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BRUK20211216001

Szkodniki powodują problemy w rolnictwie i innych branżach. Dlatego 

potrzebne są nietoksyczne alternatywy dla pestycydów. Brytyjska firma z 

sektora MSP stworzyła alternatywne rozwiązanie, oparte na feromonach, 

odpowiednio dobranych do gatunku szkodnika. Firma poszukuje firm 

produkcyjnych lub handlowych z branży chemicznej, będących w stanie 

dostarczyć substancję Trimedlura. Firma oferuje umowę produkcyjną lub 

dostawy.

Insect pests are an issue in agriculture and other industries. However 

effective alternatives to toxic pesticides are needed. A UK-based SME has 

developed such an alternative system based on pheromones that is 

specific to individual pest species. They are looking for a chemical 

manufacturer or supplier to provide them with Trimedlure for these 

systems. The partnership is expected to be a manufacturing agreement or 

a supplier agreement.

13/01/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BRLT20220110001
Litewska fabryka żywności oferuje płatki śniadaniowe. Firma poszukuje 

dostawców semoliny kukurydzianej na podstawie umowy dostawy.

The Lithuanian food factory is involved in breakfast cereal production. The 

company is looking for business partners, that could supply maize 

semolina for breakfast cereal manufacturing. The company is offering to 

work under the supplying agreement.

12/01/2023 spożywcza

BRUA20211213

002

Ukraińska firma z sektora MSP jest jednym z wiodących krajowych 

dostawców maszyn rolniczych i części zamiennych do nich. Firma oferuje 

szeroką gamę wyrobów producentów ukraińskich i zagranicznych. Firma 

poszukuje dostawców urządzeń do siania, sadzenia oraz ładowarek 

czołowych na podstawie umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej. 

Ukrainian SME is one of the leading suppliers of agricultural machinery and 

spare parts in Ukraine. It offers a wide range of agricultural machinery 

from both domestic and foreign manufacturers.

It seeks suppliers of sowing, planting equipment and front loaders under 

commercial agency and distribution agreements.

06/01/2023 rolnictwo

BOSE20210819001

Firma ze Szwecji jest producentem specjalistycznych wyrobów do ochrony 

przed skażeniami występującymi na sprzęcie oraz podczas oczyszczania 

miejsc pożaru. Firma poszukuje dystrybutorów PPE, wyposażenia 

strażackiego, autonomicznych aparatów oddechowych, wyposażenia do 

odkażania i BHP dla ratowników w celu podpisania umowy o dystrybucję.

The company is a Swedish producer specialised in high end products to 

reduce exposure from contaminated equipment and post fire 

decontamination. The company is looking for distributors in PPE, bunker 

gear (turn out gear), Self Contained Breathing Aparatus (SCBA), first 

responders' safety and decontamination equipment on a distribution 

agreement basis.

07/01/2023 różne inne produkty

BOIT20211215001

Włoska firma aktywna w sektorze roślin oczyszczających powietrze 

opracowała ekologiczną roślinę, która produkuje siarkowodór dzięki 

biologicznej uprawie, bez chemicznych odczynników. Ta roślina może być 

używana do odsiarczania biogazów. Firma poszukuje pośredników 

handlowych (dystrybutorów/agentów/ przedstawicieli) do dystrybucji, 

reprezentacji lub oferowania tej rośliny lub usług na rynkach 

zagranicznych.

	

An Italian company active in the field of air treatment plant has developed 

an eco-friendly plant that reduces the hydrogen sulphide content through 

a biological treatment, without chemical reagents. This plant can be used 

for biogas desulphuration. 

The company is looking for trade intermediaries 

(distributors/agents/representatives) to distribute, represent or offer its 

plant or services on external markets.

08/01/2023
środowisko/energia/ochr

ona środowiska



	BORO20211228001

Rumuńska firma za swoją główną działalność obrała sobie tworzenie 

nadbudów do ciężarówek (nadwozi), zwłaszcza chłodni, a w ciągu lat, 

zgodnie z wymogami rynkowymi oraz zgromadzonemu doświadczeniu, jej 

wachlarz produktów ewoluował. Firma poszukuje długoterminowej 

współpracy z zagranicznymi dystrybutorami na zasadzie umowy 

dystrybucyjnej oraz oferuje swoje usługi produkcyjne dla zagranicznych 

partnerów poszukujących takich produktów.

The Romanian SME’s main object of activity is the construction of 

superstructures for trucks (bodies), especially refrigerators, and over the 

years, due to market requirements and accumulated experience, the range 

of products has evolved. 

The company is looking for long-term cooperation with foreign distributors 

on the basis of distribution services agreement and also, it offers its 

manufacturing services to foreign partners looking for such products.

05/01/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOUK20211221001

Dostawca z UK zaawansowanego sprzętu do pomiaru, kontroli, kalibracji 

momentu obrotowego, poszukuje w UE/globalnych 

sprzedawców/dystrybutorów aktywnych w branży samochodowej, 

kosmicznej, transportowej, energetycznej, obronnej oraz innych oraz 

laboratoriów oraz jednostek badawczych używających tego typu sprzętu.

	

UK supplier of advanced torque measurement, control, and calibration 

equipment is looking for EU/global resellers/distributors active in the 

automotive, aerospace, transportation, power generation, defence, or 

other industries; and for testing laboratories and research organisations 

using such equipment themselves.

05/01/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

	BOSI20211227002

Słoweńska firma oferuje drukarki 3D do reagujących na tlen metali, różne 

frezarki dla małych, średnich i dużych laboratoriów, spieki oraz piece do 

stabilizacji termalnej, jak również urządzenia uzupełniające do maszyn i 

sprzętu dla laboratoriów dentystycznych. Firma jest zainteresowana 

podpisaniem umowy dystrybucyjnej.

	

Slovenian company is offering 3D printers for oxygen-reactive metals, 

different milling machines for small, medium and large laboratories, 

sintering and furnaces for thermal stabilization as well as some other 

devices that round out the range of machinery and equipment for dental 

laboratories.

The company is interested in signing a distribution agreement.  

07/01/2023 medycyna

	BOIT20211222001

Włoska firma z 50 letnim doświadczeniem w sektorze stolarki metalowej, 

specjalizuje się w dostarczaniu szerokiej gamy maszyn do mechaniki 

precyzyjnej tj.,: technologia do cięcia laserowego 3D, spawanie laserowe 

3D, cięcie laserowe 2D, składanie z arkuszy metalu trójwymiarowych 

kształtów, kontrolowany skład ze spawaniem maszynowym, spawanie 

ręczne, spawanie maszynowe, regulacja, obróbka, polerowanie, obróbka 

satynowa. Firma szuka partnerów na zasadzie umowy podwykonawstwa.

	

Italian company with 50 years of experience in the field of metallic 

carpentry, is specialized in providing a wide range of precision mechanical 

machining, such as: 3D laser technology cuts, 3D laser welding, 2D laser 

cut, folding from sheet metal to three-dimensional shape, controlled fold 

with robotics, manual welding, robotic welding, adjustment, blasting, 

polishing, satin finish. The company looks for partners under 

subcontracting agreement

05/01/2023 metalowa

BORO20211221002

Rumuńska firma z 5-letnim doświadczeniem w produkcji wyrobów z 

tworzyw sztucznych dla budownictwa, takich jak okna i drzwi (PCV lub 

aluminium), drzwi z panelem ozdobnym, parapety, moskitiery, rolety 

wewnętrzne i zewnętrzne, poszukuje partnerów do współpracy w ramach 

umowy dystrybucji. 

Romanian company with 5 years of experience in the manufacture of 

plastic products for construction, such as windows and doors (pvc or 

aluminum), doors with ornamental panel, window sills and insect nets, 

interior and exterior blinds offers its products for business partners on the 

basis of distribution services agreement.

06/01/2023 różne inne produkty



BODE20211129001

Niemiecki startup opracował oprogramowanie do zarządzania miejscem 

pracy, które wspiera firmy w efektywnej pracy oraz współpracy w 

zespołach hybrydowych, w zarządzaniu wspólnymi biurkami i spełnianiu 

przepisów Covid-19 dotyczących ograniczenia liczby osób na pokój, 

odległości izolacyjnych,  monitorowania stanu szczepień, rekonwalescencji, 

czy liczby osób przetestowanych. Oprogramowanie jest oferowane jako 

usługa i jest obecnie dostępne w języku angielskim i niemieckim. Firma 

oczekuje współpracy sprzedażowej z partnerami w Europie, opartej na 

zasadach umowy przedstawicielstwa handlowego. 

A German startup has developed a workplace management software 

supporting companies to effectively work and collaborate in hybrid teams, 

to manage shared desks and to meet Covid-19 regulations as limitation of 

people per room, isolation distances and monitoring of vaccination, 

recovery or test status. The software is offered as a service and is currently 

available in English and German language. Sales cooperation with partners 

in Europe is sought based on commercial agency agreements.

19/01/2023 komputery i IT

BOIT20211103001

Włoska firma specjalizuje się w pracach eksperymentalnych i 

projektowaniu z zakresu ICT (zielona gospodarka, inteligentne miasta), w 

oferowaniu usług cyfrowych (wszelkie analizy analiza biznesowe z użyciem 

dużych zbiorów danych, otwartych danych) oraz w usługach 

cyberbezpieczeństwa (bezpieczeństwo usług cyfrowych, ochrona 

użytkownika końcowego, dematerializacji). Poszukuje partnerów  z grupy 

przedsiębiorstw, administracji publicznej i głównych wykonawców do 

wytwarzania innowacyjnych i dostosowanych usług cyfrowych w ramach 

outsourcingu, podwykonawstwa lub umowy licencyjnej. 

An Italian company is specialised in experimentation and design in ICT 

(green economy, smart cities) and in offering digital services (pervasive 

business intelligence on big data, open linked data) and cyber-security 

services (digital services security, end user final protection, 

dematerialisation). It looks for enterprises, public administrations and 

main contractors to produce innovative and customized digital services 

under outsourcing, subcontracting or licence agreement.

05/01/2023 komputery i IT

BOSI20211206002

Słoweńska firma, specjalizująca się w rozwiązywaniu problemów z 

odpadami, przekształca zmieszane tworzywa sztuczne w wodór za pomocą 

gazu syntezowego przy użyciu własnej, zastrzeżonej technologii. Firma 

poszukuje inwestorów (umowa finansowa) oraz pośredników handlowych 

(umowa dystrybucji). 

The Slovene company, specialized in waste problem solving, converts 

mixed plastics into hydrogen via syngas with its own proprietary 

technology. The company is looking for investors through a financial 

agreement, and trade intermediaries through distribution agreement. 

06/01/2023
środowisko/energia/ochr

ona środowiska

BOMK20211124002

Macedońska firma aktywna w dziedzinie projektowania, budowy, nadzoru i  

przeglądu budynków pierwszej kategorii oferuje usługi podwykonawcy 

konstrukcji stalowych. Podejmie się też montażu takich konstrukcji dla 

zagranicznych partnerów na umowę podzlecenia.

A Macedonian company, active in the field of design, construction, 

supervision, and revision of the construction of first category buildings, is 

offering to act as subcontractor of steel constructions. The company is also 

offering to perform assembly of steel constructions for foreign business 

partners through outsourcing agreements.

13/01/2023 metalowa

BOUA20211230001

Wiodący ukraiński producent grilli ogrodowych, wykonanych z 

ognioodpornego zbrojonego betonu z dekoracyjnymi wykończeniami z 

kamienia naturalnego, poszukuje  partnerów aktywnych w dziedzinie 

produktów dla domu i ogrodu do wejścia na nowe rynki na bazie umowy 

usług dystrybucyjnych. 

Ukrainian leading manufacturer of garden BBQ fireplaces made of heat-

resistant reinforced concrete with decorative natural stone finishes is 

looking for international partners active in the field of home and garden 

products to enter new markets through distribution agreements.

05/01/2023 różne inne produkty



BOBA20210329001

Firma z Bośni i Hercegowiny produkująca meble tapicerowane i metalowe 

łózka, sofy i krzesła, mająca doświadczenie eksportowe, poszukuje 

partnerów do zawarcia umów produkcyjnych.

A Bosnian and Herzegovina company which manufactures upholstered and 

metal beds,sofas and chairs, and has experience manufacturing for 

companies in Europe and overseas is looking for long-term relationships 

with foreign business partners under a manufacturing agreement.

13/01/2023 metalowa

BOUA20211213006

Ukraińska firma ma 17-to letnie doświadczenie w produkcji dekoracji 

architektonicznych z ekologicznego, odpornego gipsu. Asortyment składa 

się z 50 artykułów. Firma dostarcza materiały akcesoryjne własnego 

wyrobu do instalacji i malowania dekoracji. Firma poszukuje partnerów z 

UE do umów produkcji lub dystrybucji.

Ukrainian manufacturer has 17 years of experience in the production of 

decor from high-strength, environmentally friendly gypsum building 

plaster of any artistic and architectural complexity. The assortment of 

goods consists of 50 articles.  The company provides accessory materials of 

its own production for the installation and painting of architectural decor.

The company is interested in manufacturing or distribution agreements 

with partners from EU countries.

06/01/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOIL20211214002

Izraelska firma oferuje zintegrowaną platformę AI (sztuczna inteligencja) 

do nauki i zarządzania. Pozwala ona na zwiększenie wydajności 

pracowników poprzez integrację czterech rozwiązań: uczenia, komunikacji i 

zgodności, zaangażowania i wydajności.  Firma poszukuje integratorów 

specjalizujących się w rozwiązaniach technologicznych dla przemysłu 

energetycznego i naftowego oraz sektora opieki zdrowotnej do zawarcia 

umów agencji handlowych.

The Israeli company offers an integrated smart learning and compliance 

management AI platform. The AI-powered platform allows the 

improvement and efficiency of enterprises workforce by integrating four 

solutions: learning, communications and compliance, engagement and 

performance. The company is looking for integrators who specialize in 

technological solutions within the healthcare, energy & oil as well as 

utilities industries under a commercial agency agreement.

04/01/2023 komputery i IT

BRHR20211231001

Chorwacka firma poszukuje producenta lub dystrybutora pieluchomajtek 

dla dorosłych z nietrzymaniem moczu oraz produktów 

przeciwcukrzycowych do dalszej dystrybucji na rynku chorwackim. 

Preferowany partner powinien pochodzić z następujących krajów: Niemcy, 

Austria, Francja, Włochy, Hiszpania, Czechy, Polska, Portugalia i Chiny. 

Firma poszukuje długoterminowego partnerstwa w ramach umowy agencji 

handlowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Croatian company is looking for a manufacturer or distributor of diapers 

for adults with incontinence as well as diabetes products for further 

distribution on Croatian market. Preferred partner should be from the 

following countries: Germany, Austria, France, Italy, Spain, Czech Republic, 

Poland, Portugal and China.The company is looking for a long-term 

partnership under commercial agency agreement or distribution service 

agreement.

13/01/2023 medycyna

BRDK20211220001

Duńskie MŚP zlokalizowane w północnej części Danii poszukuje 

producentów do produkcji kamizelek ratunkowych do uprawiania sportów 

wodnych. Kamizelka ratunkowa powinna być wykonana z elastycznej 

tkaniny (materiał na strój kąpielowy), nadmuchiwana ręcznie i 

umieszczana na górnej części klatki piersiowej. Duńskie MŚP poszukuje 

współpracy w ramach umowy produkcyjnej. 

A Danish SME located in the northern part of Denmark is looking for 

manufacturers to produce lifejackets for water sports. The life jacket 

should be made of a flexible fabric (swimwear material), manually 

inflatable and placed on the upper chest. The Danish SME is looking for a 

manufacturing agreement. 

06/01/2023 różne inne produkty



BRSI20211213004

Słoweńska firma handlowa, specjalizująca się w sprzedaży maszyn i 

urządzeń do pielęgnacji rolnictwa i ogrodów, poszukuje producentów 

części zamiennych do maszyn rolniczych i kosiarek, którzy byliby 

zainteresowani dostawą swoich produktów i rozszerzeniem sprzedaży na 

rynku słoweńskim. Firma jest zainteresowana podpisaniem umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Slovene trading company, specialist in sales of agricultural and garden 

maintenance equipment and machines, is looking for producers of spare 

parts for agricultural machinery and lawn mowers who would be 

interested to supply their products and extend their sales on the Slovene 

market. They are interested in signing a distribution services agreement.

15/01/2023 rolnictwo

BRNL20220110002

Holenderski producent betonu poszukuje partnerów, którzy mogą pomóc 

w dostarczeniu lub opracowaniu innowacyjnych rozwiązań w celu 

zastąpienia obecnie stosowanej pianki polietylenowej zrównoważoną i 

przyjazną dla środowiska, degradowalną alternatywą. Alternatywa ta 

będzie stosowana jako osłona dla żelaznych przekładek i będzie używana 

do ochrony płyt betonowych podczas przechowywania i transportu. 

Poszukiwane są firmy, które dostarczą swoje rozwiązanie lub udoskonalą 

istniejącą technologię w ramach umowy z dostawcą.

A Dutch concrete manufacturer is looking for partners that can help to 

supply or develop innovative solutions to replace the currently used 

polyethylene foam with a sustainable and environmentally friendly, 

degradable alternative. The alternative will be applied as cover for iron 

spacers and used to protect the concrete plates during storage and 

transportation. Companies are sought to provide their solution or enhance 

existing technology via a supplier agreement.

20/01/2023
materiały i usługi 

budowlane

BRAT20211129001

Austriackie centrum kompetencyjne zajmujące się campingiem  poszukuje 

partnera do produkcji materacy. Firma zajmuje się przebudową 

transporterów na przytulne samochody kempingowe i sprzedażą 

wyposażenia kempingowego. 

An Austrian camping and vanlife competence center is looking for a 

partner to manufacture mattresses. They convert transporters into cozy 

camper vans and sell camping equipment. 

18/01/2023 różne inne produkty

 BORO20211223003

Rumuńska agencja reklamowa z 23-letnim doświadczeniem w tej 

dziedzinie oferuje szeroką gamę produktów i obejmuje całe spektrum 

usług poligraficznych i reklamowych, począwszy od koncepcji i projektu, 

poprzez produkcję i wykończenie.

Firma poszukuje długoterminowej współpracy z partnerami zagranicznymi 

na podstawie umów agencyjnych. Swoje usługi produkcyjne oferuje 

również zagranicznym partnerom poszukującym materiałów reklamowych.

Romanian advertising agency with 23 years of experience in this field 

offers a comprehensive variety of products and covers the entire spectrum 

of printing and advertising services, starting from concept and design, 

through production and finishing. 

The company is looking for long-term cooperation with foreign partners on 

the basis of commercial agency agreements. Also, it offers its 

manufacturing services to foreign partners looking for advertising 

materials.

07/01/2023 reklamowa, filmowa

 BOEG20210519001

Egipska firma, specjalizująca się w produkcji pelletu drzewnego, chce 

zawrzeć usługi dystrybucyjne i umowy agencyjne handlowe z partnerami 

handlowymi na całym świecie, aby promować i sprzedawać swoje 

produkty na nowych rynkach lokalnych.

firma produkuje następujące rodzaje wyrobów:

1-pelety drzewne PL plus

2-Przemysłowy pellet drzewny

3-węgiel drzewny

Brykiety 4-drewniane

5-Nasiona oliwek

The Egyptian company, specialized in the production of wood pellets, 

wants to conclude distribution services and commercial agency 

agreements with trade partners all over the world to promote and sell its 

products on new local markets.  

the company is producing the following types of products:

1-wood pellets EN plus 

2-Industrial wood pellets

3-Charcoal

4-Wood Briquettes

5-Olive Seeds

05/01/2023 różne inne produkty



 BOAL20211216001

Albańska firma elektrotechniczna, założona w 2008 roku, działająca ponad 

spółką, specjalizuje się w kompleksowej instalacji usług elektrycznych w 

obiektach komercyjnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Do tej 

pory firma działała na rynku krajowym, obecnie jest zainteresowana 

rozszerzeniem własnej działalności w innych krajach, oferując umowę 

podwykonawczą.

An Albanian electrical engineering company, established in 2008, with 

activities over the company, is specialised in the complete installation of 

electrical services to commercial, industrial and public developments. Until 

nowadays, the company has operated in the domestic market, but now it 

is interested on expanding its own activity in other countries, by offering a 

subcontracting agreement.

13/01/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

 BOSI20211110001

Słoweńska firma ma ponad 23-letnie doświadczenie w produkcji i 

dostarczaniu wyrobów z tworzyw sztucznych. Firma dostarcza również 

rękawice PE (polietylenowe) w workach do stosowania z produktami 

takimi jak pianka montażowa, farby do włosów oraz rękawice pakowane 

dla stacji benzynowych, sklepów owocowo-warzywnych, restauracji itp. 

Wszystkie rękawice są jednorazowego użytku i posiadają atesty EN. Firma 

jest zainteresowana znalezieniem partnerów w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

 

A Slovenian company has more than 23 years' experience in 

manufacturing and supplying plastic products. The company also supplies 

PE (polyethylene) gloves in a bag for use with products such as montage 

foam, hair dyes and gloves packed for gas stations, fruit and vegetable 

shops, restaurants, etc. All gloves are for single use and have EN 

certificates. The company is interested in finding partners under a 

distribution services agreement.

05/01/2023 spożywcza

 BORO20211228002 

Rumuńska firma oferuje pełen zakres usług informatycznych: 

projektowanie struktury i treści i/lub pisanie kodu komputerowego 

potrzebnego do stworzenia i wdrożenia, systemy oprogramowania, 

tworzenie aplikacji, usługi backupu, systemy operacyjne, usługi 

infrastruktury chmury, aplikacje, bazy danych, strony internetowe, 

dostosowując oprogramowanie pod konkretne wymagania. Firma 

poszukuje partnerów biznesowych, dla których będzie świadczyć usługi 

informatyczne w ramach umów outsourcingowych i podwykonawczych.

 

 

The Romanian company offers a full range of IT services: designing the 

structure and content and/or writing the computer code needed to create 

and implement, software systems, application development, backup 

services, operating systems, cloud infrastructure services, software 

applications, Database, web pages, adapting the software according to the 

specific requirements. The company seeks business partners for whom to 

provide IT services under outsourcing and subcontracting agreements. 

15/01/2023 komputery i IT

 	BOUA20211229001 

Ukraińska firma oferuje dostawy drewnianych elementów z płyty, forniru, 

lameli, osłon drewnianych. Firma produkuje kęsy drewniane, elementy 

mebli, schody drewniane, drzwi, dekoracje ścienne, panele drewniane 3D. 

Firma zainteresowana jest współpracą z partnerami, którzy wykorzystują 

drewno i jego komponenty. Preferowana współpraca na podstawie  umów 

produkcyjnych lub poprzez podwykonawstwo. 

The Ukrainian company offers timber supply of the required products from 

board, veneer, lamellae, wooden shields. The company produces wooden 

billets, furniture components, wooden stairs, doors, wall decor, wooden 

3D panels. It is looking for partners using wood and its components for 

cooperation and supply of products from Ukraine under a manufacturing 

agreements, or through subcontracting.

13/01/2023
produkty drewniane, 

meble

BOTR20211223001 

Tureckie MŚP, które jest dystrybutorem sprzętu i materiałów 

eksploatacyjnych, jest chętne do współpracy międzynarodowej i poszukuje 

partnerów, którzy chcą sprzedawać, dystrybuować i promować produkty 

firmy. 

A Turkish SME who is a dealer of hardware equipment and supplies is 

willing to engage in transnational cooperation and is looking for partners 

who are willing to sell, distribute and promote the products of the 

company. 

07/02/2023 inne usługi



 

	BOBA2021120

1001 

Bośniacka firma świadczy usługi inżynieryjne i doradcze w zakresie 

inżynierii mechanicznej, elektrycznej i lądowej. Łączy zintegrowane 

rozwiązania inżynierskie z wykwalifikowaną obsługą oraz doświadczeniem 

zawodowym i wiedzą fachową. Firma oferuje swoje usługi 

międzynarodowym klientom  poprzez umowy outsourcingowe lub 

podwykonawcze. 

The Bosnian company provides engineering and consultancy services in the 

field of mechanical, electrical and civil engineering. It presents integrated 

engineering design solutions with qualified service and professional 

experience and knowledge. The company is offering its services to 

international clients through outsourcing or subcontracting agreements.

06/01/2023 inne usługi

BORO20211223005 

Niezależny wynalazca z Zachodniego Regionu Rumunii zaprojektował i 

przetestował interaktywną grę typu puzzle, wspierającą edukację dzieci w 

wieku przedszkolnym. W celu produkcji i komercjalizacji gry poszukuje firm 

partnerskich z sektora zabawek, ukierunkowując się na umowę licencyjną 

lub umowę produkcyjną. 

An independent inventor, based in the West Region of Romania, designed 

and tested a jigsaw puzzle-type interactive game supporting the education 

of pre-school children. In order to produce and commercialize the game, 

he is looking for partner companies in the toy sector, targeting a licensing 

agreement or a manufacturing agreement.

13/01/2023 nauka/edukacja

 	BOIT20210727003 

Włoska firma z siedzibą w regionie Emilia-Romania działa w sektorze 

branży winiarskiej. Zaopatruje importerów i dystrybutorów, małych i 

dużych detalistów, operatorów sektora HORECA w znane włoskie wina. 

Firma poszukuje partnerów z siedzibą w Rosji, Ukrainie lub Europie 

Wschodniej. W szczególności poszukiwani partnerzy to doświadczeni 

pośrednicy handlowi tacy, jak dystrybutorzy/hurtownicy. Proponowane 

formy współpracy to umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz 

umowy agencyjne. 

The Italian company, based in Emilia-Romagna region, operates in the 

wine sector. It supplies importers and distributors, small and big retailers, 

operators of the HORECA sector, with well known Italian wines. 

The company is looking for partners based in Russia, Ukraine or Eastern 

Europe.

In particular, the partners sought are experienced trade intermediaries 

such as distributors/wholesalers for a distribution services agreements and 

agents for a commercial agency agreement

05/01/2023 inne usługi

BOSI20211223002

Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju śrub, 

złączek i nakrętek oferuje umowy produkcyjne partnerom przemysłowym i 

badawczym z Unii Europejskiej. Firma posiada długą rodzinną tradycję w 

opracowywaniu i produkcji śrub, złączek i nakrętek. Posiada wiele 

certyfikatów i dostarcza swoje produkty do wielu znanych firm na świecie.

A Slovenian company specialized in the manufacturing of all types of bolts, 

fasteners and nuts is offering manufacturing agreements to industry and 

research partners from EU. The company has a long family tradition in 

developing and producing of bolts, fasteners and nuts. It has many 

certificates and it supplies it's products to many world known companies.

8/01/2023 narzędzia i części

BOTR20211224001

Turecka firma rolnicza zajmująca się uprawą roślin leczniczych i 

aromatycznych oraz ziół chce rozpocząć współpracę międzynarodową i 

poszukuje partnerów, którzy będą sprzedawać, promować i dystrybuować 

produkty firmy lub kupować od niej w ramach umowy produkcyjnej.

The Turkish farming company which is engaged in the farming of medicinal 

and aromatic plants and herbs is willing to start transnational cooperation 

and is looking for partners who are willing to sell, promote and distribute 

the products of the company or buy from the SME under a manufacturing 

agreement. 

06/01/2023 spożywcza

BOLT20211227001

Litewska firma ma ponad 10-letnie doświadczenie w produkcji i 

dostarczaniu materiałów opakowaniowych, takich jak polietylen z 

recyklingu, folia stretch, worki na śmieci, pianka polietylenowa (PE) i folia 

bąbelkowa PE, taśmy klejące, taśmy z nadrukiem. Firma dostarcza również 

inne materiały opakowaniowe takie jak ochronne narożniki tekturowe, 

dwuwarstwowe tektury faliste itp. Firma jest zainteresowana znalezieniem 

partnerów w ramach umów dystrybucyjnych.

A Lithuanian company has more than 10 years of experience in 

manufacturing and supplying packaging materials such as recycled 

polyethylene, stretch film, garbage bags, polyethylene (PE) foam and PE 

bubble film, adhesive tapes, tapes with imprints. The company also 

supplies other packing materials such as protective cardboard corners, two-

layer corrugated cardboards, etc. The company is interested in finding 

partners under a distribution services agreement. 

13/01/2023 różne inne produkty



BOIL20211228001

Ta izraelska firma specjalizuje się w dziedzinie cyfrowego farbowania nici i 

działa w branży tekstylnej. Firma opracowała maszynę, która cyfrowo 

barwi nici poliestrowe i nici poliestrowe z recyklingu przy użyciu 

bezwodnego procesu na żądanie. Maszyna impregnuje kolory na nitkach 

zgodnie z normami branżowymi. Firma poszukuje dystrybutorów z branży 

tekstylnej i maszyn tekstylnych, w szczególności tych, którzy zajmują się 

produkcją i procesami łańcucha dostaw.

This Israeli company specializes in the field of digital thread dyeing and 

operates in the textile industry. The company has developed a machine 

that digitally dyes polyester and recycled polyester threads using a 

waterless, on-demand process. The machine impregnates colors on the 

threads in compliance with industry standards. The company seeks 

distributors within the textile and textile machinery industries, specifically 

those who deal with production and supply chain processes. 

13/01/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BORO20211221001

Firma zajmująca się hodowlą trzody chlewnej, założona w południowo-

zachodnim regionie Rumunii, oferuje małe i średnie rasy znane z produkcji 

tłuszczu i poszukuje długoterminowej współpracy z firmami zagranicznymi 

na podstawie umów dystrybucyjnych. Ta rasa trzody chlewnej różni się od 

innych zawartością tłuszczów wielonienasyconych które mają niski poziom 

cholesterolu, większą ilość witamin i dobry dla zdrowia profil lipidowy 

mięsa.

Pig breeding company, established in the South-West Region of Romania, 

offers a small to medium-sized breed known for its fat production and is 

looking for long-term cooperation with foreign companies based on 

distribution services agreement. This breed of pig differs from others in the 

contents of polyunsaturated fats by having low cholesterol, more vitamins 

and a good lipid profile meat for health.

15/01/2023 rolnictwo

BOLV20211215001

Łotewska firma inżynieryjno-produkcyjna oferuje nowoczesne technologie 

i produkty do oczyszczania ścieków potencjalnym partnerom, których 

działalność koncentruje się na realizacji takich projektów z zastosowaniem 

urządzeń, instalacji, ich instalacji i/lub serwisu oraz konserwacji. Również 

dla partnerów, którzy dostarczają klientom produkty inżynieryjne ze stali 

nierdzewnej i poszukują podwykonawców.

W ramach współpracy mogłyby być realizowane umowy produkcyjne lub 

umowy o podwykonawstwo.

Latvian engineering and manufacturing company offers modern 

wastewater treatment technologies and products to potential partners 

whose activities focus on the implementation of such projects with 

application of equipment, plants, their installation and/or service and 

maintenance.  Also for the partners who are providing stainless steel made 

engineering-based products for customers and are is looking for 

subcontractors. 

The manufacturing or subcontracting agreements could be implemented.

12.01.2023 różne inne produkty

 BOES20211222001

Szkoła realizująca program immersji dla obcokrajowców, z siedzibą w 

północnej Hiszpanii, oferuje wysokiej jakości kursy języka hiszpańskiego i 

kultury wraz z wieloma zajęciami pozalekcyjnymi. Szkoła zapewnia również 

uczniom szereg możliwości zakwaterowania. Firma poszukuje możliwości 

zawarcia umów handlowych z innymi podobnymi szkołami językowymi lub 

agencjami posiadającymi wiedzę w dziedzinie edukacji.

 

An immersion program school for foreigners, based in Northern Spain, 

offers high-quality Spanish language and culture courses together with 

many extracurricular activities. The school also provides the students with 

a range of accommodation possibilities, They request setting up 

commercial agency agreements with other similar language schools or 

agencies with knowledge in the educational field.

04/01/2023 nauka/edukacja

 BOMK20211203001

Macedoński producent zdrowej żywności specjalizuje się w batonach 

śniadaniowych. Firma wykorzystuje naturalne i bezglutenowe składniki. 

Poszukuje się partnerów do umowy dystrybucyjnej i agencyjnej.

 

A Macedonian producer of healthy foods specializes in breakfast bars. The 

company uses natural and gluten-free ingredients. Partners for distribution 

and commercial agency agreement are sought.

06/01/2023 spożywcza



 BOSK20211019001

Słowacka firma zajmuje się produkcją napojów na bazie roślinnej, jogurtów 

i produktów orzechowych bez dodatków, laktozy i glutenu. Firma prowadzi 

sklep internetowy oraz dwa sklepy handlowe stacjonarne, w których 

oferuje nie tylko własne produkty. Firma poszukuje dystrybutorów dla 

swoich produktów, a także jest zainteresowana rozwojem franczyzy w 

Europie.

 

The Slovak company is engaged in the production of plant based drinks, 

yoghurts and nut products without additives, lactose or gluten. The 

company operates an online store and two mortar shops, where it offers 

not only its own products. The company is looking for distributors for its 

products and is also interested in franchising development in Europe.

 15/01/2023 spożywcza

BOUA20211224001

Firma z branży spożywczej, posiadająca własny sad wiśniowy w centralnej 

Ukrainie, opracowała technologię produkcji likieru, który składa się w 

100% z naturalnych składników, poszukuje obecnie nowych partnerów w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w krajach UE i poza 

UE.

A food-industry company that has its own cherry orchard in central 

Ukraine has developed a technology for the production of liqueur that 

consists of 100% natural ingredients is currently looking for new partners 

under a distribution services agreement in EU and non-EU countries. 

06/01/2023 spożywcza

BOTR20211224002

W ostatnim kwartale 2018 roku w Erzurum powstała turecka spółka 

jednoosobowa. Firma początkowo rozpoczęła produkcję na dwóch 

wtryskarkach i dziesięciu formach. Wśród produkowanych wyrobów 

znajdują się takie produkty jak łopaty do śniegu, plastikowe grabie 

spełniające różne rozmiary i funkcje. Firma poszukuje partnerów 

biznesowych do sprzedaży tych produktów za granicą w ramach usług 

dystrybucyjnych lub umów produkcyjnych.

A Turkish Company was established as a sole proprietorship in the last 

quarter of 2018 in Erzurum. The company initially started production with 

two injection machines and ten molds. Among the products produced, 

there are products such as snow shovels, plastic rakes to fulfill different 

sizes and functions. The company  is looking for business partners to sell 

these products abroad under distribution services or manufacturing 

agreements.

11/01/2023 różne inne produkty

BORO20211223002

Rumuńska firma z 13-letnim doświadczeniem w branży rolniczej oferuje 

produkty takie jak innowacyjne ciągniki wyposażone w GPS, ciężkie brony, 

pług talerzowy, wysokiej jakości produkty do nawożenia gleby, siewniki, 

kultywatory, kosiarki silnikowe, maszyny do przygotowania gleby. Firma 

poszukuje długoterminowej współpracy z zagranicznymi dystrybutorami na 

podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Romanian company with 13 years of experience in the agricultural 

industry offers products such as innovative tractors equipped with gps, 

heavy harrows, disc plough, quality products for soil fertilization, seeder, 

tiller, motor-mowerrs, soil preparation machinery. The company is looking 

for long-term cooperation with foreign distributors on the basis of 

distribution services agreement.

07/01/2023 rolnictwo

BORO20211223001

Rumuńska firma z doświadczeniem na rynku energii elektrycznej zajmuje 

się produkcją elektronicznych urządzeń energetycznych takich jak 

przetwornice statyczne do zastosowań przemysłowych, dla elektrowni 

cieplnych i wodnych, dla górnictwa odkrywkowego, trakcji elektrycznej dla 

tramwajów, trolejbusów, metra, a także ogrzewania, wentylacji i systemy 

klimatyzacyjne do pojazdów szynowych. Firma poszukuje współpracy z 

firmami zagranicznymi na podstawie umów podwykonawczych i 

produkcyjnych.

Romanian company with experience on the electricity market is producing 

electronic power equipment such as static converters for industrial 

applications, for thermal and hydropower plants, for the surface mining 

industry, electric traction systems for trams, trolleybuses, subways, as well 

as heating, ventilation and air conditioning systems for railway vehicles. 

The company is looking for cooperation with foreign companies on the 

basis of subcontracting and manufacturing agreements.

06/01/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOME20211227002

Na arenie cyfrowej, na której zbiegają się biznes i handel, ta czarnogórska 

firma ICT oferuje narzędzia i techniki marketingu cyfrowego firmom z 

Niemiec, Szwajcarii, Danii, Norwegii i Szwecji. Chcą podpisać umowy 

outsourcingowe z firmami, które wymagają ich specjalistycznej wiedzy.

In the digital arena where business and commerce converge, this 

Montenegrin ICT company offers digital marketing tools and techniques to 

companies from Germany, Switzerland, Denmark, Norway and Sweden. 

They are looking to sign outsourcing agreements with a companies that 

require their expertise. 

14/01/2023 reklamowa, filmowa



nauka/edukacja

doradztwo i konsultacje

komputery i IT



medycyna

narzędzia i części

nauka/edukacja

opakowania, papier

produkty drewniane, meble

spożywcza

reklamowa, filmowa

rolnictwo

sektor morski, lotniczy

tekstylia, ubrania, biżuteria

transport/logistyka

turystyka

metalowa

różne inne produkty

inne usługi





















chemia i 

kosmetyki/chemiczna

nauka/edukacja

doradztwo i konsultacje

komputery i IT

materiały i usługi 

budowlane



medycyna

narzędzia i części

nauka/edukacja

opakowania, papier

pojazdy i 

maszyny/maszynowa

produkty drewniane, meble

spożywcza

reklamowa, filmowa

rolnictwo

sektor morski, lotniczy

sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

środowisko/energia/ochron

a środowiska

tekstylia, ubrania, biżuteria

transport/logistyka

turystyka

metalowa

różne inne produkty

inne usługi


