its 

innovative systems for the lightening of concrete structures, it can provide a large 

range of disposable formworks divided into 2 main ranges: foundation formworks 

and floor slabs formworks. In its program, there are also landscaping and garden 

products for green buildings. It is looking for distributors and commercial 

agencies. 

28/10/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOIT20211004002

Włoska firma zajmująca się projektowaniem mebli oferuje szereg 

ekskluzywnych przedmiotów, które łączą nowoczesne linie ze starożytnymi 

wpływami Sycylii, w celu umieszczenia piękna jako centralnego punktu. 

Poszukuje partnerów do umów inwestycyjnych. Firma jest również 

zainteresowana współpracą z producentami, którzy opracują projekty 

produktów na podstawie umowy licencyjnej.

An Italian furniture design company offers a range of exclusive items that mix 

modern lines with ancient influences of Sicily, with the aim of putting beauty as a 

central point.  Partners are sought for investment agreements. The company is 

also interested in partnerships with manufacturers who will develop product 

designs under a licence agreement.

28/10/2022
produkty drewniane, 

meble

BOIT20210929001

Włoska firma specjalizuje się w projektowaniu i rozwijaniu narzędzi symulacji 

menedżerskich wykorzystywanych w rekrutacji, szkoleniach i employer 

brandingu. Jest to również idealne "laboratorium", w którym pomysły i projekty 

są wykorzystywane do wspierania kreatywności i eksperymentowania na 

wzajemnie powiązanych systemach związanych z innowacjami 

technologicznymi, zasobami ludzkimi i zarządzaniem. Firma poszukuje 

partnerów międzynarodowych, do współpracy transgranicznej w ramach umów 

licencyjnych i umów pośrednictwa handlowego.

The Italian company is specialized in designing and developing managerial 

simulation tools used for recruitment, training and employer branding. It is also 

an ideal "laboratory" where ideas and projects are used to favour creativity and 

experimentation on interconnected systems related to technological, human 

resources, and management innovation. The company is looking for international 

partners, for cross-border cooperation under license and commercial agency 

agreements.

19/10/2022 doradztwo i konsultacje

BOIT20210922003

Mała agencja komunikacji w Genui (Włochy) poszukuje partnerów do 

współpracy (innych agencji komunikacyjnych lub IT do zarządzania złożonymi 

projektami, startupów, które potrzebują zaprojektować własną tożsamość 

wizualną lub innych). Pracują w komunikacji wizualnej, projektowaniu stron 

internetowych i marketingu w mediach społecznościowych i są gotowi 

zaoferować swoje usługi i umiejętności za granicą poprzez outsourcing i umowy 

podwykonawstwa. 

Small communication agency in Genoa (Italy) is looking for partners for 

collaboration agreements (other communication or IT agencies for managing 

complex projects, startups which need to design their own visual identity or 

others).They work in visual communication, web design and social media 

marketing and they are willing to offer its services and skills abroad through 

outsourcing and subcontracting agreements.

26/10/2022 komputery i IT

BOIT20210706001

Włoska, certyfikowana firma , która jest aktywna w branży odnawialnych źródeł 

energii opatentowała i rozwinęła innowacyjny fotowoltaiczny nadajnik. W 

porównaniu do innych systemów dostępnych na rynku, nadajnik ten ma 

kompaktową i bardziej funkcjonalną strukturę, która redukuje ilość 

mechanicznych części do instalacji. Firma działa od ponad 20 lat i ma 

doświadczenie zagraniczne. Współpraca będzie realizowana w ramach usług 

dystrybucyjnych oraz umów agencyjnych.

An Italian certified company, active in the field of renewable energy, has patented 

and developed an innovative photovoltaic tracker. Compared to other systems 

available on the market, this tracker has a compact and more functional structure 

which reduces the mechanical parts to be installed. The company's team has 

been operating for more than twenty years and has long experience abroad. The 

cooperation will be carried out under distribution services and commercial agency 

agreements. 

05/10/2022 odnawialne źródła energii



BOIT20210511003

Ta włoska firma produkuje i dystrybuuje specjalne smoczki z naturalnego 

kauczuku oraz wysokiej jakości organiczne i wegańskie kosmetyki dla dzieci. Ten 

przyjazny dla środowiska biznes jest zainteresowany rozszerzeniem swojej sieci 

sprzedaży w Europie i za granicą z importerami i dystrybutorami działającymi w 

sektorze kosmetycznym, zielarskim i opieki nad dziećmi poprzez, umowę agencji 

handlowej lub umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.

This Italian-based company produces and distributes special natural rubber 

soother dummies and high quality organic and vegan baby cosmetics.This eco-

friendly business is interested in expanding its sales network in Europe and 

abroad with importers and distributors operating in the beauty, herbalist and 

baby care sectors through, commercial agency agreement or distribution service 

agreement.

07/10/2022 różne inne produkty

BOIT20210401002

Włoska firma przerabia owoce (kiwi, klementynki, pomarańcze, oliwki)  i 

produkuje biosoki, dżemy i oliwę z oliwek. Wszystkie produkty, owoce i 

laboratorium przetwórcze mają certyfikaty organiczne. Firma poszukuje 

dystrybutorów i oferuje usługi produkcyjne.

An Italian company, that processes the fruits it produces (kiwi, clementines, 

oranges, olives) into bio juices, jams and olive oil, is interested in distributors.  It 

also offers itself for manufacturing services.  All products, fruits and the 

processing laboratory are organic certified.

22/10/2022 spożywcza

BOIT20210310001

Ta włoska firma, specjalizująca się w produkcji osłon maszyn, takich jak 

ogrodzenia ochronne, bramy rolowane, przenośniki i antresole, poszukuje 

partnerów handlowych takich jak integratorzy systemów, wykonawcy i 

przedsiębiorstwa działające w branży motoryzacyjnej i automatyki 

przemysłowej, ale także rozwijające się firmy inżynierskie wytwarzające 

specyficzne układy dla zakładów maszynowych w celu rozszerzenia swojej 

działalności zarówno na rynku europejskim jak i międzynarodowym. Oferowane 

są umowy produkcyjne i podwykonawcze

This Italian company, specialized in the production of machinery guard products 

such as safety fences, roll doors, conveyors and mezzanines, is looking for 

commercial partners such as system integrators, contractors and enterprises 

operating in the automotive and industrial automation sectors but also 

engineering companies developing specific layouts for machine plants in order to 

expand its business both in the European market and abroad. Manufacturing and 

subcontracting agreements are offered.

   29/10/2022 różne inne produkty

BOHU20211012001

Rodzinna winiarnia, położona w miejscowości Villany (Węgry) poszukuje 

dystrybutorów wina oraz przedstawicieli w poszczególnych krajach. Winiarnia 

produkuje głównie czerwone wina w wydaniu klasycznym i w wydaniu 

premium. Typowe odmiany wina to:  Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 

Merlot oraz Kékfrankos (Blaufrankisch). 

This family owned winery, located in Villány (Hungary) is looking for wine 

distributors and agents in the selected countries. 

The winery is producing mostly redwines in classical and premium appellation. 

Typical varieties are Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot and Kékfrankos 

(Blaufrankisch). 

30/10/2022 spożywcza

BOHU20200721001

Niewielka węgierska firma zajmująca się produkcją kostiumów kąpielowych dla 

kobiet, mężczyzn i dzieci poszukuje międzynarodowych dystrybutorów i 

przedstawicieli, aby zwiększyć obszar sprzedaży oraz zbudować długoterminową 

współpracę poza Węgrami. Firma posiada możliwości krojenia i szycia, aby 

spełnić specyficzne wymagania.

A small-sized Hungarian company manufacturing swimsuits for women, men and 

children is looking for international distributors and agents to expand its sales and 

to establish long- term cooperation outside Hungary. The firm has cutting and 

sewing capacity to fulfil specific requirements.

29/10/2022 odzież

BOHR20210923001

Chorwacka firma, która w przyjazny dla środowiska sposób oddziela składniki 

roślinne, takie jak białko, skrobia i błonnik i zamienia je w wysokiej jakości 

produkty przeznaczone dla przemysłu spożywczego, poszukuje agentów 

handlowych.

The Croatian company that separates plant ingredients such as protein, starch 

and fibre in a gentle and environmentally sustainable way and turns them into 

high-quality products intended for the food industry is looking for agents for long-

term cooperation under commercial agency agreement.

22/10/2022 spożywcza



BOHR20210706001

Chorwacki producent poszukuje firm do współpracy projektowej i do 

rozbudowy sieci dystrybucji, oferując niestandardowe rozwiązania z zakresu 

gumy, metalu i tworzyw sztucznych. Firma specjalizuje się w produkcji części (na 

małą i dużą skalę), wykorzystywanych w przemyśle stoczniowym, turystycznym i 

maszynowym. Firma oferuje współpracę poprzez umowy o usługi produkcyjne i 

dystrybucyjne.

The Croatian manufacturer is looking for project collaboration and expansion of 

distribution network offering custom-made solutions in the field of rubber, metal, 

and plastic. The company specializes in small and large-scale production of parts 

used in shipbuilding, tourism, and engineering industries. The company offers 

cooperation through manufacturing and distribution services agreements.

29/10/2022 metal

BOGR20210723001

Grecka firma z sektora małych i średnich firm, która swoją siedzibę ma w Patras, 

poszukuje partnerów zainteresowanych  tematyką gospodarki ściekowej, 

biogazu czy ekstrakcji użytecznych składników z odpadów rolniczych. Firma 

oferuje szeroki zakres profesjonalnych usług, włączając zdolność do pracy z dużą 

ilością  odpadów przemysłowych. Firma poszukuje kontraktów technicznych lub 

podwykonawczych.

A Greek SME company based in Patras is looking for partners interested in 

wastewater treatment management, biogas or extraction of useful ingredients 

from agricultural waste residues. The company offers a wide range of professional 

services, including the ability to work with big data for industrial applications in 

these fields. The company is looking for technical and/or subcontracting 

agreements.

22/10/2022
gospodarowanie 

odpadami

BOGR20210701001

Grecka firma oferuje zaawansowany zacisk na nos, z którego mogą korzystać 

osoby noszące maski ochronne, aby zapobiec parowaniu okularów. Grecka firma 

poszukuje dystrybutorów z dostępem do sklepów optycznych lub aptek do 

zawarcia umowy dystrybucyjnej w celu zaoferowania produktu do tych sklepów.

A Greek company offers an advanced nose-clip which can be used by  individuals 

who wear protective masks in order to prevent the fogging of their glasses. The 

Greek company is looking for distributors with access to optics shops or 

pharmacies for distribution agreement in order to offer the product to these 

shops.

23/10/2022 inne produkty

BOFR20211020001

Francuska marka designerska specjalizująca się we współczesnej odzieży 

wierzchniej, płaszczach i kurtkach, buduje swoją sieć odsprzedawców na całym 

świecie. Marka poszukuje dystrybutorów: indywidualnych multi-brand & 

concept stores; domów towarowych; biur zakupu mody... W tym przypadku 

może to być B2B lub B2C, ale mogą to być również agenci/sprzedawcy, którzy 

będą w stanie prowadzić działania B2B. Rodzaj współpracy to umowa o 

świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowa agencji handlowej.

A French designer brand specialized in contemporary outerwear, coats and 

jackets, is building its network of resellers worldwide.The brand is looking for 

distributors: individual multi-brand & concept stores; department stores; fashion 

buying office... In this case, it might be B2B or B2C but it can also be 

agents/resellers who will be able to do B2B actions. The cooperation type would 

be a distribution services agreement or a commercial agency agreement.

23/10/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOFR20210922001

Francuska firma działająca w dziedzinie zdrowia opracowuje urządzenie 

medyczne wykorzystujące wirtualną rzeczywistość w terapii rehabilitacyjnej. 

Nowatorskie rozwiązanie oparte jest na technologii kosmicznej i może 

częściowo lub całkowicie wyeliminować wpływ siły grawitacji. Firma chce 

rozwijać się w Europie i poszukuje dystrybutorów z dostępem do rynku 

rehabilitacji fizycznej.

 

The French health company is developing a medical device using virtual reality in 

physical rehabilitation therapy. The innovative solution is based on space 

technology and can eliminate partially or totally the effect of the gravity force. 

The company wants to expand in Europe and is looking for distributors with 

access to the physical rehabilitation market. 

07/10/2022 medycyna

BOFR20210920001

Francuska firma opracowała nową generację inteligentnych systemów 

cyfrowych, które bazują na zarządzaniu danymi w celu optymalizacji sieci 

transportowych, a co za tym idzie obniżeniu kosztów ich utrzymania. Firma 

poszukuje współpracy biznesowej w sektorze prywatnym lub publicznym, z 

firmami transportowymi, które mają stałe trasy przewozowe, międzymiastowe 

lub dotyczące dowozu do szkół, a także z wszystkimi firmami lub organizacjami, 

które chcą zastosować inteligentne rozwiązania w celu poprawy swoich usług.

A French scale-up has developed a new generation of intelligent digital systems 

based on data management to optimise transport networks and cut down 

unnecessary costs. It is now seeking business cooperation with private or public 

organisations operating fixed route, intercity, schools, with distributors and 

resellers or other organisations having to manage transportation of passengers 

willing to integrate the intelligent solutions for improving their services. 

24/10/2022 oprogramowanie 



BOFR20210722002

Ta młoda francuska firma specjalizuje się w produkcji naturalnej wegańskiej 

pianki bez zawartości mydła. Produkt nie wymaga spłukiwania oraz stanowi 

alternatywę dla kąpieli dla trzylatków i dzieci starszych. Oczyszcza całe ciało, w 

tym takie strefy jak twarz, dłonie, okolice intymne i stopy. Firma poszukuje 

nowych partnerstw (mogą to być usługi dystrybucyjne, joint venture lub umowa 

finansowa). Docelowi partnerzy mogą pochodzić z różnych krajów świata.  

The French company is a young company producing a natural vegan soap-free 

foam. It is rinse-free and is a shower alternative for three-year-olds and up. It 

cleanses all the body including such zones as face, hands, intimate area and feet. 

The company is looking for new partnerships (it can be distribution services,  joint 

venture or financial agreement). 

 The targeted partner is sought worldwide. 

28/10/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOFR20210708002

W sektorze, w którym technologie rozwijają się powoli, francuskie MŚP 

stworzyło innowacyjne rozwiązanie do specjalistycznego obrazowania. 

Rozwiązanie służy do digitalizacji obiektów sztuki i zabytków. Opiera się na 

technologiach 3D, obrazowaniu z transformacją odbicia (RTI), inteligentnym 

przetwarzaniu cyfrowym i technologiach internetowych. Stosowane tylko we 

Francji, MŚP poszukuje partnerów biznesowych do wykorzystania rozwiązania 

za pośrednictwem agencji handlowej.

In a sector where technologies are progressing slowly, the French SME created an 

innovative solution for expert imaging. The solution is used for the digitalization 

of art and heritage objects. It's based on 3D technologies, Reflectance 

Transformation Imaging (RTI), smart digital processing and web technologies. 

Used in France only, the SME is looking for business partners to prescribe the 

solution through a commercial agency.

 06/10/2022 różne inne produkty

BOFR20210702001

Zainspirowane gotowaniem molekularnym, francuskie MŚP, zlokalizowane w 

południowo-zachodniej części regionu, produkuje innowacyjne pomoce 

kulinarne, takie jak perły, kulki octu, proszki grzybowe. Firma poszukuje umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych z importerami i partnerami delikatesowymi 

lub umowy pośrednictwa handlowego zdolnego do rozpowszechniania swoich 

produktów w Europie.

Inspired by molecular cooking, the French SME, situated in the South West area, 

produces innovative cooking aids such as pearls, vinegar balls, mushroom 

powders. The company is looking for distribution services agreements with 

importers and delicatessen partners or a commercial agency agreement able to 

disseminate its products in Europe.

 17/10/2022 spożywcza

BOFI20211022001

Fińska firma produkująca wełniane ochraniacze z fińskiej owczej wełny dla koni 

poszukuje międzynarodowych partnerów w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A Finnish company producing woolen pads made of Finnish sheep wool for horses 

is looking for international partners under a distribution services agreement. 
29/10/2022

tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOFI20210827001

Fińska firma zajmująca się opracowywaniem produktów poszukuje partnera do 

umowy finansowej, joint venture, licencji lub umowy produkcyjnej z marką w 

branży napojów. Firma opracowała (zgłoszenie patentowe) koncepcję produkcji 

koncentratu napoju pakowanego ze sprężonym CO2 (bąbelkami) w małej 

puszce aerozolowej.

Szklanka zimnej wody może zostać zamieniona w twardy seltzer. Osiąga się 

znaczne oszczędności w ilości odpadów, transporcie, zużyciu wody itp.

 

A Finnish product development company is looking for a financial, joint venture,  

license or manufacturing agreement partner with a brand in beverage business. 

The company has invented (patents are pending) a concept for producing a 

beverage concentrate packaged with pressurized CO2 (bubbles) in a small aerosol 

can.

A glass of cold water can be turned into a hard seltzer. Remarkable savings are 

achieved in the amount of waste, transportation, water consumption etc.

  20/10/2022 spożywcza



BOES20210929001

Hiszpańskie MŚP opracowało i opatentowało wielofunkcyjne narzędzie do 

leczenia i samoleczenia bólu mięśniowego, przeznaczone głównie dla 

profesjonalistów (tj. fizykoterapeutów) i ludzi z bólem mięśni lub sportowców 

do poprawy ich wydolności. Opracowano też aplikację do przepisywania 

spersonalizowanych ćwiczeń pacjentom, z ponad 400 filmami video o różnych 

specjalnościach. Firma poszukuje dystrybutorów w sektorze fizykoterapii/ 

rehabilitacji zainteresowanych umowami agencji handlowej, dystrybucji lub 

licencji.

A Spanish SME has developed and patented a multifunction tool to treat and self-

treat muscle pain, mainly devoted to health professionals (i.e. physiotherapists) 

and people with muscle pain or sports people to improve their performance. They 

have also developed an app to prescribe personalized exercises to patients, with 

+400 videos of different specialties. They look for distributors in the 

physiotherapy/rehabilitation sector interested in commercial agency, distribution 

or license agreements.

23/10/2022 medycyna

BOES20210924001

Hiszpańska firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w celu 

promowania i sprzedaży środków ochrony osobistej na rynkach zagranicznych.

Firma dostarcza szeroką gamę wyrobów, w 100% wyprodukowanych w 

Hiszpanii z wysokiej jakości materiałów.

A Spanish company is looking for distribution and commercial agency services to 

promote and sell its personal protective equipments in order to expand its 

presence abroad.

The company provides a wide range of PPEs, 100% made in Spain with high 

quality materials. 

20/10/2022 różne inne produkty

BOES20210923001

Firma zlokalizowana w centrum Hiszpanii specjalizująca się  w produkcji i 

komercjalizacji konserwowanego mięsa i gotowych dań poszukuje umów usług 

dystrybucyjnych i agencji handlowej do promocji swoich produktów.  

Company located in the centre of Spain, specialised in the manufacturing and 

commercialisation of preserved meat and prepared dishes seeks distribution 

services and commercial agency agreements to promote its products. 

The company is looking for potential partners in the destination country to 

commercialise its products helping to increase its market share.

29/10/2022 spożywcza

BOES20210920001

Innowacyjna hiszpańska firma zajmująca się technologią oprogramowania 

medycznego, produkująca wirtualne i fizyczne modele 3D dla złożonych operacji 

z zakresu: chirurgii ogólnej, kardiologii, pediatrii, chirurgii plastycznej i 

rekonstrukcyjnej, ortopedii, urologii poszukuje dystrybutorów z terenu całej UE, 

doświadczonych w lokalnej sprzedaży produktów medycznych na wyłączną 

umowę dystrybucyjną. Klientami firmy mogą być szpitale, kliniki i chirurdzy.

Innovative Spanish company devoted to medical software technology,  producing 

3D virtual and physical models for complex surgeries in the field of: 

General / Digestive, Cardiovascular, Paediatric, Plastic and Reconstructive 

(Maxillofacial),Thoracic,Orthopedic and Urology 

is looking for distributors, all over the EU, highly experienced in local sales of 

medical devices under exclusive distribution agreements. Their clients may be 

hospitals, clinics and surgeons.

07/10/2022
oprogramowanie, sprzęt 

medyczny

BODK20211007001

Duńska firma specjalizująca się w produkcji ściółki dla zwierząt gospodarskich ze 

słomy rzepakowej z dodatkiem zeolitu, odpowiedniej dla świń, drobiu, bydła, 

koni, owiec i kóz. W celu dalszej ekspansji poszukuje dystrybutorów w całej 

Europie. 

A Danish company, specialised in making bedding for farm animals, has a range of 

products made from 100% rapeseed straw, with added zeolite, suitable for pigs, 

poultry, cattle, horses, sheep and goats. In order to continue their expansion, 

they are looking for distributors across Europe. 

13/10/2022 rolnictwo

BODE20211020001

Niemiecka firma rodzinna jest producentem zdecentralizowanej automatyki 

napędowej, jak również mechanicznych, elektronicznych, mechatronicznych 

systemów napędowych, jak również indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań 

elektronicznych o najwyższej jakości i najnowszej technologii dla wielu gałęzi 

przemysłu. Firma oferuje indywidualne doradztwo i serwis od pomysłu do 

gotowego produktu i jego wykorzystania w łańcuchu wartości klienta. MŚP 

poszukuje umów pośrednictwa handlowego za granicą.

A German family-run business is manufacturer of decentralised drive automation, 

as well as mechanical, electronic, mechatronic drive systems as well as 

customized designed electronic solutions of the highest quality and the latest 

technology for multiple industries. The company offers customised advice and 

service from the idea to the finished product and its use in the customer's value 

chain.The SME is looking for commercial agency agreements abroad.

27/10/2022 różne inne produkty



BODE20210803001

Niemiecka firma specjalizuje się w produkcji elektronicznych podzielników 

kosztów ciepła (EHCA) oraz modułów wodomierzy do bezprzewodowej 

rejestracji danych dotyczących ogrzewania i zużycia wody. Firma produkuje 

również moduły impulsowe do pomiaru energii elektrycznej, gazu i wody. Dane 

pomiarowe urządzeń LoRa i wM-Bus stanowią podstawę do rozliczeń 

najemców. Poszukiwana współpraca dotyczy zamówień od 10.000 sztuk lub 

więcej. Współpraca może doprowadzić do zawarcia umowy na wyłączność na 

dystrybucję regionalną.

The German company is specialized in the production of Electronic Heat Cost 

Allocators (EHCA) and water meter modules for wireless record of heating and 

water consumption data. Also impulse modules for electricity, gas and water 

measurements are produced. The metering data of the LoRa and wM-Bus devices 

form the basis for the billing of the tenants. Cooperation with orders starting at 

10.000 units or more sought. The cooperation could lead to an exclusive regional 

distribution contract.

2/10/2022
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOCZ20210917001

Czeska firma opracowała nowatorską podkładkę rehabilitacyjną przeznaczoną 

do stosowania przy łóżku pacjenta do aktywnego ćwiczenia kończyn dolnych, 

mięśni brzucha i pleców. Pacjent może ćwiczyć samodzielnie bez 

bezpośredniego nadzoru personelu pielęgniarskiego. Firma poszukuje 

partnerów zajmujących się dystrybucją sprzętu medycznego lub 

rehabilitacyjnego.

A Czech company has developed a novel rehabilitation pad intended for use at 

the patient‘s bedside for active exercise of the lower limbs, abdominal and back 

muscles. The patient can exercise independently without direct supervision of a 

nursing staff. Company is looking for partners engaged in distribution of medical 

or rehabilitation devices.  

 26/10/2022 medycyna

BOCZ20210915006

Czeska firma z doświadczeniem w produkcji tekstylnej CMT (Cut-Make-Trim) 

nosidełek dziecięcych, toreb sportowych i kosmetycznych, toreb na zakupy dla 

zwierząt oraz produktów medycznych, takich jak elastyczne opaski na 

nadgarstki, opaski na kolana, szelki ortopedyczne czy kołnierze ortopedyczne, 

oferuje swoje usługi na podstawie umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa.

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

carriers, sport and cosmetic bags, pet carrier bags and medical products like 

elastic wrist, knee support bands, orthopaedic braces or neck support collars 

offers its services as a sewer for manufacturing or subcontracting agreement.

09/10/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOCZ20210915003

Czeska firma specjalizuje się w podróżach medycznych, w szczególności skupia 

się na zabiegach upiększających z wykorzystaniem DNA. Firma poszukuje 

pośrednika (np. touroperatora lub biura podróży) w branży medycznej lub 

kosmetycznej, która reprezentowałaby tę firmę na rynkach zagranicznych w 

ramach umowy agencyjnej.

A Czech company specialises in travels for medical reasons, specifically it focuses 

on beauty treatment with using DNA. The company seeks an agent (e.g. a tour 

operator or a travel agency) in medical travel industry or cosmetic treatment 

industry that would represent this company on foreign markets under 

commercial agency agreement. 

23/10/2021 medycyna

BOCZ20210915002

Czeska firma oferująca wysokiej jakości kolorowy druk cyfrowy na tkaninach 

bawełnianych i poliestrowych poszukuje nowych partnerów w celu świadczenia 

usług podwykonawstwa. Zadrukowane tkaniny o różnej grubości, rozmiarze, 

wzornictwie i materiale mogą są wykorzystywane do szycia tekstyliów 

domowych, odzieży lub gadżetów promocyjnych.

Oprócz druku na tkaninach firma zajmuje się kompleksową produkcją 

wszelkiego rodzaju tekstyliów i odzieży. Firma oferuje również produkcję pod 

marką własną klienta. 

A Czech company focused on high-quality color digital printing of cotton and 

polyester fabrics is looking for new partners to act as a subcontractor. These 

imprinted fabrics of various thickness, size, design and material can be used to 

sew home textile items, clothing or promotion items. 

Apart from printing on fabrics, the company arranges complete production of all 

kinds of textiles and clothing. The firm is open to produce under client´s private 

label as well. 

22/10/2022 reklamowa, filmowa

BOCZ20210915001

Czeska firma specjalizująca się w projektowaniu, rozwoju, produkcji i 

konserwacji systemów robotyki, zautomatyzowanych linii produkcyjnych i 

specjalistycznych maszyn do obróbki metalu. Wdrażana Firma oferuje maszyny 

robione na zamówienie i zgodnie z wymaganiami klienta. Firma oferuje usługi 

podwykonawstwa.

A Czech company specialises in design, development, production and 

maintenance of robotics system, automated production lines and single-purpose 

machines. The implemented technology is always custom-made according to 

client requirements. The firm offers itself to become a subcontractor.

23/10/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa



BOCZ20210812001

Czeski producent wyrobów medycznych, skupiający się na badaniach i produkcji 

wysoce innowacyjnych stentów z certyfikatem CE do przewodu pokarmowego, 

poszukuje dystrybutorów z sektora medycznego w Polsce. Firma oferuje umowę 

o świadczenie usług dystrybucyjnych.

  

A Czech manufacturer of medical devices, focusing on research and 

manufacturing of high innovative CE certified stents for the gastro-intestinal tract, 

is looking for distributor(s) from the medical sector in Poland on the basis of a 

distribution services agreement.

05/10/2022
materiały i usługi 

budowlane

BOCL20211018001

Chilijska firma winiarska jest zlokalizowana w dolinach o najurodzajniejszych 

glebach w kraju, w pobliżu Andów o klimacie śródziemnomorskim. Wino jest w 

100% organiczne i jest produkowane z (organicznych) gron i owoców z własnych 

winnic. Firma poszukuje europejskich dystrybutorów specjalizujących się w 

produktach premium dla sektora HoReCa i sklepów w UE oraz rynku 

zagranicznym do zawarcia umów usług dystrybucyjnych i joint venture.

Chilean company that produces wine is located in the valleys with the most fertile 

land in Chile, near the Andes mountains mixed with Mediterranean climate. The 

wine is 100% organic, and it is produced with (organic) grapes and fruits from 

their own vineyards. The company is looking for European distributors- 

specialized in fine and premium products for HoReCa and wine shops in EU and 

foreign market, to establish distribution services agreement and/ or joint venture 

services agreements.

27/10/2022 spożywcza

BOBG20210518001

Bułgarski sklep, założony na początku 2019 roku, produkuje wysokiej jakości 

organiczny olej z orzechów włoskich według własnej tajnej receptury i know-

how. Reprezentuje ręczne prasowanie na zimno w dębowym koszu, co jest 

technologią stosowaną we Francji w 1803 roku. Firma poszukuje partnerów do 

współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy 

agencyjnej.

The Bulgarian boutique company, established in the beginning of 2019, is 

producing high quality organic walnut oil using its own secret recipe and know-

how. It represents manual cold pressing in an oak bin, which is a technology used 

in France back in 1803. The company is looking for partners to work with under a 

distribution service agreement or a commercial agency agreement. 

06/10/2022 spożywcza

BOBA20210916001

Bośniacka spółdzielnia rolnicza, założona w 2014 roku w gminie Kalinovik, 

specjalizuje się w hodowli bydła w systemie krowa-cielę oraz posiada duże 

doświadczenie we wprowadzaniu technologii cyfrowych w tym obszarze 

produkcji rolnej. Firma oferuje usługi doradcze potencjalnym partnerom w 

ramach umowy podwykonawczej.

The company was founded in 2014 in the municipality of Kalinovik, Bosnia and 

Herzegovina, as an agriculture cooperative. It is specialized in cattle breeding in 

the cow-calf system and also has significant experience in the introduction of 

digital technology into this area. The company offers advisory services to 

potential partners through subcontracting agreement.

08/10/2022 doradztwo i konsultacje

BOAM20210917001

Firma z Armenii produkuje różnego rodzaju stoły, zegary i dekoracje do wnętrz. 

Produkowane wyroby charakteryzuje interesujący design, ponieważ są one 

wykonane z żywicy epoksydowej. Firma jest znana na lokalnym rynku, poszukuje 

możliwości zbytu towarów na rynkach zagranicznych. Firma poszukuje serwisów 

dystrybucyjnych, agencji handlowych lub podpisze umowę produkcyjną.

This Armenian company produces different kinds of tables, watches, and decors 

for the interior. The company’s production has an interesting design as it is made 

from natural wood and epoxide. The company is already well known in the local 

market and is looking for sales opportunities abroad. The company is looking for 

distribution services, commercial agencies, or manufacturing agreements. 

07/10/2022
produkty drewniane, 

meble

 BOUY20210726001

Niezawodne studio projektowe z siedzibą w Urugwaju koncentruje się na 

projektowaniu i zrównoważonym rozwoju prototypowych produktów i 

rozwiązań dla branż takich jak opakowania, moda, dobra konsumpcyjne, 

technologia, motoryzacja i sporty motorowe.

Firma jest zainteresowana outsourcingiem i podwykonawstwem umów 

dotyczących projektów projektowych z firmami, które chcą być światowymi 

liderami w zakresie zrównoważonego rozwoju, stosując zasady projektowania 

cyrkularnego do swoich produktów, optymalizując ich cykl życia.

A reliable design studio, based in Uruguay, is focused on circular design and 

sustainability, prototype physical products and solutions for industries, such as 

packaging, fashion, consumer goods, technology, automotive and motorsport.

The company is interested in outsourcing and subcontracting design project 

agreements with companies that want to be global leaders in sustainability, 

applying circular design principles to their products, optimizing its life cycle.

 26/10/2022 inne usługi



 BOUA20211006001

Ukraińska firma zajmuje się produkcją plastyfikatorów do zapraw betonowych 

stosowanych w budownictwie przemysłowym, cywilnym i specjalnym, 

remontach obiektów różnego przeznaczenia. Firma poszukuje dystrybutora 

materiałów budowlanych, który chce poszerzyć swoją ofertę w ramach umowy 

o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Ukrainian company is active in the field of manufacturing of  plasticizers for 

concrete mortar used in industrial, civil and special construction, repair of 

facilities for various purposes. The company is searching for a construction 

materials distributor who wants to broaden its product range under a distribution 

services agreement. 

   29/10/2022 różne inne produkty

 BOUA20211004007

Firma zajmuje się produkcją metek, torebek i innych dodatków do odzieży, 

działając na rynku ukraińskim. Firma jest zainteresowana oferowaniem swoich 

usług poprzez umowę produkcyjną w celu ekspansji na rynki międzynarodowe.

 

The company is engaged in the manufacture of tags, labels, bags and other 

accessories for clothing, operating in the Ukrainian market. The company is 

interested in offering its services through a manufacturing agreement in order to 

expand to international markets.

29/10/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

 BOUA20210730004

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji toreb plastikowych z polietylenu. 

Firma jest zainteresowana zwiększeniem sprzedaży i poszukuje partnerów w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Producent oferuje 

również usługi produkcji big bagów jako podwykonawca.

 

A Ukrainian company is specialized in manufacturing polyethylene plastic bags. 

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

distribution services agreement. The manufacturer is offering big bags production 

services as a subcontractor as well.

 15/10/2022 różne inne produkty

 BOTR20210713002

Producent pieluch dla dzieci i dorosłych, wilgotnych chusteczek, pościeli, mydła 

w płynie i szamponu dla dzieci działa w Turcji od 2000 roku. Najważniejszą 

zasadą jest wytwarzanie produktów wysokiej jakości i zapoznawanie 

konsumentów z najnowszymi produktami technologicznymi. Eksportując 70% 

wytwarzanych produktów, firma od 2013 roku należy do największych 

przedsiębiorstw przemysłowych.

Firma poszukuje agencji handlowych, które mają potencjalnych klientów w celu 

rozbudowy sieci sprzedaży.

 

 

The manufacturer of baby and adult diapers, wet wipes, bed sheets, liquid soap 

and baby shampoo operates in Turkey since 2000. The greatest principle is to 

produce quality products and introduce its consumers to the latest technology 

products. Exporting 70% of its manufactured products, the company has been 

among the largest industrial enterprises since 2013.

The company is seeking commercial agencies which have potential clients in order 

to expand its sales networks.

  14/10/2022 różne inne produkty

 BOSI20211006004

Słoweński producent naturalnych suplementów diety poszukuje dystrybutorów 

dla swoich produktów, takich jak liposomalne witaminy i minerały, kolagen 

wegański, prebiotyki i probiotyki, produkty odchudzające, produkty sportowe.

A Slovenian manufacturer of natural nutritional supplements is looking for 

distributors for its products, such as liposomal vitamins and minerals, vegan 

collagen, prebiotics and probiotics, weight loss products, athletic products. 

21/10/2022 medycyna

 BORU20210920003

Rosyjska innowacyjna firma opracowała urządzenie, które pozwala poprawić 

jakość snu. Urządzenie to generuje impulsy pola elektromagnetycznego o 

niskich częstotliwościach, wpływając tym samym na organizm człowieka i 

przyczynia się do szybkiego zasypiania i wysokiej jakości faz snu. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem partnerów zagranicznych do zawarcia korzystnej 

dla obu stron umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Russian innovative company has developed a device that allows people to 

improve their quality of sleep. This device generates electromagnetic field pulses 

at low frequencies, thereby affecting the human body and contributes to rapid 

falling asleep and high-quality sleep phases. The company is interested in finding 

foreign partners to conclude a mutually beneficial distribution services 

agreement.

 26/10/2022 różne inne produkty



 BORU20210915001

Rosyjska firma z Moskwy zajmuje się innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie 

IT. Firma opracowała specjalistyczne oprogramowanie do analizy RTG i CT z 

wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Firma poszukuje partnerów 

zagranicznych do zawarcia umowy licencyjnej.

A Russian company from Moscow is engaged in innovative developments in the 

field of IT. The company has developed specialized software for X-ray and CT 

analysis using artificial intelligence. The company is looking for foreign partners to 

conclude a licence agreement.

  07/10/2022 komputery i IT

 BORO20210922005

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji unikalnych luksusowych torebek i 

akcesoriów poszukuje partnerów z krajów Unii Europejskiej zainteresowanych 

zawarciem umowy produkcyjnej.

A Romanian company, specialized in the production of unique luxury handbags 

and accessories, is looking for partners from European Union member states 

interested in concluding a manufacturing agreement.

09/10/2022 różne inne produkty

 BORO20210922001

Nowo powstała rumuńska firma, specjalizująca się w naprawach i usługach 

konserwacyjnych dla przemysłu stoczniowego, a także pracach specjalistycznych 

dla budownictwa przemysłowego i cywilnego, oferuje swoje

usługi dla zainteresowanych firm budowlanych. Firma chciałaby współpracować 

z zainteresowanymi partnerami w ramach umowy outsourcingowej lub 

podwykonawczej.

A newly established Romanian company, specialized in repairs and maintenance 

services for the shipbuilding industry, as well as specialized works for industrial 

and civil construction, offers its

services to interested construction companies. The company would like to 

cooperate with interested partners under an outsourcing, or subcontracting 

agreement.

 08/10/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

 BORO20201016001

Firma znajduje się w południowo-wschodniej Rumunii i została założona w 2014 

roku. Oferuje różnorodne pakiety usług IT. Zespół specjalizuje się w tworzeniu 

aplikacji, takich jak aplikacje mobilne, projektowanie sieci oraz rozwiązania 

spersonalizowane. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy 

outsourcingowej.

The company is located in southeastern Romania and was established in 2014. 

They offer a variety of IT services packages. The team is specialized in the 

development of software applications such as mobile applications, network 

design and personalized solutions. The partnership agreement is sought in terms 

of an outsourcing agreement. 

 22/10/2022
komputery i IT

 BOMT20210301001

Siedziba firmy znajduje się na Malcie i w Wielkiej Brytanii. Firma ma na celu 

pomoc klientom zaniepokojonym ich postawą w zakresie cyberbezpieczeństwa i 

chciałaby podjąć proaktywne podejście do usuwania luk w zabezpieczeniach 

poprzez umowę outsourcingową, umowę agencyjną lub podwykonawstwo. 

Główne oferowane usługi to szkolenia uświadamiające cyberbezpieczeństwo, 

kampanie phishingowe, testy penetracyjne (strony internetowe, aplikacje 

mobilne, infrastruktura, fizyczne) oraz oceny bezpieczeństwa w chmurze.

The company is situated in Malta and UK. Company aims to help clients 

concerned about their cyber security posture and would like to take a proactive 

approach in remediating their security vulnerabilities via outsourcing agreement, 

commercial agency agreement or subcontracting. The main services offered are 

cyber security awareness training, phishing campaigns, penetration testing 

(websites, mobile apps, infrastructure, physical), and cloud security assessments.

   20/10/2022 komputery i IT

 BOMK20210922005

Ta macedońska firma jest uznanym producentem napojów owocowych i 

orzeźwiających. Jej niskokaloryczne napoje orzeźwiające wzbogacone są 

witaminą C i oferowane w wielu smakach. Napoje powstają specjalnie z 

wyselekcjonowanych herbat sypkich, ziół, przypraw i stanowią alternatywne 

napoje na rynku bez użycia barwników. Firma stale poszerza swoją sieć 

dystrybucji i wchodzi na nowe rynki. Potencjalnymi partnerami są dystrybutorzy 

związani z hurtową sprzedażą napojów orzeźwiających.

 

This Macedonian company is an established producer of fruit and refreshing 

drinks. Its low calorie refreshing drinks are enriched with vitamin C and are 

offered in many tastes. The drinks are made especially from the selected loose 

teas, herbs, spices and represent alternative beverages for the market without 

the use of dyes.The company is continually enlarging its distribution network and 

entering new markets. Potential partners are distributors related to the wholesale 

of refreshing drinks.

 14/10/2022 spożywcza



 BOLT20211011001

Litewski producent kosmetyków profesjonalnych (kremy, środki czyszczące, 

serum itp.) planuje wejście na nowe rynki i poszukuje partnerów do pracy w 

ramach umów agencyjnych lub usług dystrybucyjnych. Firma nie produkuje 

produktów pod markami własnymi.

 

The Lithuanian producer of professional cosmetics (creams, cleansers, serums and 

etc.) is planning to enter new markets and is looking for partners to work under 

commercial agency or distribution services agreements. The company does not 

make products under private labels.

13/10/2022
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

 BOKR20211006001

Koreańskie MŚP opracowało i skomercjalizowało innowacyjną, opartą na 

oprogramowaniu, cyfrową terapię zaburzeń mózgu, takich jak demencja. Dzięki 

ich platformie danych medycznych możliwe jest zbieranie i analizowanie danych 

biometrycznych z rejestru życia każdego pacjenta. Dzięki tym danym można 

dostarczać zindywidualizowane rozwiązania i usługi.

Firma zamierza rozszerzyć działalność na kraje UE z lokalnymi partnerami w celu 

lokalizacji, komercjalizacji i integracji oprogramowania, poprzez umowy 

licencyjne lub umowy agencyjne.

The Korean SME has developed and commercialized an innovative software-

based digital therapy for brain disorders such as dementia.Through their medical 

data platform, it is possible to collect and analyze each patient’s lifelog biometric 

data. With this data, individualized solutions and services can be provided. 

The company aims to expand to the EU countries with local partners to localize, 

commercialize and integrate the software, through licence or commercial agency 

agreements.  

  28/10/022 medycyna

 BOIL20210929001

Izraelskie MŚP dostarcza innowacyjne i sprawdzone rozwiązania 

niechemicznego uzdatniania wody w procesach chłodzenia, do zastosowań 

przemysłowych i komercyjnych. Technologia umożliwia wielokrotne 

wykorzystanie wody tylko w procesie częściowej elektrolizy, bez użycia 

dodatków chemicznych, co znacznie oszczędza zasoby, fundusze i przyczynia się 

do poprawy jakości środowiska. Firma poszukuje agentów handlowych, umów 

dystrybucyjnych i licencyjnych z firmami o ugruntowanej pozycji, zdolnymi do 

reprezentowania firmy.

 

 An Israeli SME provides innovative and proven non-chemical water treatment 

solutions in cooling processes, for industrial and commercial applications. The 

technology enables repeated use of water by partial-electrolysis process only, not 

using chemical additives, thus substantially saving resources, funds and 

contributing to environmental quality. Commercial agents, distribution and 

license agreements are sought with well-established companies capable to 

represent the company.

 21/10/2022 różne inne produkty

 BOGR20210830001

Greckie MŚP zostało założone w Volos w Grecji w 2012 roku i zajmuje się 

produkcją ekologicznych produktów z granatów, w tym ekologicznego soku z 

granatów, różnych galaretek z granatów, słodko-kwaśnego sosu z granatów oraz 

kawioru z granatów. Firma poszukuje umów pośrednictwa handlowego i usług 

dystrybucyjnych w celu uzyskania dostępu do rynków europejskich i 

międzynarodowych, ukierunkowanych głównie na sprzedaż detaliczną w 

sieciach delikatesowych.

The Greek SME was established in Volos Greece, in 2012 and is active in the 

production of Organic Pomegranate Products, including the organic pomegranate 

juice, a variety of pomegranate jellies, sweet and sour pomegranate sauce and 

pomegranate caviar.  The company is looking for commercial agency and 

distribution services agreements in order to access the european and 

international markets, mainly targeting deli-food chains retail sales. 

 28/10/2022
spożywcza

 BOES20210922002

Hiszpańska firma produkująca wysokiej jakości płytki z metalicznym 

wykończeniem o różnych kolorach, fakturach i rozmiarach do zastosowań 

architektonicznych, mieszkaniowych lub komercyjnych poszukuje 

dystrybutorów wysokiej klasy płytek w Europie.

Spanish company manufacturing high quality tiles with metallic finishes of 

different colours, textures and sizes for architectural, residential or commercial 

use is looking for distributors of high-end tiles in Europe.

 21/10/2022
materiały i usługi 

budowlane



 BODE20210810001 

Niemieckie przedsiębiorstwo z sektora MŚP produkujące liposomalne 

suplementy diety poszukuje dystrybutorów produktów farmaceutycznych lub 

zdrowej żywności. Jej produkty mają znacznie zwiększoną biodostępność w 

porównaniu do standardowych suplementów diety dzięki enkapsulacji 

substancji aktywnych w liposomach. 

German SME manufacturing liposomal dietary supplements seeks wholesalers of 

pharmaceutical products or health food as distribution partners. Products have a 

significantly increased bioavailability compared to standard dietary supplements 

thanks to encapsulation of active substances in liposomes. Distribution services 

agreements are offered to suitable partners in Europe and worldwide.

29/10/2022 medycyna

 BOBG20210921001

Bułgarskie MŚP założone w 2001 roku, producent różnych gier edukacyjnych dla 

dzieci i różnych akcesoriów dla studentów poszukuje dystrybutorów w całej UE. 

Firma oferuje również umowy produkcyjne na produkcję takich gier/akcesoriów 

z żądanym logo i tekstami klienta.

A Bulgarian SME established in 2001, manufacturer of various educational games 

for children and various

accessories for students seeks distributors across EU. The company also offers 

manufacturing agreements for the production of such games/accessories with the 

desired logo and texts of the client.

 07/10/2022 różne inne produkty

 BOBE20210910001

Belgijska firma opracowała zupełnie nową gamę produktów - musy bez 

alergenów, o smaku czekoladowym i owocowym. Desery są skierowane do 

wszystkich konsumentów, niezależnie od tego, czy mają „standardowy” wzorzec 

spożycia, nietolerancję alergenów, określone przekonania religijne (nie używa 

się produktów zwierzęcych), czy ogólne powody zaprzestania spożywania 

produktów pochodzenia zwierzęcego (np. weganie).

The Belgian company has developed a brand new range of products, namely 

allergen-free mousses in chocolate and fruit flavors. The desserts are aimed at all 

consumers, whether they have a "standard" consumption pattern, an intolerance 

to allergens, specific religious convictions (no animal products used) or main 

reasons for no longer consuming animal products (e.g. vegans). 

09/10/2022 spożywcza

  BOUA20211012002 

Ukraińska firma ekologiczna produkuje papierową słomę, która może być 

alternatywą dla plastikowej słomy, która ma dramatyczny wpływ na środowisko. 

W związku z tym, że w ciągu najbliższych lat używanie plastikowej słomy będzie 

zakazane w UE, firma szuka dystrybutorów w celu zwiększenia sprzedaży. 

Poszukiwana umowa dystrybucyjna.

  

A Ukrainian eco-friendly company manufactures paper straws which can be 

regarded as a sustainable alternative for plastic straws, which have a dramatic 

effect on our environment. Given the fact that in the coming years the use of 

disposable plastic will be banned in the EU, the company is looking for 

distribution partners to increase its sales. A distribution services' agreement is 

envisioned.

28/10/2022 różne inne produkty

  BOUA20210915001 

Ukraiński producent jest zlokalizowany na południu Ukrainy. Producent oferuje: 

1) cienkofilmowe termalne pokrycie  izolacyjne z akrylowego szkła dla różnego 

podłoża  z temperaturą operacyjną od -40°C do +600°C.

2) Powłoki wysokiej technologii, dźwiękochłonne , absorbujące wibracje z 

właściwościami izolującymi termalnymi dla powierzchni metalowych i 

mineralnych. 

3) Pęczniejące ognioodporne farby.

Producent jest zainteresowany umową dystrybucyjną.

  

The Ukrainian manufacturer is located in the South of Ukraine. The producer is 

offering:

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

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

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

properties, for metal and mineral surfaces.

3) Intumescent fire retardant paint.

The manufacturer is interested in distribution services agreements.

23/10/2022
materiały i usługi 

budowlane



  BOUA20210808003

Firma z Ukrainy zajmująca się produkcją belek z drewna klejonego, desek 

okładzinowych i desek podłogowych poszukuje partnerów zagranicznych 

zdolnych do dystrybucji i sprzedaży produktów firmy na rynkach lokalnych. 

Firma dąży do nawiązania długotrwałych i rzetelnych kontaktów z 

dystrybutorami w celu dystrybucji swoich produktów za granicę.

 

A company from Ukraine engaged in the production of glued timber beams, lining 

boards and floor board, is looking for foreign partners able to distribute and sell 

the company’s production at the local markets. The company seeks to establish 

long-term and reliable contacts with distributors to distribute its products abroad.  

  06 Oct 2022 różne inne produkty

  BOTR20211008001 

Turecka firma specjalizuje się w zarządzaniu projektami oraz produkcji 

konstrukcji stalowych. Firma dostarcza konstrukcje stalowe, części ze stali oraz 

inne materiały budowlane. Firma oferuje swoje usługi jako podwykonawca i 

szuka agentów komercyjnych.

The Turkish company is specialized in project management and steel structure 

manufacturing. The company provides steel structures, steel structures parts and 

other related building materials. The company is offering to act as subcontractor 

and looking for commercial agents.

28/10/2022 metalowa

  BORU20211014002 

Rosyjska firma opracowała i z sukcesem sprzedaje dodatki z nanodiamentami do 

różnego rodzaju wzmacniaczy hydraulicznych i silników (z wyjątkiem 

samolotów), które oszczędzają 20 % zużycia paliwa, również zabezpieczają 

powierzchnie i redukują zużycie silnika. Firma szuka partnerów do umowy 

dystrybucyjnej i komercyjnej.

  

A Russian company has developed and successfully sells additives with 

nanodiamonds for various types of hydraulic boosters and engines (except for 

aircraft), which save up to 20% fuel consumption, also restore the surface and 

reduce engine wear. The company is looking for partners for distribution services 

and commercial agency agreements.

29/10/2022
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

  BORU20210920002

Rosyjska firma z Moskwy prezentuje nowy system do awaryjnej ochrony rur 

oraz sprzętu - stabilizatorów ciśnienia. Pracuje na bazie technologii stabilizacji 

fali ciśnienia i jest używany w systemach rur. Firma poszukuje zagranicznych 

partnerów do zawarcia długoterminowej umowy usługowej. 

  

A Russian company from Moscow presents a new system of emergency 

protection of pipelines and equipment-pressure stabilizers. They work on the 

basis of wave pressure stabilization technology and are used in pipeline systems. 

The company is looking for foreign partners to conclude a long-term distribution 

services agreement.

26/10/2022 narzędzia i części

  BORO20210922006 

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji funkcjonalnych oraz ubrań 

adaptacyjnych dla ludzi niepełnosprawnych i jest zainteresowana znalezieniem 

partnerów biznesowych na rynkach UE. Firma szuka umowy dystrybucyjnej i 

podwykonawstwa.

Romanian company, specialized in the production of functional and adaptive 

clothing for people with disabilities, is interested in finding business partners on 

the EU market. The company is looking for distribution services or subcontracting 

agreements.

15/10/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

  BOMD20210917002 

Producent z Mołdawii specjalizuje się w produkcji kompletów pościeli, narzut, 

nakładek na materace, obrusów, poduszek, uniformów (ubrań roboczych) oraz 

ekologicznych toreb. Chcąc zwiększyć swój udział w rynkach zagranicznych, 

firma poszukuje nowych partnerów biznesowych do zawarcia umowy 

dystrybucyjnej lub produkcyjnej.

  

The Moldovan producer is specialized in the manufacturing of bed linen, bed 

covers, mattress covers, tablecloths, pillows, uniforms (work clothes), and 

ecological bags. Wishing to expand its sales market internationally, the company 

seeks new business partners under distribution agreements or manufacturing 

agreements.

07/10/2022
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



  BOKR20210916001 

Koreańska firma z doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania opartego o 

sztuczną inteligencję które może przewidzieć/wyśledzić/zmierzyć ryzyko raka 

płuc poprzez analizę tomografii komputerowej z 98% dokładnością wrażliwości 

analitycznej, poszukuje międzynarodowych partnerów z doświadczeniem w 

sektorze medycznym.  Rozważa się partnerstwo w formie umowy komercyjnej, 

umowy dystrybucyjnej oraz licencyjnej, które może się różnić  ze względu na typ 

partnera włączając w to szpitale i firmy.

  

A Korean company with expertise in developing AI-based software that can 

predict/detect/measure the risk of specific lung cancer by analyzing CT scans with 

98% accuracy and 95% analytical sensitivity is looking for international partners 

with expertise in the medical sector. Considered partnership types are 

commercial agency agreement, distribution service agreement, and license 

agreement, which could be varied according to the type of partners including 

hospitals and companies

15/10/2022 medycyna

  BOKR20210806002 

Koreańska firma opracowała system bio-medycznego mikrorobota, który 

utylizuje pola elektromagnetyczne w leczeniu wielu chorób naczyniowych. Firma 

oferuje system do magnetycznej kontroli 3D, magnetyczny prowadnik w postaci 

mikrorobota do szybszej, bezpieczniejszej i bardziej precyzyjnej procedury i 

poszukuje europejskich dystrybutorów na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

  

The Korean company has been developing a bio-medical microrobot system that 

utilizes electromagnetic fields for treating various vascular diseases. The company 

offers a 3D magnetic field control system, magnetic guidewire microrobot for 

faster, safer, more precise procedure, and is looking for European distributors 

under distribution services agreements.

14/10/2022 medycyna

  BOIT20210920001 

Włoska firma opracowała innowacyjny promienny system ogrzewania, łatwy w 

instalacji, bazujący na zasadzie promieniowania termalnego, który nie generuje 

konwekcyjnego przepływu powietrza. Firma może zaoferować 

spersonalizowane umowy partnerskie dla detalistów i hurtowników, zgodnie z 

zapotrzebowaniem każdego rynku. Firma poszukuje do sprzedaży agentów i 

dystrybutorów.

  

The Italian company has developed an innovative radiant heating system, very 

easy to install, based on the principle of thermal radiation, which does not 

generate convective air flows. The company can offer customized partnership 

agreements to retailers and wholesalers, according to the needs of each 

marketplace. The company is looking for sales agents or distributors. 

06/10/2022 różne inne produkty

  BOFR20211005001

Francuski producent szerokiej gamy rozwiązań do zdalnego monitoringu dla 

sieci energetycznych opracował miarkę objętości gazu. Podłączona do miernika 

gazowego, mierzy ciśnienie i temperaturę gazu i pozwala dostawcy gazu na 

rozliczanie dużych klientów przemysłowych najdokładniej jak to możliwe.  Firma 

chce sprzedać swój produkt w Europie i poszukuje partnerów do umowy 

dystrybucyjnej. Francuska firma jest kluczowym graczem w biznesie "sieć smart 

gas".

  

French manufacturer of a wide range of remote monitoring solutions for energy 

networks has developed a gas volume converter. Connected to gas meter, this 

device measures the pressure and temperature of the gas and allows gas 

operators to invoice large industrial consumers as accurately as possible. 

The company wishes to sell this product in Europe and seeks partners via 

distribution agreements.

The French company is a key player in the "smart gas grid" business.

26/10/2022 inne usługi
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