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  BRRO20220228003

Rumuńska firma e-commerce oferuje swoje usługi dystrybucyjne producentom z 

różnych grup produktów. Platforma zapewnia sprzedaż, pakowanie i dystrybucję,  

jak również aspekty logistyczne współpracy. Firma szuka różnych produktów z 

różnych branż. Współpraca będzie opierała się o umowę dystrybucyjną z firmami 

zainteresowanymi dystrybucją na rynku rumuńskim.

The Romanian e-commerce company is offering its distribution services for 

manufacturers of a different group of products. The platform provides sales, 

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

company is looking for various products from various industries. Cooperation will 

be based on distribution services agreements with companies, interested in 

distribution on the Romanian market.

27/02/2023 inne usługi

 BOBG20220216003 

Bułgarska firma konsultingowa, doradzająca w zakresie transformacji cyfrowej, 

specjalizuje się w kompleksowym rozwijaniu sprzętu i oprogramowania. Firma jest 

zainteresowana umowami outsourcingowymi. 

Bulgarian digital transformation consultancy is specialized in hardware and 

software end-to-end development. The company is interested in outsourcing 

agreements.

15/02/2023
doradztwo i 

konsultacje

 BORO20220214007 

Firma zajmująca się kreatywną produkcją filmową z siedzibą w Rumunii, działająca 

w nowych mediach i branżach kreatywnych, produkująca filmy, reklamy, filmy 

dokumentalne, treści wideo online, filmy lotnicze, spoty wideo i wszelkiego rodzaju 

produkcje wideo poszukuje nowych partnerów za granicą w celu zawierania umów 

podwykonawczych związanych z produkcją filmową i medialną. 

A creative film production company based in Romania, operating in the new media 

and creative industries – producing films, commercials, documentaries, online 

video content, aerial filming, video spot production, and video production of any 

kind – is looking for new partners abroad to establish subcontracting agreements 

related to film and media production.

23/02/2023 reklamowa, filmowa

 BRRO20220214006 

Rumuńska firma specjalizująca się w przetwórstwie zielonej kawy poszukuje 

nowych dostawców. Firma poszukuje długoterminowej współpracy w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

The Romanian company specialized in processing green coffee is looking for new 

suppliers. The company is looking to establish long-term partnerships under the 

distribution services agreement.

23/02/2023 spożywcza

 TOFR20220228012

Francuska firma projektuje i produkuje drukarki 3D z unikalnym know-how z 

komorami z bardzo wysoką temperaturą (powyżej 400°C). Posiada wiele 

zastosowań w druku 3D z wysokiej jakości części z polimerów używanych w 

lotnictwie, sporcie czy przemyśle obronnym jak również dla zaawansowanych 

materiałów R&D w centrach badawczych. Firma poszukuje licencjonowania na 

całość lub część swojego know-how dla firm zajmujących się zaawansowanymi 

polimerami lub drukarkami 3D.

A French SME designs and produces 3D printers with a unique know-how of very 

high temperature heated chambers (up to 400°C). It currently has several 

applications for 3D printing of high performance polymers parts used in aerospace, 

sports and security industries as well as for advanced materials R&D in research 

centres. The company is now looking to licence out fully or partly its know-how to 

advanced polymers or 3D printing companies.

27/02/2023 inne usługi

 BODK20220224002

Duńskie MŚP zlokalizowane w północnej części Danii oferuje swoje rozwiązanie 

biznesowe do optymalizacji myjni samochodowych. MŚP opracowało rozwiązanie, 

które sprawia, że automatyczne mycie samochodów jest bardziej zrównoważone 

dzięki zmniejszeniu zużycia wody, mydła oraz kosztów konserwacji i serwisu. Firma 

zajmuje się także przemysłem turbin wiatrowych oraz pozostałymi zagadnieniami w 

zakresie termodynamiki.

A Danish SME located in the Northern part of Denmark is offering their business 

solution and product to optimize private or customer’s car washing stations. The 

SME invented a solution that makes automated car washing more sustainable by 

reducing water consumption, soap consumption, and maintenance and service 

costs. Their field of work is also the extensive wind turbine industry and everything 

in thermodynamics.

23/02/2023 różne inne produkty

 BOIT20220224008

Ta włoska firma produkuje wysokiej jakości koperty papierowe i materiałowe. 

Oferuje możliwość drukowania kopert i torebek według kolorów i wzorów, które 

najlepiej odzwierciedlają tożsamość korporacyjną klienta. Firma zajmuje się 

również personalizacją wstążek materiałowych, etykiet z logo oraz zadrukowanego 

papieru upominkowego. W ramach współpracy poszukiwani są  dystrybutorzy z  

Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

This Italian company produces high quality paper and fabric envelopes. It offers the 

possibility to print envelopes and bags according to the colors and design that best 

represent the corporate identity of the customer, also dealing with the 

customization of fabric ribbons, labels with the logo and printed gift paper. The 

company is looking for distributors in United Kingdom, France and Germany.

23/02/2023 opakowania, papier



 BOLT20220224004

Litewska firma zajmuje się naprawą podwozi samochodów, motocykli oraz 

naprawą i renowacją felg. Firma oferuje swoje usługi - w tym renowację felg 

aluminiowych wszystkich marek samochodów i motocykli we wszystkich możliwych 

rozmiarach. Poszukuje partnerów za granicą do pracy w ramach umowy handlowej. 

The Lithuanian company is involved in car-motorcycle chassis repair and repair-

refinishing of rims. The company is offering its services and restoring and repair-

refinishing alloy wheels of all brands of cars and motorcycles of all possible sizes. It 

is looking for partners abroad to work under the commercial agreement.

23/02/2023 narzędzia i części

 BRDK20220224007

Duńskie MŚP, które jest zlokalizowane w północnej części Danii poszukuje 

producentów kamizelek ratunkowych do uprawiania sportów wodnych. Kamizelka 

ratunkowa powinna być wykonana z elastycznego materiału (materiału 

kąpielowego), ręcznie nadmuchiwana i umieszczona na górnej części klatki 

piersiowej. Duńskie MŚP oferuje współpracę na zasadzie 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.

23/02/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOBG20220216003

Bułgarska firma doradcza zajmująca się transformacją cyfrową specjalizuje się w 

kompleksowym rozwoju sprzętu i oprogramowania. Firma jest zainteresowana 

umowami outsourcingowymi.

Bulgarian digital transformation consultancy is specialized in hardware and 

software end-to-end development. The company is interested in outsourcing 

agreements.

15/02/2023 komputery i IT

BODE20220217007

Niemieckie MŚP oferuje dostosowane do potrzeb scenariusze uczenia się oparte na 

grach, skierowane do przedstawicieli przemysłu, organizacji kulturalnych i 

społecznych oraz grup naukowych. Celem tych scenariuszy jest przekazanie 

interaktywnych treści do grupy docelowej i osiągniecie sukces w nauce, 

zrównoważone działanie, akceptacja społeczna lub poprawa sprzedaży itp., przy 

jednoczesnym zintegrowaniu naukowego systemu pomiaru wpływu, aby 

udowodnić sukces projektu. Poszukujemy umów outsourcingowych lub 

podwykonawczych dla całej realizacji projektu. 

German SME offers tailor-made game-based learning scenarios for industry, 

cultural and social organisations or scientific groups. The goal is to transport 

interactive content to the target group and to improve the impact, such as learning 

success, sustainable operation, social acceptance or sales improvement etc., while 

integrating a scientific impact measurement system to prove the success of the 

project. Outsourcing or subcontracing agreements are sought for entire project 

implementation. 

20/02/2023 nauka/edukacja

BODE20220217007

Niemieckie MŚP oferuje dostosowane do potrzeb scenariusze nauczania opartego 

na grach dla przemysłu, organizacji kulturalnych i społecznych lub grup naukowych. 

Celem jest dostarczenie interaktywnych treści grupie docelowej oraz poprawa 

efektów, takich jak sukces w nauce, zrównoważone działanie, akceptacja społeczna 

lub poprawa sprzedaży, itp. W celu realizacji całego projektu dąży do zawarcia 

umów outsourcingowych lub podwykonawczych.

German SME offers tailor-made game-based learning scenarios for industry, 

cultural and social organisations or scientific groups. The goal is to transport 

interactive content to the target group and to improve the impact, such as learning 

success, sustainable operation, social acceptance or sales improvement etc., while 

integrating a scientific impact measurement system to prove the success of the 

project. Outsourcing or subcontracing agreements are sought for entire project 

implementation.

20/02/2023 nauka/edukacja

BODE20220218009

Niemieckie MŚP działające w dziedzinie tworzenia gier i oprogramowania 

opracowało innowacyjne narzędzie do planowania urbanistycznego, które można 

wykorzystać do efektywnego kosztowo planowania miasta.

Dlatego MŚP poszukuje partnerów biznesowych pod kątem umowy finansowej, 

umowy outsourcingowej lub umowy o podwykonawstwo. Niemiecki startup 

specjalizuje się w grach, technologii i transferze oraz oferuje swoje szerokie usługi 

w zakresie poważnych gier, tworzenia gier, tworzenia oprogramowania, 

wizualizacja i projektowanie.

A German SME operating in the fields of game and software development has 

developed an innovative urban planning tool that can be used for cost efficient city 

planning.

Therefore, the SME is searching for business partners in terms of a financial 

agreement, an outsourcing agreement or a subcontracting agreement.The German 

startup is specialised in games, technology and transfer and offers its broad 

services in serious games, game development, software development, visualization 

and design

 18/02/2022 różne inne produkty



BODE20220218022

Modystka prowadzi pracownię na południu Niemiec. Tworzy kapelusze dla kobiet, 

mężczyzn i dzieci. Ma doświadczenie w tworzeniu stroików ślubnych i innych 

akcesoriów, kapeluszy i czapek. Specjalizuje się też w naprawie kapeluszy. Chce 

zwiększyć swój udział w rynku i sprzedaży międzynarodowej. Poszukuje umów 

agencji handlowych i oferuje umowy produkcyjne na naprawę kapeluszy.

The milliner runs an atelier in South Germany. She creates made-to-measure hats 

for women, men, and children. Her areas of expertise include the fabrication of 

bridal fascinators and other wedding accessories, hats for traditional costumes, and 

caps. She is also specialized in repairing hats. The hatmaker wants to increase her 

market share and international sales and is looking for commercial agency 

agreements. She also offers manufacturing agreements for hat repair.

17/02/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BODE20220221003

Niemiecki startup oferuje platformę cyfrową do uczenia maszynowego do pomocy 

organizacjom badawczym, podmiotom z dziedziny nauk o życiu, chemii lub 

zaawansowanych materiałów w zwiększeniu skali sukcesu ich interdyscyplinarnych 

projektów. System jest zdolny do mapowania w czasie rzeczywistym doświadczenia 

i partnerów związanych z generowaniem wiedzy. Firma poszukuje umów 

outsourcing'u lub podzlecenia przez korporacje lub duże europejskie konsorcja.

A German start-up SME is offering a digital Machine Learning collaboration 

platform to help researchdriven organisations, initiatives and industry in life 

sciences, chemistry, or advanced materials to increase the success rate of their 

interdisciplinary projects. The system is able to map in real time the expertise and 

peers associated with the knowledge generated. The team is looking for 

outsourcing agreements, or subcontracting e.g. with corporations or large 

European research consortia.

20/02/2023 komputery i IT

BODK20220224002

Duńskie MŚP zlokalizowane w północnej części Danii oferuje swoje rozwiązanie 

biznesowe i produkt do optymalizacji prywatnych lub przeznaczonych dla  klientów 

myjni samochodowych. MŚP opracowało rozwiązanie, które sprawia, że 

automatyczne mycie samochodów jest bardziej zrównoważone dzięki zmniejszeniu 

zużycia wody, mydła oraz kosztów konserwacji i serwisu. Ich obszarem pracy jest 

również rozległy przemysł turbin wiatrowych i wszystko dotyczące termodynamiki.

A Danish SME located in the Northern part of Denmark is offering their business 

solution and product to optimize private or customer’s car washing stations. The 

SME invented a solution that makes automated car washing more sustainable by 

reducing water consumption, soap consumption, and maintenance and service 

costs. Their field of work is also the extensive wind turbine industry and everything 

in thermodynamics.

23/02/2023 różne inne produkty

BOES20220202001

Hiszpańska firma specjalizuje się w "dawaniu drugiego życia" częściom zamiennym 

z pojazdów (samochodów, motocykli i pojazdów przemysłowych), ale także zajmuje 

się komercjalizacją nowych części. Obejmuje to oświetlenie, karoserię, elektrykę i 

części silnikowe, które są regenerowane, poddawane recyklingowi z pojazdów lub 

po prostu nowe, w zależności od przypadku. Firma poszukuje umów 

dystrybucyjnych

The Spanish company is specialized in giving a second life to spare parts from 

vehicles (cars, motorbikes and industrial vehicles) but also commercializes new 

parts. It includes lighting, bodywork, electricity and motor parts that are 

reconditioned, recycled from vehicles or just new, depending on the case. The 

company is looking for distribution agreements

01/02/2023

pojazdy i 

maszyny/maszynow

a

BOES20220204001

Katalońska firma poszukuje umów agencyjnych na sprzedaż swoich 

spersonalizowanych systemów rezerwacji turystycznych dla hoteli lub biur podróży, 

zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej.

Usługa składa się z internetowych wyszukiwarek dla obiektów turystycznych i biur 

podróży, które integrują się z ich istniejącymi stronami internetowymi.

Catalan firm seeks commercial agency agreements to sell its customizable tourism 

booking engines for hotels or travel agencies, especially in Latin America.

The service consists of online booking engines for tourism establishments and 

travel agencies that integrate to their existing websites.

03/02/2023 turystyka



BOES20220209001

Hiszpańska firma zajmująca się doradztwem środowiskowym oferuje doradztwo i 

konsulting środowiskowy, aby wspierać inne firmy i instytucje w ocenie 

zrównoważonego rozwoju ich produktów, procesów i organizacji. Firma prowadzi 

ich na drodze do dostosowania swojego portfolio do określonych przepisów, 

certyfikatów i oznakowań ekologicznych, zapewniając im przewagę konkurencyjną 

dla rozwoju biznesu. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy 

podwykonawstwa.

A Spanish environmental consulting firm offers environmental advice and 

consulting to support other companies and institutions in evaluating the 

sustainability of their products, processes and organization. The company guides 

them on their way to adapt their portfolio to specific regulations, certifications and 

eco-labels, providing competitive advantages for their business development.The 

company is looking for partners under subcontracting agreement

08/02/2023
doradztwo i 

konsultacje

BOES20220216002

Baskijskie MŚP (północ Hiszpanii), które projektuje i produkuje modne produkty 

elektroniczne, poszukuje pośrednika handlowego dla swoich artykułów we Francji, 

Włoszech i Niemczech w ramach agencji handlowej i/lub umowy dystrybucyjnej.

Basque SME (north of Spain) that designs and manufactures trendy electronic 

products is looking for a trade intermediary for its articles in France, Italy and 

Germany under a commercial agency and/or a distribution agreement.

15/02/2023
sprzęt elektroniczny 

i elektryczny

BOES20220221010

Hiszpańska firma opracowała rozwiązania (sprzęt IoT plug and play i technologie 

chmurowe) do wychwytywania i monitorowania krytycznych dane czystości 

powietrza w czasie rzeczywistym nawet na odległych obszarach. Rozwiązania mogą 

być łatwo integrowane w tradycyjne i większe sieci. Firma poszukuje dystrybutorów 

obecnych na rynku z handlowym know-how i doświadczeniem w monitorowaniu 

środowiska. Firma oferuje bieżące wsparcie techniczne i technologiczne.

A Spanish company has developed customisable solutions (plug and play hardware 

with IoT and cloud technologies) to capture and monitor accurate critical air quality 

data in real-time even in remote and unwired areas. These solutions can easily be 

integrated into traditional or larger networks. The company is looking for 

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

environmental monitoring. The Spanish company offers ongoing technical and 

technological support

20/02/2023 komputery i IT

BOES20220221014

Hiszpańska firma specjalizująca się w naprawie szerokiego zakresu zwrotnych 

opakowań przemysłowych i transportowych z plastiku (PE/PP 

poliolefiny/polipropylen), opracowała i opatentowała innowacyjną technologię 

naprawy plastiku, w oparciu na spawaniu, co gwarantuje odzysk co najmniej 98% 

poprzedniej wytrzymałości. Firma poszukuje partnerów przemysłowych z 

doświadczeniem w naprawie lub produkcji artykułów plastikowych do pracy w 

ramach joint venture.

A Spanish company, specialized in the repair of a large series of industrial 

returnable/reusable transport packaging and plastic items made of PE/PP 

(Polyolefins/polypropylene), has developed and patented an innovative technology 

for repairing the plastic, based on welding which guarantees the recovery of at 

least 98% of its former strength. The company is looking for industrial companies 

with a background in repairing or manufacturing plastic items to work under a joint 

venture agreement.

20/02/2023 opakowania, papier

BOFI20220218004

Fińska firma założona w 1993 roku poszukuje europejskich partnerów 

dystrybucyjnych dla swoich opatentowanych paneli dostępowych neutralnych pod 

względem emisji dwutlenku węgla. Wyprodukowane w Finlandii panele są wysokiej 

jakości komponentami dla firm budowlanych, sieci sklepów z artykułami żelaznymi i 

prywatnych firm budowlanych. Poszukiwana forma współpracy to  świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

The Finnish company established in 1993 is looking for European distribution 

partners for their patented carbon neutral access panels. Manufactured in Finland, 

the panels are high quality components for construction companies, hardware 

store chains and private builders. The type of partnership is considered to be in the 

form of distribution services agreement.

 18/02/2022 różne inne produkty



BOFI20220218018

Fińska firma poszukuje partnerów do dystrybucji swoich grillów i otwartych 

palenisk. Produkty są odporne na warunki zewnętrzne i spełniają najwyższe normy 

jakości. Przewidziana współpraca to umowa usług dystrybucyjnych.  Firma 

przywiązuje specjalną uwagę do zrównoważonego rozwoju, minimalizuje wpływ na 

środowisko i udziela się społecznie.

The Finnish company is looking for distribution partners to their grills and open 

fireplaces. The products are made to endure the harsh outdoor conditions, meeting 

the highest quality standards. The partnership is considered to be in the form of 

distribution services agreement. The Finnish company pays special attention to 

sustainability, minimizing their environmental impact and contributing to social 

sustainability.

17/02/2023 różne inne produkty

BOFI20220224006

Fińska firma produkuje pastylki z ksylitolem, pastylki na suchość w ustach, lizaki, 

pasty do zębów, gumy do żucia, tabletki do płukania jamy ustnej i tabletki do 

usuwania płytki nazębnej. Ksylitol jest naturalnym słodzikiem, a korzyści zdrowotne 

ksylitolu są dobrze ugruntowane. Firma poszukuje partnerów, którzy włączyliby do 

swojego portfolio produkty ksylitolowe w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A Finnish company manufactures xylitol pastilles, dry mouth pastilles, lollipops, 

toothpaste, chewing gum, mouthwash tablets and plaque disclosing tablets. Xylitol 

is a natural sweetener and the dental health benefits of xylitol are well established. 

The company is looking for partners, who would take the xylitol products in their 

portfolio, under a distribution services agreement.

23/02/2023 spożywcza

BOFR20220217018

Młoda i innowacyjna francuska firma specjalizująca się w ekologicznych sokach 

warzywnych, zwłaszcza z rzepy i rzodkiewki, poszukuje nowych partnerów 

dystrybucyjnych. Rodzina krzyżowców, jak czarna rzodkiew, rzepa jest znana z 

detoksu i wielu korzyści. Poszukuje dystrybutorów głównie w Niemczech, 

Szwajcarii, Japonii, Chinach i Singapurze poprzez umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych, umowy agencyjne. Jest również otwarty na umowę joint venture.

A French young innovative company specialised in organic vegetables juice 

especially turnips and radishes is searching for new distributing partners. Family of 

crucifers like black radish, turnips are recognised for detox and its plenty of 

benefits. It is seeking for distributors mainly in Germany, Switzerland, Japan, China 

and Singapore through distribution services agreement, commercial agency 

agreements. It is also open to a joint venture agreement.

 17/02/2022 spożywcza

BOFR20220218021

Francuska firma z partnerem w Luksemburgu i producentami w Azji dostarcza 

sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice, maski, fartuchy itp. dla medycyny, 

rolnictwa i sektora higieny. Firma poszukuje europejskich dystrybutorów 

jednorazowych rękawiczek nitrylowych w dużej ilości. Współpraca na bazie umowy 

usług dystrybucyjnych.

A French company, with business partner company in Luxembourg and 

manufacturing partners based in Asia, is suppling personal protective equipement 

(PPE) such as gloves, masks, gowns etc, for the medical, agro-industry and hygiene 

sectors. The French company is currently looking for distributors of disposable 

nitrile gloves in large quantity. Distribution services agreements are sought with 

partners located in Europe.

17/02/2023 różne inne produkty

BOFR20220222014

Francuska firma opracowująca płyty przeciwpożarowe, w tym izolację 

ognioodporną i biologiczną oraz spoiwo, osiągnęła rynkowy etap swoich produktów 

i poszukuje obecnie partnerów do rozpoczęcia produkcji przemysłowej. W tym celu 

firma poszukuje inwestorów w ramach umowy finansowej i/lub joint venture do 

współtworzenia etapu produkcji przemysłowej.

French company developing firebreaks including fireproof and bio-based insulation 

and binder has reached marketable stage of its products and is now looking for 

partners to launch industrial manufacture. To this end, the company is looking for 

investors under financial and/or joint venture agreement to co-develop the 

industrial production stage.

22/02/2023
materiały i usługi 

budowlane



BOFR20220224011

Francuska firma projektująca i produkująca innowacyjne pedały rowerowe 

poszukuje partnerów do komercjalizacji nowego produktu. Ten pedał łączy w sobie 

powierzchnię chwytu i powierzchnię magnetyczną. Umożliwia to bardzo intuicyjne i 

bezpieczne zwolnienie stopy. Produkt jest gotowy do komercjalizacji w Europie. 

Firma poszukuje współpracy z dystrybutorami, targowiskami, producentami 

rowerów. Francuska firma jest również zainteresowana umowami agencyjnymi z 

hurtowniami, sklepami specjalistycznymi.

A French company designing and manufacturing innovative bike pedals is seeking 

partners for the commercialisation of a new product. This pedal is combining a grip 

face and a magnetic face. This enables a very intuitive and secured release of the 

foot. The product is ready for commercialisation in Europe. Cooperation is sought 

with distributors, market places, bike manufacturers. The French company is also 

interested in agency agreements with wholesalers, specialised stores.

23/02/2023

pojazdy i 

maszyny/maszynow

a

BOGR20220125001

Grecka firma specjalizuje się w handlu wysokiej jakości, zgodnymi z normami UE,  

profesjonalnymi środkami czyszczącymi do użytku domowego i przemysłowego. 

Oferuje swoje produkty i usługi w zakresie optymalizacji wydajności higienicznej, 

bezpieczeństwa, pracy i zasobów swoim partnerom biznesowym, również 

przeciwko Covid-19. Chcąc rozszerzyć swoją obecność na rynkach zagranicznych, 

firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów pośrednictwa 

handlowego lub usług dystrybucyjnych.

The Greek company is specialized in the trade of high quality, EU standard 

compliant professional cleaning products, for household and industrial use. It offers 

its products and services for optimization of hygienic efficiency, safety, labor and 

resources to its business partners, also against Covid-19. Wishing to expand their 

presence on foreign markets, the company seeks partners to work with under 

commercial agency or distribution services agreements.

24/01/2023

chemia i 

kosmetyki/chemiczn

a

BOIT20220222003

Ta włoska firma, z siedzibą w regionie Apulii, zajmująca się sprzedażą hurtową i 

detaliczną innowacyjnych i wysokiej jakości tekstyliów, oferowała przede wszystkim 

producentom mebli tapicerowanych, ale także małym rzemieślnikom i firmom 

architektonicznym. Firma poszukuje umów pośrednictwa handlowego oraz umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

This Italian company, based in Puglia region, wholesale and retail sale innovative 

and high quality textile, offered, essentially, to manufacturers of upholstered 

furniture but also to small artisans and architectural firms. The company is looking 

for commercial agency agreements and distribution service agreements.

21/02/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOIT20220222004

Włoska firma specjalizuje się w wysokiej jakości kawie, która jest pakowana w 

ziarnach, mielona i wstępnie dozowana (kapsułki), w różnych rozmiarach i w 

kontrolowanej atmosferze, z gazem obojętnym i zaworem lub pakowana 

próżniowo, do espresso i dzbanka Moka przygotowanie. Firma chce jeszcze bardziej 

rozwijać swoją działalność za granicą i poszukuje partnerów biznesowych do pracy 

w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Italian company is specialized in high quality coffee that is packed in beans, 

ground and pre-dosed (coffee pods), in different sizes and in a controlled 

atmosphere, with inert gas and valve or vacuum packed, for the espresso and the 

Moka pot preparation. The company wants to expand its activity abroad more and 

seeks to find business partners to work under a distribution services agreement.

21/02/2023 spożywcza

BOIT20220222005

Ta firma, z siedzibą w Bari, w regionie Apulia we Włoszech, specjalizuje się w 

zarządzaniu międzynarodową wysyłką w zakresie importu/eksportu towarów do/z 

dowolnego miejsca na świecie oraz w logistyce (nawet w przypadku towarów 

niebezpiecznych). Poszukuje umów outsourcingowych lub partnerów 

podwykonawczych w celu większej integracji.

This company, based in Bari, in the Apulia region of Italy, is specialized in the 

management of international shipping for import/export of goods to/from any 

location in the world and logistics (even for dangerous goods). It is looking for 

outsourcing agreements or subcontracting partners for greater integration.

21/02/2023 transport/logistyka

BOIT20220222006

Ta spółdzielnia producentów wina z siedzibą w Apulii produkuje znakomite 

czerwone wino, głównie „Nero di Troia”, starożytną odmianę winorośli z Apulii. 

Firma poszukuje dystrybutorów specjalizujących się w produktach fine i premium 

dla sklepów HoReCa i winiarskich w Europie.

Settled in Apulia, this wine producers' cooperative is producing outstanding red 

wine, mainly "Nero di Troia", an ancient Apulian grape variety. The company is 

looking for distributors specialised in fine and premium products for horeca and 

wine shops in Europe.

21/02/2023 spożywcza



BOIT20220222007

Firma znajduje się na południu Włoch. W 1987 roku stworzyła linię produktów 

opartą na serze ricotta, wypiekanym, wzbogaconą o szeroką gamę pysznych 

smaków, zarówno słodkich, jak i słonych: cytryny, kawy, kakao, migdałów, jagód, 

gruszki i pistacji. Firma poszukuje dystrybutorów, którzy pracują z wysokiej jakości 

wykwintnymi produktami spożywczymi.

The company is located in the south of Italy. In 1987 it created a line based on 

ricotta cheese, baked, enriched by a wide range of delicious flavors, both sweet 

and savory: lemon, coffee, cocoa, almond, blueberry, pear and pistachio. The 

company is looking for distributors that work with high quality gourmet food 

products.

21/02/2023 spożywcza

BOIT20220223004

Ta włoska firma projektuje i produkuje elementy mebli. Jest pierwszą, która 

wykorzystuje jako surowiec ogromną różnorodność gatunków drewna 

występującego w Apulii. Firma poszukuje partnerów z UE do współpracy w ramach 

umowy produkcyjnej.

This Italian company designs and manufactures furniture elements and is the first 

company that uses as raw material the huge variety of wood species that Puglia 

offers.The company is looking for EU partners to collaborate under manufacturing 

agreement.

23/02/2023
produkty drewniane, 

meble

BOIT20220223013

Ta włoska firma powstała na początku XX wieku i zaczynała od „podstawowej” 

produkcji małży. Dziś, mając za sobą  kilkudziesięcioletnią tradycję, specjalizuje się 

w przetwórstwie różnych gatunków ryb, w tym owoców morza, skorupiaków i 

małży pochodzących z lokalnego połowu. Firma poszukuje dystrybutorów w 

Europie.

This Italian company was founded in the early 1900s from a "rudimentary" 

cultivation of mussels. Today, after a very long tradition it is specialized in 

processing of different fish types including seafood, crustaceans and bivalve 

molluscs from local catch. The company is looking for distributors in Europe.

23/02/2023 spożywcza

BOIT20220223017

Włoska firma, założona w 1964 roku, specjalizuje się w produkcji artykułów 

rolnych. Większość produkcji dotyczy winogron, ale firma posiada również duży 

wybór warzyw i roślin strączkowych.  Poszukuje agentów i dystrybutorów we 

Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji i Hiszpanii.

This is an Italian company founded in 1964, it is specialized in the production af 

agricultural products. Most of the production concerns grapes but the company 

also has a large selection of vegetables and legumes. The company is looking for 

agents and distributors in France, United Kingdom, Greece and Spain.

23/02/2023 spożywcza

BOIT20220223030

Ta włoska firma, założona w 1913 roku, oferuje przetwory rybne i spożywcze w 

ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych z partnerami 

międzynarodowymi. Cykl produkcyjny jest w całości realizowany we Włoszech, 

zaczynając od „okrągłych” tuńczyków żółtopłetwych. Dzięki swojemu 

zaangażowaniu w jakość i umiejętności łączenia technologii i tradycji, firma 

gwarantuje produkt najwyższej jakości, ceniony i uznany na rynku włoskim i 

międzynarodowym.

This Italian company, established in 1913, offers fish and food preserves under 

distribution services agreements with international partners. The production cycle 

is entirely carried out in Italy, starting from “round” yellowfin tunas. Thanks to its 

dedication to quality and its ability to combine technology and tradition, the 

company guarantees a premium quality product, appreciated and established in 

the Italian and international markets.

23/02/2023 spożywcza

BOIT20220224003

Włoska firma pochodzi z południa Włoch i produkuje oliwę z oliwek, dżemy i 

marynaty. Dzięki starannemu monitorowaniu jakości oliwek i etapów produkcji, 

firma produkuje oliwę o doskonałych właściwościach organoleptycznych, ale także 

bogatą w wartości odżywcze. Firma poszukuje dystrybutorów w krajach 

europejskich.

The Italian firm is from the South of Italy and produces olive oils, jams and pickles. 

Thanks to the careful monitoring of the quality of the olives and the production 

phases, the company produces an oil with excellent organoleptic characteristics but 

also rich in nutritional values. It is looking for distributors in European countries.

23/02/2023 spożywcza

BOIT20220224005

Włoska firma jest w stanie stworzyć i dostosować każdy produkt i model 

przeznaczony do dekoracji stołów. Firma działa w świecie tekstyliów hotelowych od 

1920 roku, poświęcając się głównie wyposażeniu stołów, ale ma w swojej ofercie 

także pościel i ręczniki. Rzemieślnicza tradycja tekstylna przekazywana jest z 

pokolenia na pokolenie. Firma poszukuje partnerów z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 

Niemiec i Francji. Rozważany rodzaj partnerstwa to umowa agencyjna.

This Italian company is able to create and customize every product and model 

intended for the table. The company has been operating in the world of hotel 

textiles since 1920, dedicating itself mainly to table furnishings, without neglecting 

bed linen and towels. An artisanal textile tradition handed down from generation 

to generation. The company is looking for partners in United Kingdom, Spain, 

Germany and France. The type of partnership considered is the commercial agency 

agreement.

23/02/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



BOIT20220224008

Ta włoska firma produkuje wysokiej jakości koperty papierowe i materiałowe. 

Firma oferuje możliwość drukowania kopert i torebek według kolorów i wzorów, 

które najlepiej odzwierciedlają tożsamość korporacyjną klienta, zajmuje się również 

personalizacją wstążek materiałowych, etykiet z logo oraz zadrukowanego papieru 

upominkowego. Firma poszukuje dystrybutorów w Wielkiej Brytanii, Francji i 

Niemczech.

This Italian company produces high quality paper and fabric envelopes. It offers the 

possibility to print envelopes and bags according to the colors and design that best 

represent the corporate identity of the customer, also dealing with the 

customization of fabric ribbons, labels with the logo and printed gift paper. The 

company is looking for distributors in United Kingdom, France and Germany.

23/02/2023 opakowania, papier

BOIT20220224013

Jest to nowa włoska spółdzielnia specjalizująca się w ochronie danych IT, która 

poszukuje klientów w całej Europie. Zaprojektowany w oparciu o oprogramowanie 

open source, integruje hiperwizor wirtualizacji i system przechowywania plików. 

Świadczona usługa pozwala na wybór instalacji całego systemu lub wykorzystanie 

przestrzeni firmy w zewnętrznym datacenter. Firma poszukuje agentów w Europie.

This is a new Italian cooperative specialized in IT data protection which is looking 

for customers throughout Europe. Designed on the basis of open source software, 

it integrates a virtualization hypervisor and a file storage system. The service 

provided allows to choose to install the entire system or to use the company's 

space in an external datacenter. The company is looking for agents in Europe.

23/02/2023 komputery i IT

BOIT20220228024

Włoska firma korzysta z tradycji regionalnej starodawnej sztuki robienia lodów. 

Gwarancją produktów jest użycie naturalnych składników pozyskanych z lokalnej 

ziemi oraz świeżego mleka i śmietanki. Rzemiosło spotyka się z innowacją w celu 

zapewnienia absolutnego bezpieczeństwa użytych systemów. Firma oferuje na 

zasadzie umowy dystrybucyjnej różne specjały: trufle, desery, ciasta itp. 

przeznaczone do wszystkich kanałów dystrybucji.

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

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

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

meets innovation and the absolute safety of the productive systems used. The 

company offers under distribution services agreements various specialties: tartufi, 

desserts, cakes and bulk specialties, intended for all distribution channels.

27/02/2023 spożywcza

BOLT20220218005

Francuska firma rodzinna, która projektuje i produkuje sprzęt dla organów ścigania 

oraz broń i amunicję nieśmiercionośną, poszukuje nowych partnerów do 

dystrybucji swoich produktów w ramach umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych

A French owned-family business which designs and manufactures law enforcement 

equipment and non lethal weapons and ammunition is searching for new partners 

to distribute their products under distribution services agreements

 22/02/2022 różne inne produkty

BOLT20220218012

Litewska firma to grupa firm zajmujących się opracowywaniem, projektowaniem, 

produkcją i serwisowaniem autobusów elektrycznych, a także rozwojem 

innowacyjnych pomysłów na transport publiczny od 2011 roku. Grupę firm tworzą 

podmioty zajmujące się produkcją autobusów, instalacją infrastruktury ładowania, 

utrzymaniem autobusów oraz usługi w zakresie dostaw energii.

The Lithuanian company is a group of companies developing, designing, 

manufacturing, and servicing electric buses, as well as developing innovative public 

transport ideas since 2011. The group of companies consists of entities providing 

bus production, charging infrastructure installation, bus maintenance, and 

renewable energy supply services.

 18/02/2022 inne usługi

BOLT20220221001

Litewska firma specjalizuje się w produkcji win z użyciem specjalnych technologii. 

Surowcem są jagody i owoce, zgodnie ze 150-letnią tradycją winiarską. Wszystkie 

produkty są certyfikowane jako litewskie dziedzictwo narodowe. Firma poszukuje 

partnerów do umów usług dystrybucyjnych.

A Lithuanian company is specialized in the production of wines using unique 

techniques. Products are made from berries and fruits using 150 years old 

winemaking traditions and all wines are certified as Lithuanian national heritage. 

The company is looking for reliable partners under a distribution services 

agreement.

20/02/2023 spożywcza



BOLT20220221002

Litewska firma logistyczna świadcząca pełne usługi 3PL (logistyka trzeciej strony) w 

swoim centrum poszukuje partnerów zagranicznych. Firma realizuje transport 

lądowy i morski. Spełnia potrzeby logistyczne i transportowe klientów w 

przemysłowym, handlowym i konsumenckim łańcuchu dostaw.

A Lithuanian logistics company, providing full 3PL (third-party logistics) services in 

its own logistics center and looking for foreign partners. The company can 

transport goods by road, and sea transport. Company work to solve customers' 

logistic and transportation needs in the industrial, commercial, and consumer 

supply chain.

20/02/2023 transport/logistyka

BOLT20220221004

Litewski producent płynnych nawozów dla profesjonalistów (rolnicy) poszukuje 

partnerów handlowych i oferuje umowę usług dystrybucyjnych. Produkt może być 

stosowany do wszystkich typów upraw. 

The Lithuanian producer of liquid fertilizers for professional use (farmers) is looking 

for trade partners and is offering to work under a distribution services agreement 

to them. Products can be applied to all types of crops.

20/02/2023 rolnictwo

BOLT20220221018

Litewska firma specjalizuje się w produkcji części metalowych, montażu i 

następujących usługach CNC (komputerowe sterowanie numeryczne): cięcie 

laserowe, wiercenie, frezowanie, zginanie, spawanie, powlekanie itp. Firma 

poszukuje pośredników handlowych do umów produkcyjnych lub 

podwykonawstwa.

The Lithuanian company specializes in metalwork components manufacturing, 

assembling and the following CNC (computer numerical control) metalworking 

services: laser cutting, milling, turning/cylindrical grinding, bending, welding, 

blasting, priming and coating, riveting,threading, grinding, etc. The company is 

looking for trade intermediaries to work under manufacturing agreement and/or 

subcontracting agreement.

22/02/2023 metalowa

BOLT20220222001

Litewska firma jest producentem bardzo wysokiej jakości i konkurencyjnych 

cenowo świec i domowych dyfuzorów, mydeł w płynie produkowanych na Litwie. 

Pożądana współpraca jest objęta umową o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Lithuanian company is a manufacturer of very high quality and competitively 

priced candles and home diffusers, liquid soaps that are made in Lithuania. The 

desired cooperation is under a distribution service agreement.

21/02/2023

chemia i 

kosmetyki/chemiczn

a

BOLT20220222009

Litewska firma działa od 2006 roku z dwoma głównymi obszarami działalności – 

produkcją blatów/zlewozmywaków oraz produkcją mebli/komponentów z litej 

powierzchni. Wszystkie ich produkty są wykonywane na zamówienie i mogą być 

dostosowane do wymagań klienta. Firma oferuje produkcję oraz partnerstwa z 

umowami produkcyjnymi lub podwykonawczymi.

The Lithuanian company operates since 2006 with two main activities – production 

of solid surface worktops/sinks and production of solid furniture/components. All 

their products are bespoke (custom-made) and can be adapted according to the 

requirements of the client. The company is offering the production of solid surface 

products and partnerships with manufacturing or subcontracting agreements.

21/02/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOLT20220222010

Litewska firma produkująca meble specjalizuje się w produkcji mebli kuchennych, 

biurowych i innych na zamówienie. Firma jest rzetelnym partnerem poszukującym 

współpracy z projektantami wnętrz, deweloperami, innymi firmami z branży 

meblarskiej. Ewentualna współpraca między firmami mogłaby być umową 

produkcyjną.

The Lithuanian furniture manufacturing company is specializing in a bespoke 

kitchen, office, and other custom-made furniture. The company is a reliable partner 

looking for cooperation with interior designers, real estate developers, other 

furniture sector companies. Possible cooperation between companies could be a 

manufacturing agreement.

21/02/2023
produkty drewniane, 

meble

BOLT20220222013

Litewska firma produkcyjna, projektująca i produkująca meble standardowe i na 

zamówienie, poszukuje partnerów handlowych do pośrednictwa i pomocy w 

wejściu na nowe rynki w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii i Finlandii. Do 

pracy w ramach umowy agencyjnej, produkcyjnej lub podwykonawczej.

A Lithuanian manufacturing company, designing and producing standard and 

custom-made furniture, is looking for commercial partners to agent and assist in a 

new market entry in Sweden, Great Britain, Denmark, Norway, and Finland. To 

work under commercial agency, manufacturing, or subcontracting agreement.

21/02/2023
produkty drewniane, 

meble



BOLT20220224004

Litewska firma zajmuje się naprawą podwozi samochodów-motocykli oraz naprawą-

renowacją felg. Firma oferuje swoje usługi oraz renowację i naprawę-renowację 

felg aluminiowych wszystkich marek samochodów i motocykli we wszystkich 

możliwych rozmiarach. Firma poszukuje partnerów za granicą do pracy w ramach 

umowy handlowej.

The Lithuanian company is involved in car-motorcycle chassis repair and repair-

refinishing of rims. The company is offering its services and restoring and repair-

refinishing alloy wheels of all brands of cars and motorcycles of all possible sizes. It 

is looking for partners abroad to work under the commercial agreement.

23/02/2023

pojazdy i 

maszyny/maszynow

a

BOLU20220224015

Firma z Luksemburga projektująca i produkująca szyte na miarę rozwiązania dla 

transportu i logistyki poszukuje partnerów. Specjalizuje się w logistyce produkcji 

(motoryzacja, części zamienne, przemysł) i logistyce dystrybucji (FMCG, Retail i E-

Commerce), firma może zaoferować doświadczenie w Luksemburgu i Francji. Firma 

poszukuje umowy handlowej z pomocą techniczną.

A Luxemburgish company that designs and manufactures tailor made solutions for 

transport and logistics is looking for partners. Specialist in logistics of production 

(automotive, spare parts, industry) and logistic of distribution (FMCG, Retail and E-

Commerce), the company can offer expertise in Luxembourg and France. 

Commercial agreement with technical assistance is sought.

23/02/2023 transport/logistyka

BOPT20220217009

Portugalska firma, założona w czerwcu 2020 r., to przede wszystkim producent 

europejskiej marki produktów do pielęgnacji skóry, której produkty są 

produkowane w Belgii, a większość jej dostawców surowców i opakowań pochodzi 

z krajów europejskich. Firmę umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych i/lub 

umowę agencyjną. 

The Portuguese company, launched in June 2020, is first and foremost a European 

skincare brand: based in Portugal, but whose products are produced in Belgium, 

and most part of its raw materials and packaging suppliers are from European 

countries.

They want to establish a distribution services agreement and/ or a commercial 

agency agreement.

16/02/2023

chemia i 

kosmetyki/chemiczn

a

BOPT20220217011

Portugalska firma produkuje żywność rzemieślniczą i oferuje wybór ekologicznych, 

rzemieślniczych konfitur, przysmaków i przystawek, które zostały z dużym 

powodzeniem przyjęte na rynku krajowym i międzynarodowym. Firma oferuje 

usługi dystrybucyjne i/lub umowę agencyjną. 

The Portuguese company manufactures artisan food. The selection of organic, 

artisan confits, delicacies and appetizers have been very successfully received by 

the domestic and international markets. The company is therefore looking to 

establish its brand in other countries across Europe by collaborating with partners 

under a distribution services and/or a commercial agency agreement.

16/02/2023 spożywcza

BOPT20220217016

Portugalska, rodzinna firma z 25-letnią tradycją, zlokalizowana w Arruda dos Vinhos 

specjalizuje się w produkcji zdrowej żywności, w takich segmentach jak organic, 

wegańska, wegetariańska, bezglutenowa i bez laktozy.

Firma poszukuje partnerów międzynarodowych w ramach umów o świadczenie 

usług dystrybucyjnych i/lub umów o pośrednictwo handlowe.

The Portuguese company is a 25 years family business located in Arruda dos 

Vinhos. It is a company specialized in healthy food, in segments, such as organic, 

vegan, vegetarian, gluten free and lactose free.

The company is looking for international partners under a distribution services 

agreements and/ or commercial agency agreements.

16/02/2023 spożywcza

BOPT20220217019

Portugalska firma zajmuje się handlem żywnością i usługami doradczymi. Obrót 

żywnością opartą na wiedzy – produktami opartymi na tożsamości, kulturze i 

dziedzictwie – jest jej główną działalnością, wspieraną własnymi usługami 

doradczymi. Od 50 lat zajmuje się handlem i dystrybucją owoców i warzyw oraz 

innych artykułów rolno-spożywczych. Spółka poszukuje nowej współpracy 

biznesowej w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i/lub umowy 

agencyjnej.

The Portuguese company is a food trade and consulting services company. Food 

trade of knowledge-based foods - products based on identity, culture and heritage- 

is its major business, supported by its own consulting services. It has 50 years of 

activity in trade and distribution of fruits and vegetables and other agri-food 

products. The company seeks for new business cooperation under a distribution 

services agreement and/ or a commercial agency agreement.

 17/02/2022 spożywcza



BOPT20220217021

Portugalska firma założona w 2008 roku z siedzibą w Loures w Lizbonie 

opracowuje, produkuje i komercjalizuje zabawki naukowe i edukacyjne. Zabawki te 

są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt produkcyjny, a także umiejętności 

techniczne i aktualne know-how.

A Portuguese company founded in 2008 and based in Loures/ Lisbon develops, 

produces and commercializes scientific and educational toys. These toys are 

equipped with state-of-the-art production equipment, as well as technical skills and 

up to date know-how.

 17/02/2022 nauka/edukacja

BOPT20220218014

Portugalska firma zajmuje się analizą dużych zbiorów danych. Prowadzi akademię 

analiz w Portugalii i Mozambiku jako platformę online do oceny umiejętności 

analitycznych i doskonalenia pracowników. W oparciu o to narzędzie pomaga 

firmom zidentyfikować ich luki w umiejętnościach analitycznych i doskonalić 

zespoły według planu szkoleniowego. Firma poszukuje partnerów do umowy joint 

venture.

The Portuguese company is active in big data analytics. The analytics academy with 

two existing branches in Portugal and Mozambique, is an online platform for 

analytics skill assessment and upskilling the workforce. Empowered by a skill 

assessment portal, it helps companies to identify their analytics skill gaps and 

upskill their team through a measurable training plan.

The company wants to find business partners in Europe based in a joint venture 

agreement.

17/02/2023 komputery i IT

BOPT20220221019

Portugalska firma specjalizująca się w sektorze spożywczym oferuje swoje produkty 

wegańskie i ekologiczne na rynki Hiszpanii, Francji, Luksemburga, Anglii i Belgii. 

Firma poszukuje firm zajmujących się dystrybucją zdrowych i/lub ekologicznych 

produktów spożywczych zainteresowanych zawarciem umowy agencyjnej lub 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Portuguese company specialized in the food sector offers its vegan and organic 

products to the markets of Spain, France, Luxembourg, England and Belgium. The 

company is looking for companies that distribute healthy and / or organic food 

products interested in establishing a commercial agency agreement or distribution 

services agreement.

20/02/2023 spożywcza

BOPT20220222024

Ta portugalska firma działa z pasją do wprowadzania nowych pomysłów, dzięki 

którym świat staje się lepszy i przyjaźniejszy. Firma oferuje produkty wykonane z 

bambusa, w 100% biodegradowalnego, takie jak np.: szczoteczki do zębów, 

patyczki kosmetyczne, słomki, nić dentystyczna, gąbki konjac, bambusowe sztućce . 

Produkty te są ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych towarów konsumpcyjnych 

wykonanych z plastiku. Firma poszukuje europejskich dystrybutorów w segmencie 

farmaceutycznym i/lub bioekologicznym

Portuguese company with a passion for bringing new ideas which contribute for a 

better world, offers a biodegradable and ecological alternative to the traditional 

consumer goods made from plastic, with products made from bamboo, 100% 

biodegradable. Their brand offers bamboo toothbrushes, cotton buds, straws, 

dental floss, konjac sponges, bamboo cutlery, and many more. Company is seeking 

for European distributors in pharmaceutical and/or bio- ecological segments

23/02/2023 różne inne produkty

BOPT20220223011

Portugalska firma oferuje holistyczne rozwiązania do zarządzania projektami 

korporacyjnymi, rozwiązując wiele poważnych problemów firm średniej i dużej 

wielkości, łącząc wszystkie projekty w aktywa organizacyjne i tworząc wiele 

procesów automatyzacji, unikając stresu i reaktywności w pracy oraz dostarczając 

metryki, które  nigdy nie były oferowane przez innych, takie jak ponowne 

planowanie problemów i zdolność do ich przewidywania, zapobiegania. Firma 

poszukuje partnerów do umów handlowych wśród spółek 

korporacyjnych/regulowanych.

Portuguese company is a Holistic Solution for Enterprise Project Management, 

solving a lot of major problems to companies in medium and large size, by biding 

all projects into organizational assets and by creating many processes of 

automation avoiding stress and reactivity at work and providing metrics that were 

never given by others like replanning problems and ability to comply. The company 

is looking for partners for commercial agreements on corporate/regulated 

companies.

23/02/2023
doradztwo i 

konsultacje

BOPT20220223019

Portugalska firma projektująca i produkująca odzież fitness oraz odzież sportową, 

ukierunkowana na sprzedaż internetową, poszukuje dystrybutorów i 

przedstawicieli w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umów 

agencyjnych, aby rozszerzyć swoją markę na kraje europejskie.

Portuguese company designing and manufacturing fitness clothing and sportswear, 

focused on digital sales, is searching for distributors and representatives, under 

distribution services agreements or commercial agency agreements, to expand 

their brand to European countries.

23/02/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



BOPT20220223031

Portugalska firma zajmująca się transportem pasażerskim, zlokalizowana w 

południowej części Lizbony, została założona w 2010 roku. Koncentrując się na 

świadczeniu usług transportowych o wysokiej jakości, niezawodności i 

bezpieczeństwie, jest chętna do zdobywania nowych rynków w ramach swojej 

rozwijającej się strategii.

Firma poszukuje obecnie partnerów w Europie, do długoterminowej współpracy w 

ramach umów podwykonawczych i outsourcingowych.

Portuguese passenger transportation company, located in the South Lisbon region, 

was founded in 2010. Focused in providing transport services with quality, 

reliability and safety, they are willing to reach new markets, as part of their growing 

strategy.

The company is now looking for partners in Europe, for long-term partnerships 

under subcontracting and outsourcing agreements.

23/02/2023 transport/logistyka

BORO20220203001

Rumuńska firma rozpoczęła produkcję dzianin w 1991 roku, do dziś będąc jedną z 

najbardziej godnych zaufania i profesjonalnych firm w branży tekstylnej. Firma jest 

bardzo zainteresowana wejściem na rynki zagraniczne i poszukuje partnerów 

zagranicznych do współpracy w zakresie umowy dystrybucyjnej lub umowy 

produkcyjnej pod konkretne projekty.

The Romanian company started manufacturing knitwear in 1991, continuing in the 

present to be one of the most trustworthy and professional companies in the 

textile industry. The company is highly interested in entering foreign markets and is 

looking for foreign partners to cooperate with in terms of a distribution agreement 

or manufacturing agreement under specific designs.

02/02/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BORO20220203002

Firma jest producentem ręcznie robionych naczyń emaliowanych z ponad 40-letnim 

doświadczeniem w branży. Produkty są wytwarzane ręcznie przy użyciu najwyższej 

jakości surowców, co zapewnia elegancką i gładką powłokę, wytrzymałe uchwyty, 

wyższą wydajność oraz zdrowsze i smaczniejsze doznania kulinarne. Firma ma 

doświadczenie we współpracy z dystrybutorami eksportowymi i poszukuje 

międzynarodowych dystrybutorów w Niemczech, Włoszech i Francji.

The company is a manufacturer of handcrafted enamel cookware products with 

over 40 years of experience in the field. The products are handcrafted using the 

best quality raw materials, promising an elegant and sleek coating, resistant 

handles, higher productivity and a healthier and tastier cooking experience. The 

company has experience in partnering with export distributors and they are looking 

for international distributors in Germany, Italy and France.

02/02/2023 różne inne produkty

BORO20220203003

Rumuńska firma jest producentem bielizny damskiej, strojów kąpielowych i body 

na zamówienie. Firma dąży do ekspansji na rynkach międzynarodowych, poprzez 

poszukiwanie partnerów biznesowych zainteresowanych umowami o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

The Romanian company is a custom made producer of women lingerie, swimwear 

and bodysuits. The company pursues to expend on international markets by finding 

business partners interested in distribution service agreements.

02/02/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BORO20220203005

Rumuńska innowacyjna firma zajmująca się badaniem, rozwojem i komercjalizacją 

nowej generacji żywności funkcjonalnej – żywności wielofunkcyjnej, dąży do 

rozwoju sprzedaży na rynkach międzynarodowych poprzez znalezienie partnerów 

biznesowych zainteresowanych dystrybucją jej produktów w ramach umów 

dystrybucyjnych. Firma oferuje dwa różne rodzaje ciasteczek, jedne o potrójnym 

działaniu ukierunkowane na cukrzycę, zespół metaboliczny i otyłość, a drugie o 

synergistycznym działaniu na zdrowie serca.

A Romanian innovative company that researches, develops and commercializes a 

new generation of functional foods– polyfunctional foods, is seeking to develop 

sales on international markets by finding business partners interested in 

distributing its products under distribution agreements. The company is offering 

two different types of cookies, one with a triple action that targets diabetes, 

metabolic syndrome, and obesity and the other that has a synergistic effect on 

heart healt

06/02/2023 spożywcza

BORO20220214002

Rumuńska firma stara się rozwijać sprzedaż na rynkach międzynarodowych, 

znajdując partnerów biznesowych zainteresowanych dystrybucją swoich 

produktów w ramach umów dystrybucyjnych. Firma oferuje szeroką gamę tkanin 

materiałowych wykonanych z bawełny, lnu, konopi, poliestru, akrylu, skóry z 

różnymi efektami przędz charakteryzujących się mnogością kolorów.

A Romanian company is seeking to develop sales on international markets by 

finding business partners interested in distributing its products under distribution 

agreements. The company is offering a wide range of fabrics materials made of 

cotton, linen, hemp, polyester, acrylic, leather with different effect yarns beeing 

characterized by the multitude of colors.

27/02/ 2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



BORO20220214004

Rumuńska firma z ponad 29-letnim doświadczeniem w branży meblarskiej, 

produkująca meble z litego drewna, zainteresowana jest nawiązaniem 

długoterminowej współpracy ze sprawdzonymi partnerami w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. Wszystkie elementy mebli wykonane są z 

wysokiej jakości drewna, pokryte ekologicznym lakierem przyjaznym dla 

środowiska.

Obecnie firma ukierunkowana jest na nowe rynki, nowych partnerów w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Romanian company with over 29 years of experience in the furniture industry, 

the manufacturing of solid wooden furniture is interested in establishing long-term 

cooperation with reliable partners under a distribution services agreement. All 

furniture parts are made with high-quality wood, covered with ecological varnish 

being environmentally friendly.

Now, the company is targeting new markets, new partners under a distribution 

services agreement.

27/02/2023
produkty drewniane, 

meble

BORO20220214005

Rumuńska firma stara się rozwijać sprzedaż na rynkach międzynarodowych, 

znajdując partnerów biznesowych zainteresowanych dystrybucją swoich 

produktów w ramach umów dystrybucyjnych. Firma oferuje szeroką gamę świeżo 

palonych kaw oraz mieszanek kaw z całego świata.

A Romanian company is seeking to develop sales on international markets by 

finding business partners interested in distributing its products under distribution 

agreements. The company is offering a wide range of fresh roasted coffee and 

coffee blends from all over the world.

13/02/2023 spożywcza

BORO20220214007

Firma zajmująca się kreatywną produkcją filmową z siedzibą w Rumunii, działająca 

w branży nowych mediów i branży kreatywnej - produkująca filmy, reklamy, filmy 

dokumentalne, treści wideo online, zajmująca się filmowaniem z powietrza, 

produkcją spotów wideo oraz produkcją wideo wszelkiego rodzaju - poszukuje 

nowych partnerów za granicą w celu zawarcia umów podwykonawstwa związanych 

z produkcją filmową i medialną.

A creative film production company based in Romania, operating in the new media 

and creative industries – producing films, commercials, documentaries, online 

video content, aerial filming, video spot production, and video production of any 

kind – is looking for new partners abroad to establish subcontracting agreements 

related to film and media production.

23/02/2023 reklamowa, filmowa

BORO20220214008

Rumuńska firma poszukuje możliwości współpracy w zakresie inżynierii, 

projektowania procesów oraz inteligentnego tworzenia danych CAD dla nowych 

partnerów za granicą w ramach umów outsourcingowych i/lub podwykonawstwa. 

Firma specjalizuje się w świadczeniu usług projektowania inżynierskiego dla 

przemysłu motoryzacyjnego, posiada doświadczenie w pracy dla producentów 

oryginalnego sprzętu (OEM) i innych firm.

The Romanian company is looking to supply collaborative engineering, process 

design, and intelligent CAD data creation for new partners abroad by outsourcing 

and/or subcontracting agreements. The company is specialized in providing 

engineering design services for the automotive industry, having experience working 

for original equipment manufacturers (OEM) and other companies.

16/02/2023 inne usługi

BORO20220214008 

Rumuńska firma chce świadczyć usługi inżynieryjne, projektowania procesów i 

inteligentnego tworzenie danych CAD dla nowych partnerów za granicą na 

podstawie umów o outsourcing i/lub podwykonawstwo. Firma specjalizuje się w 

świadczeniu usług projektowania inżynierskiego dla przemysłu motoryzacyjnego i 

posiada doświadczenie w pracy dla producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) 

oraz innych firm. 

The Romanian company is looking to supply collaborative engineering, process 

design, and intelligent CAD data creation for new partners abroad by outsourcing 

and/or subcontracting agreements. The company is specialized in providing 

engineering design services for the automotive industry, having experience working 

for original equipment manufacturers (OEM) and other companies.

16/02/2023
doradztwo i 

konsultacje

BORO20220214009

Rumuńska firma jest zainteresowana rozszerzeniem swojej obecności na arenie 

międzynarodowej poprzez znalezienie międzynarodowych partnerów biznesowych 

zainteresowanych dystrybucją jej produktów w ramach usług dystrybucyjnych i 

umów agencyjnych. Firma produkuje olejki eteryczne i naturalne produkty 

kosmetyczne. 

The Romanian company is interested in expanding its market internationally by 

identifying international business partners interested in distributing its products 

under distribution services and commercial agency agreements. The company 

produces essential oils and natural cosmetic products.

22/02/2023

chemia i 

kosmetyki/chemiczn

a



BORO20220228002 

Rumuńska firma poszukuje zawarcia umowy dystrybucyjnej na rozwój sprzedaży na 

rynkach międzynarodowych. Firma produkuje różnego rodzaju 

wielopowierzchniowe biodegradowalne detergenty, rozpuszczalniki, środki przeciw 

puszeniu do bojlerów/paneli słonecznych.

A Romanian based company is looking to establish distribution service agreements 

and develop sales on international markets. The company produces different types 

of multi – surface biodegradable detergents, solvents, antifreeze agents for 

boilers/solar panels

27/02/2023 różne inne produkty

BOSE20220209003

Szwedzka firma jest innowacyjnym producentem tekstyliów oferującym 

innowacyjną odzież sportową dla przemysłu sportowego. Firma jest liderem w 

rozwoju tkanin przeciwdrobnoustrojowych i tkanin posiadających patent. Firma 

poszukuje sportowych marek premium w Europie zainteresowanych produkcją  

odzieży w modelu white label.

Swedish company is an innovative textile manufacturer offering innovative 

performance garments for the sports industry. The company is at the forefront of 

the development of antimicrobial and patented fabrics. The company is looking for 

premium sport brands in Europe interested in the production of white labelling of 

the garments.

08/02/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOSK20220223005

Ten słowacki producent specjalizuje się w kompleksowych  technologiach 

używanych do gotowania (patelnie do gotowania, piekarniki elektryczne, kuchenki, 

garnki, bemary, patelnie uchylne itp.). Chcąc wprowadzić swoje  produkty na inne 

rynki, firma poszukuje doświadczonych dystrybutorów do współpracy w ramach 

umowy dystrybucyjnej. 

The company is the Slovak manufacturer of complex cooking technologies (boiling 

pans, electric ovens, ranges and stoves, stock pot ranges, bain-maries, tilting bratt 

pans etc.). The company is interested in introducing products in other markets, 

therefore it is looking for experienced distributors via distribution agreement.

23/02/2023
sprzęt elektroniczny 

i elektryczny

BOSK20220223006

Słowacki producent złożonych technologii gotowania, z ponad 28-letnim 

doświadczeniem w produkcji stali nierdzewnej, oferuje usługi podwykonawcze i 

produkcyjne. Firma może zapewnić cały proces produkcyjny od projektu 

komponentów do ich dostawy. Poszukuje silnych, długoterminowych relacji 

biznesowych z rocznym MOQ – minimalną ilością zamówienia poprzez 

podwykonawstwo lub umowę produkcyjną.

Slovak manufacturer of complex cooking technologies with over 28 years of 

experience in stainless steel production is offering subcontracting and 

manufacturing services. The company can provide the entire production process 

from design of the components to their delivery. The company is looking for strong 

long-term business relationship with annual MOQ – minimum order quantity via 

subcontracting or manufacturing agreement.

23/02/2023 inne usługi

BOSK20220223007

Firma ze Słowacji zajmuje się produkcją sprzętu gastronomicznego oraz akcesoriów 

ze stali nierdzewnej. Reagując na obecną sytuację, stworzyła bezdotykowy 

dozownik do dezynfekcji rąk. Produkt nadaje się do sklepów, zakładów 

produkcyjnych, szkół itp. Chcą eksportować swój produkt i poszukują 

dystrybutorów, importerów i hurtowników.

The company from Slovakia is engaged in the production of gastronomic 

equipment and stainless steel accessories. The company responded to the current 

situation and created a non-contact hand disinfectant dispenser. The product is 

suitable for shops, production facilities, schools etc.. The company wants to export 

its product to foreign markets and is looking for distributors, importers and 

wholesalers.

23/02/2023 różne inne produkty

BOSK20220223021

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 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.

22/02/2023 spożywcza

BOSK20220224001

Słowacka firma nastawiona jest na montaż i demontaż przemysłowy w każdej 

branży. Przedsiębiorca posiada wieloletnie doświadczenie w pracy i dostarczaniu 

siły roboczej do uzupełniania projektów zagranicznych oraz pracy w ramach umowy 

podwykonawstwa/outsourcingu. Kraje skandynawskie są priorytetem, ale mile 

widziani są również partnerzy z innych krajów.

Slovak company is focused on industrial assembly and disassembly in any industry. 

The entrepreneur has years of experience working and providing a workforce to 

supplement foreign projects and work under subcontracting/outsourcing 

agreement. Scandinavian countries are a priority, but partners from other countries 

are also welcomed.

23/02/2023 inne usługi



BRDE20220214010

Niemiecka firma jest jednym z wiodących producentów trwałych drewnianych 

przyborów piśmienniczych dla branży promocyjnej. Produkuje wysokiej jakości 

długopisy, pióra drewniane, biura, pióra kulkowe i ołówki mechaniczne, 

dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Obszar dystrybucji długopisów 

obejmuje głównie Europę. Klienci doceniają jakość produktów o atrakcyjnym 

wzornictwie, konkurencyjne ceny oraz niezawodność dostaw "made in Germany".

The German company is one of the leading manufacturers of sustainable wooden 

writing instruments for the promotion industry. They produce high-quality and 

customized pens, woodpens, biros, ballpens and mechanic-pencils.The distribution 

area of the ballpoint pens is mainly in Europe. Their clients appreciate the quality of 

the products with an attractive design, their competitive pricing and their delivery 

reliablity „made in Germany“.

14/02/2023
produkty drewniane, 

meble

BRDE20220214011

Niemieckie MŚP, które dostarcza części filtrów dla różnych gałęzi przemysłu, 

poszukuje partnerów MŚP w Europie Wschodniej lub krajach bałtyckich do 

produkcji części filtrów dostosowanych do potrzeb klienta. Zakres usług to gięcie i 

spawanie oraz obróbka CNC (komputerowe sterowanie numeryczne), wykonane 

zgodnie ze specyfikacją niemieckiej firmy. Oferowana jest długoterminowa umowa 

o podwykonawstwo. 

A German SME that supplies filter elements to a variety of industries is looking for 

SME partners in Eastern Europe or the Baltic States to manufacture customer-

tailored filter elements. A range of bending and welding tasks as well as CNC 

(computerized numerical control) machining need to be carried out according to 

the specifications of the German company. A long-term subcontracting agreement 

is offered.

13/02/2023 narzędzia i części

BRDK20220222017

Duński dostawca odzieży damskiej poszukuje europejskich dostawców odzieży 

damskiej zainteresowanych zawarciem umowy z dostawcą. Duński dostawca dąży 

do poszerzenia swojego portfolio produktowego i jest zainteresowany 

poszerzeniem asortymentu poprzez współpracę z innymi europejskimi dostawcami 

odzieży damskiej. Firma zajmuje się przede wszystkim sprzedażą odzieży damskiej 

skierowanej do kobiet w wieku 15-30 lat. Ponadto firma zajmuje się również 

sprzedażą butów i innych akcesoriów.

A Danish supplier of women’s clothes is looking for European suppliers of women’s 

clothes who are interested in engaging in a supplier agreement. The Danish 

supplier is seeking to expand its product portfolio and is interested in expanding its 

product range by cooperating with other European suppliers of women’s clothing. 

The company is primarily selling women’s clothes aimed at women between 15-30 

years. In addition, the company is also selling shoes and other accessories.

22/02/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BRDK20220222019

Duńskie MŚP zlokalizowane w północnej Jutlandii sprzedaje hiszpańskie wyroby 

ceramiczne na rynek duński. MŚP poszukuje części zamiennych do swoich wyrobów 

ceramicznych, w tym pompek do mydła, sztywnych szczotek z drewnianym 

trzonkiem, pokrywek oraz silikonowych uszczelek. Zawarcie współpracy nastąpi na 

podstawie umowy z dostawcą. 

A Danish SME located in North Jutland sells Spanish ceramic products to the Danish 

market. The SME is looking for spare parts for their ceramic products, including 

soap pumps, stiff brushes with wooden shaft, lids and silicone seals under a 

supplier agreement.

23/02/2023 różne inne produkty

BRDK20220224007

Duńskie MŚP zlokalizowane w północnej części Danii poszukuje producentów do 

produkcji kamizelek ratunkowych do uprawiania sportów wodnych. Kamizelka 

ratunkowa powinna być wykonana z elastycznego materiału (materiału 

kąpielowego), nadmuchiwanego ręcznie i umieszczonego na górnej części klatki 

piersiowej. Duńskie MŚP poszukuje 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.

23/02/2023 różne inne produkty

BRFI20220218008

Fiński sprzedawca mebli kuchennych działa w sektorze B2B i sprzedaje różne 

rodzaje stelaży do mebli (kuchni, łazienki i garderoby) fińskim detalistom. Obecnie 

poszukują międzynarodowych partnerów, w szczególności producentów lub 

hurtowników sprzętu kuchennego, np. zawiasów, skrzynek i ramek, okuć, 

mechanizmów szafek, krat, wsporników, uchwytów, haczyków itp. w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy produkcyjnej.

Finnish wholesaler of kitchen furniture is operating in B2B sector and selling variety 

of furniture frames (kitchen, bathroom and closet) to Finnish retailers. Now they 

are looking for international partners, especially manufacturers or wholesalers of 

kitchen hardware, for example hinges, boxes and frames, fittings, closet 

mechanisms, grates, brackets, holders, hooks etc under distribution services 

agreement or manufacturing agreement.

 18/02/2022 narzędzia i części



BRFI20220218013

Fińskie MŚP aktywne w dziedzinie sprzedaży odzieży i akcesoriów modowych 

poszukuje producentów i dostawców odzieży damskiej i akcesoriów. Główną grupą 

docelową są kobiety w wieku 40+. Firma oferuje długo i średnioterminową 

współpracę na bazie umowy usług dystrybucyjnych.

Finnish SME Company operating in the clothing and fashion accessories retail is 

looking for manufacturers and suppliers of women clothes and accessories. Main 

target group are woman of age 40 and +. The SME offers long-term and medium-

term cooperation under Distribution services agreement.

17/02/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BRFR20220217017

Francuskie MŚP projektuje i sprzedaje pełną gamę drewnianych zabawek do 

przenoszenia (samochody, samoloty...) dla dzieci. SME aktualnie poszukuje 

plastikowych kółek 2 średnice (100mm/150mm) z oponą poliuretanową, felgą 

polipropylenową, z gotowymi łożyskami kulkowymi w kolorze czarnym/szarym. 

Koła te muszą być dobrej jakości, aby zapewnić bezpieczeństwo młodym 

użytkownikom, a także długość życia produktu. Długoterminowy partner 

przemysłowy, producent kół z tworzywa sztucznego, zlokalizowany w Europie, jest 

poszukiwany do zawarcia umowy z dostawcą.

A French SME designs and markets a complete range of wooden carrying toys (cars, 

planes...) for children. The SME is currently looking for plastic wheels 2 diameters 

(100mm/150mm) with polyurethane tire, polypropylene rim, ready-fitted with ball 

bearings in colour black/grey. These wheels must be of good quality to ensure the 

safety of young users as well as product longevity. A long-term industrial partner, 

manufacturer of plastic wheels and located in Europe is sought for a supplier 

agreement.

 17/02/2022 nauka/edukacja

BRGR20220223022

Greckie MŚP projektuje i produkuje piece opalane drewnem, naftą lub olejem 

opałowym oraz kominki do wnętrz. Firma poszukuje partnera z doświadczeniem w 

cięciu, gięciu, montażu, a przede wszystkim spawaniu blach do outsourcingu dużej 

części procesu produkcyjnego. Interesujące kraje to Bułgaria, Serbia, Węgry, 

Słowacja, Czechy i Polska. Proponowana umowa to outsourcing. 

A Greek SME designs and manufactures stoves that use wood, kerosene or heating 

oil as fuel and interior space fireplaces. The company is looking for a partner with 

expertise in cutting, bending, assembly and primarily welding of sheet metal to 

outsource a large portion of their manufacturing process. The countries of interest 

are Bulgaria, Serbia, Hungary, Slovakia, Czech Republic and Poland. The 

collaboration of interest is an outsourcing agreement.

22/02/2023 narzędzia i części

BRGR20220223023

Grecka firma, która zajmuje się produkcją i sprzedażą metalowych pieców 

opalanych drewnem, naftą lub olejem opałowym, a także metalowych kominków 

wewnętrznych poszukuje partnerów z podobnymi produktami do dystrybucji na 

rynku greckim. Poszukiwaną formą współpracy jest umowa dystrybucyjna. 

A Greek company manufactures and sells metal stoves that use wood, kerosene or 

heating oil as fuel as well as metal interior fireplaces. The company is looking for 

partners with similar products to distribute in the Greek market. The collaboration 

sought is a distribution agreement.

22/02/2023 narzędzia i części

BRLT20220218002 

Litewska firma specjalizuje się w sprzedaży artykułów spożywczych, a także chemii 

gospodarczej i towarów. Posiada własny sklep stacjonarny i internetowy.

Firma dąży do poszerzenia swojego koszyka produktów i poszukuje dostawców 

oleju spożywczego, konserwowanych oliwek, chemii gospodarczej oraz papieru 

toaletowego. Firma jest zainteresowana umową na usługi dystrybucyjne.

The Lithuanian company is specialized in selling food products and also household 

chemicals and goods. Its own store and online shop.

The company seeks to expand its product cart and is looking for food oil, preserved 

olives, household chemicals, and toilet paper suppliers. The company is interested 

in a distribution services agreement.

 18/02/2022 różne inne produkty

BRLT20220222020

Litewska firma zajmuje się naprawą podwozi samochodów i motocykli oraz 

naprawą i renowacją felg samochodowych. Ponadto rozszerza swoją działalność o 

produkcję felg na zamówienie, i w związku z tym poszukuje partnerów / 

producentów aluminiowych felg samochodowych do współpracy w ramach umowy 

produkcyjnej.

The Lithuanian company is involved in car-motorcycle chassis repair and repair-

refinishing of car rims. In addition, the company is expanding its activities by 

manufacturing rims to order and therefore is looking for partners - aluminum car 

rims manufacturers. The manufacturing agreement is offered to them.

22/02/2023

pojazdy i 

maszyny/maszynow

a



BRNL20220217001

Holenderska firma zajmująca się akcesoriami oferuje umowę outsourcingową 

potencjalnym europejskim producentom oryginalnego projektu (ODM), którzy 

mogą produkować biurka i krzesła gamingowe. Meble do gier muszą być wygodne, 

stylowe, solidne i trwałe. Potencjalny partner musi mieć zrównoważony sposób 

myślenia, proces produkcyjny i produkty.

Dutch digital lifestyle-accessories company offers an outsourcing agreement to 

potential European original design manufacturers (ODM) partners that can 

manufacture Gaming desks and Gaming chairs. The gaming furniture needs to be 

comfortable, stylish, sturdy and durable. Potential partner have a sustainable 

mindset, production process and products.

16/02/2023
produkty drewniane, 

meble

BRRO20220214003

Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji i imporcie sprzętu do obróbki 

drewna poszukuje producentów i dostawców.

Firma poszukuje długoterminowej współpracy w ramach umów o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

A Romanian company specialized in distribution and import of woodworking 

equipment is looking for producers and suppliers.

The company is looking to establish long-term partnerships under distribution 

services agreements.

27/02/2023
produkty drewniane, 

meble

BRRO20220214006

Rumuńska firma specjalizująca się w przetwarzaniu zielonej kawy poszukuje 

nowych dostawców. Firma poszukuje możliwości nawiązania długoterminowej 

współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Romanian company specialized in processing green coffee is looking for new 

suppliers. The company is looking to establish long-term partnerships under the 

distribution services agreement.

23/02/2023 spożywcza

TOFR20220228007

Francuska firma aktywna w rozwoju i produkcji czujników i sensorów 

elektromagnetycznych opracowała nową technologię pozyskiwania energii z 

przewodów elektrycznych lub  kabli pozwalającą na bezprzewodowe dostarczanie 

energii dla urządzeń IoT lub czujników. Poszukuje partnerów przemysłowych 

rozwijających czujniki, produkty IoT lub urządzenia komunikacji IoT do zawarcia 

umowy komercyjnej ze wsparciem technicznym do współpracy technologicznej w 

celu rozwoju nowych produktów.

A French company active in the development and production of electromagnetic 

sensors and convertors has developed a new energy harvester technology from 

electric wire or cables allowing wireless autonomous power supply for IoT devices 

or sensor It is looking for industrial partners developing sensors, IoT products or IoT 

communication devices for a commercial agreement with technical assistance or 

for technological cooperation on the development of new products.

27/02/2023 komputery i IT

TOFR20220228014 

Firma inżynieryjna specjalizująca się w technologiach odwiertowych opracowała 

innowacyjny system do kierowania odwiertem (RSS), który pozwala na dynamiczne 

i precyzyjne wiercenie pionowe, zakrzywione oraz horyzontalne sekcji podczas 

jednego odwiertu. Dodatkowo, system ten jest prosty i kompaktowy oraz 

niskokosztowy i dlatego odpowiedni do odwiertów geotermalnych. Poszukiwane 

jest wczesne przysposobienie do finalizacji prototypu, testowanie do współpracy 

technologicznej i następnie rozpoczęcie odwiertów na zasadzie umowy licencyjnej.

A French engineering SME specialized in drilling technologies has developed an 

innovative rotary steerable system (RSS) allowing dynamic and accurate drilling of 

vertical, curved and horizontal sections of a well in one run. In addition, this RSS is 

simple and compact with lower costs and therefore very suitable for geothermal 

drilling.

An early adopter to finalise the prototype, field-test under technical cooperation 

agreement and then start drilling operations under licence agreement is sought

27/02/2023 różne inne produkty

TOLV20220225024 

Łotewski uniwersytet jest zaangażowany w komercjalizację swoich własnych 

naukowych i technicznych wynalazków. Wśród nich, Uniwersytet zapewnia 

technologię do rozwoju zaawansowanego biodiesla z resztek mydła (SS) z produkcji 

olejów. Poszukiwani są partnerzy do zawarcia umowy licencyjnej.

A Latvian university is engaged in the commercialization of its own scientific and 

technical developments. Among them the University provides the technology to 

develop advanced biodiesel from residual soap stock (SS) of oil production set. 

Partners are sought to conclude a license agreement.

24/02/202 inne usługi
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