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 BODE20220304008 

Niemiecka firma jest producentem designerskich produktów do kuchni, 

salonu, łazienki oraz przechowywania, produkowanych w 100% z 

materiału organicznego. Firma poszukuje partnerów, by  wprowadzić 

swoją nowo opracowaną kolekcję zastawy stołowej i sztućców do 

supermarketów i sieci handlowych. Oferowane są usługi dystrybucji lub 

umowy agencyjne.

The German company is a manufacturer of design products for kitchen, 

living, bath and storage made of 100% organic material. They are looking 

for contacts to bring their newly developed design tableware and cutlery 

collection into supermarkets and department chain store. They offer 

distribution services or commercial agency agreements.

13/03/2023 materiały i usługi budowlane

 BODE20220307041 

Niemieckie MŚP działające od 1972 r. oferuje usługi projektowania CAD i 

produkcję części z formowanych wtryskowo części z tworzyw sztucznych 

dostosowanych do potrzeb klienta. Niemiecka firma posiada szeroką 

gamę 30 wtryskarek o sile zamykania do 350 ton oraz doświadczenie w 

stosowaniu szerokiej gamy materiałów. Firma oferuje kilka procesów 

montażowych i przeprowadza wewnętrznie najpopularniejsze testy 

jakości. Firma jest zainteresowana umowami produkcyjnymi i 

outsourcingowymi.

A German SME active since 1972 offers the CAD construction and 

production of parts of customer specific injection moulded plastic parts. 

The German company owns a broad range of 30 injection moulding 

machines with a closing force of up to 350 tons, is experienced with the 

use of a broad range materials, offers several assembly processes and 

offers most common quality assurance tests internally. The SME is 

looking for manufacturing and outsourcing agreements.

06/03/2023 komputery i IT

 BOFI20220304014 

Dwie fińskie firmy działające w cyfrowych branżach kreatywnych 

połączyły siły i stworzyły interaktywne rozwiązanie - inteligentną ścianę, 

które umożliwia dzieciom poznawanie bajek przy muzyce klasycznej. 

Bajkowa ściana to ekonomiczne rozwiązanie, które można zastosować 

praktycznie na każdej powierzchni. Firmy poszukują partnerów, którzy 

włączyliby bajkową ścianę do swoich projektów twórczych, partnerstwo 

miałoby formę umowy podwykonawczej.

Two Finnish companies active in the digital creative industries have 

joined forces and created an interactive smart wall solution that enables 

children to experience fairy tales with classical music. The fairy tale wall 

is a cost-efficient solution and it can be implemented practically into any 

surface. The companies are looking for partners who would include the 

fairy tale wall into their creative projects, the partnership would be in 

the form of a subcontracting agreement.

03/03/2023 komputery i IT

 BOIT20220307033 

Włoska firma założona ponad 25 lat temu, która projektuje i produkuje 

rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające rozwój biznesu w 

zakresie cyfryzacji i automatyzacji procesów pracy, w celu wspierania 

klientów w osiąganiu najwyższej efektywności organizacyjnej poszukuje 

długoterminowego partnerstwa w Europie na dystrybucję i promocję w 

ramach umów agencyjnych i usług dystrybucyjnych swoich 

innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie automatów 

vendingowych.

An Italian company established more than 25 years ago, which designs 

and produces software and hardware solutions to support business 

development for the digitization and automation of work processes, with 

the aim of supporting customers to achieve the highest organizational 

efficiency is looking for long-term partnership in Europe for the 

distribution and promotion under commercial agency and distribution 

services agreements of its innovative and technological advanced 

vending machines.

06/03/2023 komputery i IT

 BOLT20220317045

Litewski producent kosmetyków naturalnych i organicznych poszukuje 

dystrybutorów. Firma produkuje szeroką gamę produktów do pielęgnacji 

włosów, skóry i jamy ustnej dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Kosmetyki są 

odpowiednie dla wegan, certyfikowane antyalergicznie, a część 

produktów posiada certyfikat COSMOS (COSMetic Organic and Natural 

Standard). Firma oferuje również produkcję pod markami własnymi.

The Lithuanian company which manufactures natural and organic 

cosmetics is looking for distributors. The company produces a wide 

range of haircare, skincare, and oral care products for women, men, and 

kids. Its production is vegan friendly, allergy certified and a part of 

products have COSMOS (COSMetic Organic and Natural Standard) 

certification. The company also offers manufacturing under private 

labels.

17/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna



 BONL20220307040 

Holenderska firma rozpoczyna walkę z globalnym problemem 

sanitarnym. Firma poszukuje strategicznego europejskiego partnera 

produkcyjnego, będącego w stanie wyprodukować bidet ręczny (butelkę 

i pompkę) na podstawie umowy outsourcingowej. Na całość koncepcji 

firmy składa się plan marketingowy i komunikacyjny oraz pomysły 

techniczne.

A Dutch company and social venture goes into battle with the global 

sanitation problem. Starting in Europe and therefore seeking a strategic 

European manufacturing partner producing a hand bidet (bottle & 

pump) through an outsourcing agreement such as a manufacturing 

agreement. The total concept of the company comprises a marketing 

and communication plan as well as technical ideas.

06/03/2023 materiały i usługi budowlane

 BORO20220304022 

Rumuńska firma projektująca, produkująca i komercjalizująca własną 

gamę innowacyjnych profesjonalnych środków czyszczących, 

odkażających i dezynfekujących, w bardzo konkurencyjnych cenach, 

poszukuje agentów i dystrybutorów w celu wejścia na nowe rynki. Firma 

jest również zainteresowana produkcją na zamówienie dla innych firm na 

podstawie umów produkcyjnych.

A Romanian company designing, producing and commercializing its own 

range of innovative

professional cleaning solutions, sanitizers and disinfectants, at very 

competitive prices, is seeking for agents and distributors in order to 

reach new markets. The company is also interested in

manufacturing other companies ‘orders, based on manufacturing 

agreements.

03/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

 BORO20220317022

Rumuńska firma oferuje własne zakłady produkcyjne do produkcji 

szerokiej gamy jogurtów, mleka, śmietanki itp. z dostawą na rynki 

międzynarodowe. Firma jest zainteresowana zawarciem 

międzynarodowych partnerstw w ramach umów produkcyjnych lub 

podwykonawczych, w tym możliwość produkcji własnej marki.

The Romanian company is offering own production facilities for 

producing a large variety of yogurts, milk, cream etc. to be delivered on 

international markets. The company is interested to conclude 

international partnerships in the frame of manufacturing or 

subcontracting agreements, including the opportunity of own label 

production.

17/03/2023 spożywcza

 BRFI20220317008

Fińska firma z długoletnią tradycją w sprzedaży, instalacji i konserwacji 

systemów energetycznych i wodnych, które są wykorzystywane w 

przemyśle przetwórczym, komunalnym, medycznym, grzewczym i w 

ogólnej obsłudze, poszukuje dostawców komponentów, urządzeń i 

systemów lub części systemowych z całej Europy.  Firma jest 

zainteresowana współpracą na bazie umowy  dystrybutorskiej, 

ewentualnie umowy serwisowej.

The Finnish company with a long tradition in sales, installation and 

maintenance of energy and water systems that are used for process 

industry, municipal, healthcare, heating applications and overall 

handling, is looking for suppliers for components, equipment and 

systems or system parts from all over Europe, working under distributor 

agreement. Service agreement may also be considered.

17/03/2023 różne inne produkty

 BRSI20220307002 

Słoweńska firma opracowała innowacyjne drewniane urządzenie do 

terapii wibracyjnej, mającej na celu złagodzenia objawów i zapobiegania 

urazom, które mogą prowadzić do zespołu nadgarstka. Do produkcji 

górnej części obudów drewnianych poszukuje producentów, mających 

doświadczenie w produkcji przedmiotów drewnianych na urządzeniach 

CNC w dużych ilościach. Współpraca będzie oparta na umowie 

produkcyjnej.

A Slovenian company has developed an innovative wooden device for a 

local vibration therapy to alleviate and prevent effects that can lead to a 

carpal syndrome. For the production of the upper part of the wooden 

housings, they are looking for manufacturers, experienced in the 

production of wooden objects with CNC devices in large quantities. 

Cooperation will be based on the manufacturing agreement.

06/03/2023 medycyna



 BOCZ20220322004

Czeska firma działająca w sektorze obróbki drewna specjalizuje się w 

produkcji stolarskiej. Główny nacisk położony jest na produkcję placów 

zabaw dla dzieci oraz produkcję półfabrykatów do różnych urządzeń 

(automaty vendingowe itp.). Firma zajmuje się produkcją zleceniową 

mebli, stolarki budowlanej oraz produkcją według wymagań klienta. 

Oferowana jest współpraca w formie umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych oraz podwykonawstwa.

A Czech company operating in the wood processing sector is specialized 

in carpentry and joinery production. The main focus is on the production 

of children's playgrounds and the production of semifinished products 

for various devices (vending machines, etc.). Company deals with the 

custom production of furniture, construction joinery and production 

according to the customer's requirements. Cooperation in a form of 

distribution services agreement and subcontracting is offered.

22/03/2023 materiały i usługi budowlane

 BOES20220318016

Hiszpański uniwersytet opracował nową terapię, która może być 

stosowana w profilaktyce i/lub leczeniu zaburzeń poznawczych 

związanych z demencją w chorobie Alzheimera. W wynalazku zawarte są 

dane wykazujące ochronną rolę neuronów. Uczelnia poszukuje 

partnerstw przemysłowych z sektora farmaceutycznego w ramach 

współpracy technicznej lub umów licencyjnych.

A Spanish based university has developed a new treatment that could be 

used in the prevention and / or treatment of cognitive impairment 

associated with dementia in Alzheimer's disease. Included in the present 

invention are data demonstrating the neuronal protective role. The 

University is seeking for industrial partnerships from the pharmaceutical 

sector under technical cooperation or license agreements.

18/03/2023 inne usługi

 BOIT20220318008

Firma, która opracowała wewnętrzną platformę do współpracy i 

programowej certyfikacji połączonych danych strukturalnych w 

blockchain poszukuje ofert współpracy. Platforma może być 

zastosowana do dowolnej domeny biznesowej, która musi certyfikować 

wielu użytkowników, ich aktywność, interakcje i harmonogramy 

wydarzeń. Platforma osadzona jest na Ethereum i zapewnia różne tryby 

prywatności zgodne z RODO, opcjonalnie kotwiczenie na Bitcoin i eIDAS, 

optymalizację kosztów transakcji.

A legal tech company who has developed an in-house platform for the 

collaborative and programmatic certification of linked structured data on 

blockchain. The platform can be applied to any business domain which 

needs to certify multiple actors, assets, interactions and timelines of 

events among these, operating on Ethereum provides different GDPR 

compliant privacy modes, optional anchoring on Bitcoin and eIDAS, 

transaction cost optimisation.

18/03/2023 komputery i IT

 BOLT20220318033

Litewska firma poszukuje partnerów biznesowych z Finlandii, Niemiec, 

Polski, Łotwy i Estonii, aby w ramach umowy outsourcingowej oferować 

profesjonalne usługi planowania technologicznego kuchni dla sektora 

HoReCa i handlu detalicznego. Firma oferuje również usługi produkcji i 

montażu niestandardowych mebli lub części w ramach umów 

produkcyjnych lub podwykonawczych.

The Lithuanian company is looking for business partners in Finland, 

Germany, Poland, Latvia, and Estonia to offer professional kitchen 

technological planning services for HoReCa and retail sectors under the 

outsourcing agreement. The company also offers production and 

installation services of non-standard furniture or parts under 

manufacturing or subcontracting agreements.

18/03/2023 produkty drewniane, meble

 BOLT20220321003

Litewska firma, która opracowuje kompleksowe rozwiązania 

programowe dla klientów w usługach publicznych, takich jak: 

administracja, finanse, podatki, opieka zdrowotna, transport, obrona i 

bezpieczeństwo, poszukuje partnerów w ramach umów 

podwykonawstwa.

A Lithuanian company, which is developing complex software solutions 

for customers in public services, such as administration, finance, tax, 

healthcare, transportation, defense, and security, is looking for partners 

under subcontracting.

21/03/2023 komputery i IT



 BORO20220321013

Ta firma programistyczna z siedzibą w Transylwanii w Rumunii 

specjalizuje się w najnowszych technologiach i oferuje szeroką gamę 

programów/aplikacji przeznaczonych dla partnerów działających w 

bankach, ubezpieczeniach i innych instytucjach finansowych. Firma 

pragnie nawiązać długoterminową współpracę w oparciu o umowy 

podwykonawcze/outsourcingowe.

This software company, located in Transylvania, Romania, is specialized 

in the latest technologies and is offering a wide range of programs/apps 

designed for partners that are active in banking, insurance and other 

financial institutions. They would like to establish long term collaboration 

based on subcontracting/outsourcing agreements.

21/03/2023 komputery i IT

BOAT20220308010

Firma z Górnej Austrii opracowuje unikalne produkty, które promują 

dbanie o dobre samopoczucie w domu (dom/mieszkaniu), w pracy, a 

także odporność na stresujące codzienne życie, co zapewnia lepsze 

środowisko życia i pracy. Technologia ta jest nową drogą do nowoczesnej 

opieki zdrowotnej w sektorze prywatnym, ale także dla firma. Produkty 

te wyróżniają się łatwością użytkowania i integracji z codziennym życiem 

oraz natychmiastową funkcjonalnością i skutecznością.

The Upper Austrian company, develops unique products that promote 

well-being at home (house / apartment), at work, as well as resilience in 

stressful everyday life for a better living and working environment. This 

technology is a new way to a modern and time-adapted health care in 

the private sector but also in companies. The products score high in their 

ease of use and integration into everyday life and in their immediate 

functionality and effectiveness. 

07/03/2023 medycyna

BOAT20220314035

Austriackie MŚP poszukuje silnych partnerów, którzy chcieliby się z nimi 

rozwijać. Jako jeden z liderów rynku w regionach niemieckojęzycznych, 

firma zapewnia swoim klientom proste, innowacyjne i przyjazne dla 

użytkownika oprogramowanie do śledzenia czasu, a teraz chce wejść na 

nowe rynki, zaczynając od zawarcia umów handlowych w Wielkiej 

Brytanii i Irlandii . Dlatego MSP poszukuje dystrybutorów 

oprogramowania w tych krajach, którzy będą częścią świetnego systemu 

premiowego.

The Austrian SME is looking for strong partners who would like to grow 

with them. As one of the market leaders in the German-speaking 

regions, the company provides its clients with simple, innovative and 

user-friendly time tracking software and now wants to expand into new 

markets, starting with the establishment of commerical agreements in 

the UK and Ireland. Therefore, the SME seeks software resellers in these 

countries, that will be part of a great bonus system.

13/03/2023 komputery i IT

BOBE20220311015

Innowacyjne walońskie MŚP oferuje unikalną technologię w dziedzinie 

powlekania próżniowego. Specjalizuje się w nakładaniu cienkich warstw 

metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD), techniką przyjazna 

środowisku zgodną z rozporządzeniem REACH. Technika ta usprawnia 

produkty poprzez optymalizację powierzchni. Firma poszukuje 

partnerów do długoterminowej współpracy na bazie umów 

podwykonawstwa, licencji lub podzlecenia.

An innovative Walloon SME offers a unique technology competence in 

the field of High Vacuum Coatings. It is specialised in the deposition of 

thin films by Physical Vapor Deposition (PVD), a user environmentally 

friendly technology compatible with REACH regulation. This technology 

enhances products through surface optimisation. To access new 

international markets, this innovative SME is looking for long-term 

business partnerships by subcontracting, licensing- or outsourcing-

agreements.

11/03/2023 inne usługi

BOBE20220314012

Belgijska firma ma oddział w Wielkiej Brytanii. Oferuje rozwiązania 

montażu i opracowała własną platformę dla produkcji, wstępnych 

operacji w fabrykach o dowolnym przepływie pracy, tak aby montaż 

mógł być prowadzony bez błędów. Klienci są najczęściej aktywni na 

rynku samochodowym, kosmicznym i offroad. Firma poszukuje 

partnerów z portfolio klientów zainteresowanych umową agencji 

handlowej do promocji i sprzedaży innowacyjnego oprogramowania.

The company is based in Belgium and with division in the UK. It offers 

assembly solutions and has developed its own innovative software 

platform for manufacturing, guiding operators in factories through any 

workflow, so they can carry out any assembly without errors. Their 

clients are mostly active in the automotive, aerospace and offroad 

markets. They are looking for partners with an existing client portfolio 

interested in commercial agent agreement to promote and sell the 

innovative software.

01/04/2023 komputery i IT



BOBE20220316019

Belgijska destylarnia rzemieślnicza jest jedną z najstarszych, wciąż 

działających, gorzelni w Belgii. Na przestrzeni lat destylarnia stworzyła 

wiele napojów alkoholowych typu: spirytus, likier, dżin, wódka 

jałowcowa,  aperitif. Będąc dobrze ugruntowaną na rynku krajowym, 

firma chce wzmocnić swoją obecność za granicą  i wejść na nowe rynki. 

Obecnie poszukiwani są dystrybutorzy do długoterminowej współpracy 

w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Francji, zainteresowani tymi, wysokiej 

jakości, produktami. 

The Belgian craft distillery is one of the eldest distilleries in Belgium still 

in activity. Over the years, the distillery has created many alcoholic 

beverages as spirits, liqueurs, gins, junipers and aperitifs. Well 

established in its homeland, it wishes to strengthen its presence aboard 

and to enter new markets. Therefore, it is looking for distributors in 

Spain, Portugal, Italy and France, interested in their high-quality 

products to enter a long-term collaboration.

16/03/2023 spożywcza

BOBE20220329024 

Belgijska firma jest producentem farmaceutyków i suplementów diety. 

Rozwija własne produkty, ale również produkuje na zlecenie na szeroką 

skalę. Firma szuka dystrybutorów i agentów komercyjnych w krajach 

spoza UE jak również oferuje umowę podwykonawstwa i produkcji dla 

firm farmaceutycznych.

The Belgian company is manufacturer of pharmaceuticals and food 

supplements. It develops its own products but is also subcontractor 

manufacturer for a large range of production. The company is looking for 

distributors and commercial agents in non-EU countries as well as is 

offering subcontracting or manufacturing agreement to pharmaceuticals 

companies. 

28/03/2023 spożywcza

BOBE20220329028 

Belgijska firma produkuje kosmetyki i suplementy diety głównie dla 

światowego handlu domowego. Specjalizuje się w produktach 

przeciwstarzeniowych i odchudzających. Zapewnia pełen pakiet 

marketingowy do TV zakupowej, który zapewnia sukces w sprzedaży 

telewizyjnej i bezpośredniej. Firma szuka agentów komercyjnych i 

dystrybutorów, którzy sprzedają poprzez wszystkie kanały takie jak 

sprzedaż bezpośrednia, online, domowa i telewizyjna.

The Belgian company is producing cosmetics products and 

complementary foods mainly for the home shopping industry 

worldwide. It is specialized in anti-aging and weight loss products. It 

provides the full package marketing for home shopping TV which ensure 

its success on television and in retail. The company is looking for 

commercial agents and distributors through all distribution channels 

including Retail, Web, Home Shopping TV.

28/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOBG20220304029

Bułgarska firma działająca w branży informatycznej oferuje usługi 

rozwoju oprogramowania na podstawie umowy o podwykonawstwo lub 

outsourcing.

A Bulgarian company working in the information technology field offers 

its software development services

under subcontracting or outsourcing agreement

03/03/2023 komputery i IT

BOBG20220328046 

Rodzinna firma zlokalizowana na północnym wschodzie Bułgarii, blisko 

wybrzeża Morza Czarnego, która sieje i uprawia kocankę włoską oraz 

lawendę i produkuje olejki oraz hydrozole, poszukuje zagranicznych 

partnerów biznesowych , takich jak firmy kosmetyczne, farmaceutyczne, 

itp. do sprzedaży i dystrybucji produktów.

A family-owned company, located in North-East Bulgaria, close to the 

Black sea coast, which plants and cultivates organic Helichrysum Italicum 

and Lavender and produces essential oils and hydrosols from them, is 

looking for foreign business partners, such as cosmetic companies, 

pharmaceuticals, etc. to sell or distribute their products.

27/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOCZ20220302027

Wiodąca czeska firma produkująca, rozwijająca i sprzedająca markowe 

wizytówki cyfrowe o unikalnych wzorach oferujących specjalne 

wykończenia i wysokiej klasy wyczucie dla prawie każdego smartfona, 

łatwe w konfiguracji. Firma poszukuje na całym świecie (i) dystrybutorów 

z silnymi kontaktami biznesowymi i przyzwoitymi zdolnościami 

logistycznymi lub (ii) sprzedawców z odpowiednimi sklepami w 

dowolnym miejscu do podpisania długoterminowej umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A leading Czech company manufacturing, developing and selling 

trademarked digital business cards with unique designs offering special 

finishes and high-end feel for almost any smartphone that is easy to set 

up. The company is looking globally for (i) distributors with strong 

business contacts and decent logistic capacity or (ii) sellers with suitable 

stores anywhere to sign a long-term distribution service agreement.

02/03/2022 komputery i IT



BOCZ20220310008

Czeski producent unikalnego produktu dla fryzjerów męskich poszukuje 

przedstawicielstwa na rynku zagranicznym w postaci dystrybutora, 

agenta lub przedstawiciela handlowego. Produkt jest jedyny w swoim 

rodzaju i został opatentowany na terenie UE. Celem jest 

reprezentowanie produktu firmy na rynku docelowym. Oferowana 

współpraca w formie sprzedaży udziałów.

The Czech manufacturer of an unique product for barbers is looking for 

representation on the foreign market in the form of a distributor, agent 

or sales representative. The product is one of a kind and it is patented for 

EU. The aim is to represent the company's product on the target market. 

Offered cooperation in the form of sales share.

09/03/2023 różne inne produkty

BOCZ20220317006

Firma z zachodnich Czech, z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży 

soczewek kontaktowych, a także producent produktów hydrożelowych 

na zamówienie, opracowała ostatnio nowe produkty - hydrożelowy 

implant orbitalny i hydrożelowy implant tęczówki. Firma poszukuje 

nowych partnerów biznesowych (pośredników handlowych, 

dystrybutorów, przedstawicieli handlowych lub agentów), którzy 

pomogą wprowadzić te produkty na rynki zagraniczne. 

The company from the West of Czechia with more than 25 years of 

experience in contact lenses industry and also the manufacturer of 

custom made hydrogel products has recently developed new products - 

custom made hydrogel orbital implant and hydrogel iris implant. The 

company is looking for new business partners (trade intermediaries, 

distributors, trade representatives or agents) who will help to launch 

these products abroad.

17/03/2023 różne inne produkty

BOCZ20220317019

Czeski producent wyrobów z tworzyw sztucznych poszukuje agenta lub 

dystrybutora na terenie Niemiec, Austrii, Francji, Polski i Włoch. 

Rozważana jest współpraca na podstawie umowy handlowej. Jako 

dostawca firma oferuje szeroką gamę wysokiej jakości wyrobów z 

tworzyw sztucznych wytwarzanych na wtryskarkach.

A Czech producer of plastic products is looking for an agent or distributor 

in Germany, Austria, France, Poland and Italy. Cooperation on the basis 

of a commercial agreement is considered. The company is offering a 

wide range of high quality plastic products made on injection moulding 

machines as supplier.

17/03/2023 różne inne produkty

BOCZ20220318002

Czeski sprzedawca wysokiej jakości opakowań papierowych oferuje 

współpracę w ramach umowy outsourcingowej lub podwykonawstwa. 

Firma specjalizuje się w pudłach transportowych z tektury falistej lub litej 

oraz kompleksowych usługach pakowania. Firma używa produktów 

nadających się do recyklingu. Firma poszukuje głównie partnerów z 

Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Słowacji, Polski

A Czech trader of high quality paper packaging is offering cooperation in 

the framework of an outsourcing agreement or subcontracting. The 

company is specialised in products and transport boxes from corrugated 

or solid board and complex packaging services. They use recyclable and 

sustainable products. The company is looking mainly for partners in 

Austria, Germany, Switzerland, Slovakia, Poland

18/03/2023 materiały i usługi budowlane

BOCZ20220318029

Czeska firma specjalizująca się w produkcji gumowych rękawic 

ochronnych w różnych rozmiarach, kolorach i długościach oraz kaloszy z 

PVC poszukuje pośredników handlowych (agentów lub dystrybutorów), 

którzy reprezentowaliby firmę i jej produkty na rynkach zagranicznych. 

Produkowane rękawice i kalosze są produkowane z myślą o szerokim 

zastosowaniu w przemyśle i gospodarstwie domowym oraz spełniają 

normy UE.

A Czech company specialized in production of dipped PVC gloves in 

various sizes, colours, and lengths as well as PVC overshoes is looking for 

trade intermediaries (agents or distributors) that would represent the 

company and its products on foreign markets. These gloves and 

overshoes are produced to be widely used in industry and households 

and comply with EU standards.

18/03/2023 transport/logistyka



BOCZ20220322001

Czeski producent okuć budowlanych z ponad stuletnią tradycją 

poszukuje nowych klientów i partnerów biznesowych. Program 

produkcyjny obejmuje zawiasy drzwiowe i okienne od historycznych 

replik po nowoczesne zawiasy kryte, regulowane, 3D o wielu różnych 

wykończeniach powierzchni. Firma jest zaangażowana w wysokie 

standardy jakości, jest zawsze chętna do innowacji i dąży do 

długotrwałych relacji z klientami poprzez umowę o pośrednictwo 

handlowe lub umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Czech manufacturer of building fittings with more than a century of 

tradition is looking for new customers and business partners. 

Manufacturing program contains door and window hinges from 

historical replicas to modern 3D adjustable concealed hinges with many 

various surface finishes. Committed to high quality standards, the 

company is always willing to innovate and strives for long-lasting 

customer relationships via commercial agency agreement or distribution 

services agreement.

22/03/2023 materiały i usługi budowlane

BOCZ20220322002

Wiodąca destylarnia z siedzibą w Republice Czeskiej poszukuje 

międzynarodowego importera i dystrybutora win i napojów 

spirytusowych w celu realizacji swojej strategii route-to-market i ciągłej 

długoterminowej współpracy. Oferowana forma współpracy to umowa 

dystrybucyjna.

A leading Czech Republic based distillery seeks an international importer 

and distributor of wines & spirits to implement its route-to-market 

strategy and a continued long-term cooperation. Distribution agreement 

offered.

22/03/2023 spożywcza

BOCZ20220322003

Założona w 2005 roku czeska firma z siedzibą w Czechach produkuje 

wysokiej jakości piece opalane drewnem, wkłady kominkowe, piece 

kotłowe i wkłady kotłowe. Firma poszukuje nowych zagranicznych 

partnerów biznesowych. Oferowane są usługi dystrybucyjne dla 

dystrybutorów i detalistów.

A Czech company established in 2005, based in Czechia is producing high 

quality wood-burning stoves, fireplace inserts, boiler stoves and boiler 

inserts. The company is now looking for a new business partners abroad. 

Distribution services for distributors and retailers are offered.

22/03/2023 różne inne produkty

BOCZ20220322005

Czeska firma zajmująca się produkcją nawozów organicznych i 

stymulatorów wzrostu z hodowli dżdżownic, poszukuje dystrybutorów 

swoich produktów. Ta rodzinna firma oferuje wiele rodzajów nawozów, 

produkty dla ogrodników, ale także dla profesjonalnych obiektów 

rolniczych. Firma oferuje współpracę w formie umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

A Czech company, engaged in the production of organic fertilizers and 

growth promoters from earthworm breeding, is looking for distributors 

of its products. This family company offers many types of fertilizers, 

products for gardeners but also for professional agricultural facilities. 

The company is offering cooperation in form of a distribution services 

agreement.

22/03/2023 rolnictwo

BOCZ20220322009

Czeska firma specjalizuje się w bateriach do urządzeń przenośnych. 

Asortyment jest różnorodny i wszystkie produkty mogą być stosowane 

od urządzeń przenośnych codziennego użytku - przemysłu, 

gospodarstwa domowego, administracji, urządzeń zewnętrznych i 

elektrotechnicznych po sprzęt medyczny. Firma poszukuje partnerów do 

dystrybucji i sprzedaży na całym świecie. Oferowana jest umowa 

agencyjna lub umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Czech company is specialized in batteries for portable appliances. 

The product range is various and all products could be used for portable 

appliances for everyday using - industry, household, administration, 

outdoor and electro-technical appliances to medical's equipments. The 

company is looking for distribution and selling partners worldwide. 

Commercial agency agreement or distribution services agreement is 

offered.

21/03/2023 narzędzia i części

BOCZ20220322010

Czeska firma CNC, skoncentrowana na inżynierii precyzyjnej i montażu 

części o wysokiej wartości dodanej, poszukuje długoterminowych 

partnerów, aby zapewnić im długotrwałą satysfakcję. Firma oferuje 

wolne moce produkcyjne obejmujące obróbkę metali, wiercenie, 

toczenie itp. Oferowana współpraca to podwykonawstwo lub umowa 

produkcyjna.

The Czech CNC company, focused on precision engineering and part 

assemblies with high added value, is looking for long-term partners to 

ensure their long term satisfaction. The company offers free production 

capacities that include metal-machining, drilling, turning etc. The 

cooperation offered is subcontracting or a manufacturing agreement.

21/03/2023 metalowa



BOCZ20220322011

Czeski producent rękawic bramkarskich, mający w swoim portfolio 

użytkowników wielu bramkarzy światowej klasy, poszukuje pośredników 

handlowych (dystrybutorów/agentów/przedstawicieli) do dystrybucji, 

reprezentowania lub oferowania swoich produktów na rynkach 

zewnętrznych.

Czeski partner oferuje umowy agencyjne lub umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A Czech manufacturer of goalkeepers' gloves, which has a lot of 

goalkeepers in world class teams using its products, is looking for trade 

intermediaries (distributors/agents/representatives) to distribute, 

represent or offer its products on external markets.

The Czech partner offers commercial agency agreements or distribution 

services agreements.

21/03/2023 różne inne produkty

BOCZ20220322013

Czeska firma oferuje usługi inżynieryjne i dostawcze w zakresie 

automatyki przemysłowej i elektrotechniki, takie jak:

• Zarządzanie projektami

• Tworzenie dokumentacji projektowej

• Tworzenie oprogramowania aplikacyjnego

• Projektowanie i programowanie sterowanych napędów

• Systemy kamer, monitorowanie produkcji, zrobotyzowane stanowisko 

pracy, gromadzenie i ocena danych

• Dostawa rozdzielnicy własnej produkcji

Firma jest zainteresowana umową produkcyjną. Możliwe jest również 

podwykonawstwo.

A Czech company offers engineering and supply services in the field of 

industrial automation and electrical engineering, such as:

• Project management

• Creation of project documentation

• Creation of application software

• Design and programming of controlled drives

• Camera systems, production monitoring, robotic workplace, data 

collection and evaluation

• Delivery of own produced switchboard

Company is interested in manufacturing agreement. Subcontracting is 

also possible.

21/03/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOCZ20220322015

Czeska firma produkcyjna działająca na rynkach europejskich i 

zagranicznych od 1997 roku oferuje wolne moce obróbcze. Koncentruje 

się na wytwarzaniu bardzo precyzyjnych części nowoczesnymi 

technologiami obróbki konwencjonalnej i CNC z naciskiem na operacje 

wykończeniowe i pomiary 3D. Firma jest w stanie spawać produkowane 

przez nas części w bardziej złożone zespoły. Skupia się przede wszystkim 

na jakości produktów, wymaganiach ze strony klienta oraz szybkich 

terminach dostaw.

Czech manufacturing company, which operates on European and foreign 

markets from year 1997 offers free machining capacities. It is focused on 

manufacturing of very precision parts by the modern technologies of 

conventional and CNC machining with the focus on finishing operations 

and 3D measuring. Company is able to weld our manufactured parts into 

more complex units. It mainly focuses on the quality of products, 

requirements from customer and fast delivery terms.

21/03/2023 metalowa

BOCZ20220322016

Firma z siedzibą w Czechach jest dostawcą wysokiej jakości, wysoce 

wyspecjalizowanych kompleksowych usług w dziedzinie 

energoelektroniki, techniki pomiarowej i automatyki przemysłowej o 

międzynarodowym zasięgu. Jednym z produktów jest system pomiarowy 

i testujący o nazwie NTS. Jest to rozwiązanie szyte na miarę dla firm, 

które prowadzą produkcję masową i wymagają testowania produktów 

końcowych na końcu linii. W ramach samego produktu firma jest w 

stanie zapewnić również doskonałe wsparcie techniczne, zarówno na 

miejscu, jak i zdalnie.

A Czech based company is provider of premium, highly specialized 

comprehensive services in the field of power electronics, measuring 

technology and industrial automation with an international scope. One 

of the products is measuring and testing system called NTS. It is tailor-

made solution to companies, that have a mass-production with need of 

end of line testing of final products. Within the product itself company is 

able to ensure also excellent technical support, both on-site and remote.

21/03/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BOCZ20220322032

Czeska firma jest producentem muchołapek i narzędzi przeciw owadom i 

gryzoniom. Firma oferuje pełną gamę produktów do zwalczania 

szkodników, odpowiednich do ochrony domu i zdrowia. Wszystkie 

pułapki klejowe są wolne od trucizn, firma używa jako przynęty 

feromonów lub atraktantów na bazie żywności.

Firma poszukuje dystrybutorów na całym świecie do współpracy na 

podstawie umowy handlowej. Firma oferuje swoje usługi również w 

ramach umowy dostawcy.

The Czech company is a manufacturer of flytraps and tools against 

insects and rodents. The company is offering a complete range of pest 

control products suitable for protection of home and health. All of the 

glue traps are poison free, the company is using pheromones or food 

based attractants as a lure.

The company is looking for distributors around the world to cooperate 

on the basis of commercial agreement. The company is offering its 

services under supplier agreement as well.

22/03/2023 różne inne produkty

BOCZ20220323030

Czeska firma specjalizująca się w spawaniu, cięciu laserowym, 

formowaniu i obróbce blach poszukuje partnera do współpracy na 

podstawie umowy z dostawcą.

Firma poszukuje partnerów w Austrii, Belgii, Niemczech, Danii i Norwegii.

A Czech company specialised in welding, laser cutting, forming and sheet 

metal processing is looking for partner for cooperation on the basis of 

supplier agreement.

The company is looking for partners in Austria, Belgium, Germany, 

Denmark and Norway.

22/03/2023 metalowa

BOCZ20220323031

Czeska firma specjalizująca się w spawaniu, cięciu laserowym, 

formowaniu i obróbce blach chciałaby rozszerzyć swoją działalność i 

poszukuje partnerów handlowych w Belgii, Austrii, Niemczech, Norwegii

i Szwajcarii. Firma poszukuje agentów zainteresowanych 

wprowadzeniem produktów do firm meblarskich.

Współpraca powinna opierać się na umowach handlowych. Firma 

oferuje różne stalowe nogi stołowe.

A Czech company, specialized in welding, laser cutting, forming and 

sheet metal processing, would

like to expand its activities and is searching for sales partners in Belgium, 

Austria, Germany, Norway

and Switzerland. It is looking for agents interested in introducing the 

products to furniture companies.

The cooperation should be based on commercial agreements. The 

company is offering various steel table legs.

22/03/2023 metalowa

BOCZ20220328027 

Czeska firma doświadczona w zakresie branży soczewek kontaktowych 

poszukuje nowych partnerów biznesowych (pośredników, 

dystrybutorów, handlowców czy agentów) dla swoich nowych 

produktów  do bandaży weterynaryjnych z soczewek kontaktowych, 

zwłaszcza dla małych zwierząt.  

A Czech company experienced in the field of contact lenses industry is 

looking for new business partners (trade intermediaries, distributors, 

trade representatives or agents) for its new product - veterinary bandage 

contact lenses especially for small animals.

27/03/2023 różne inne produkty

BODE20220303021

Niemieckie MŚP oferuje instalację, konserwację i naprawę systemów 

informatycznych, takich jak rozwiązania do odprawy bagażu na 

lotniskach, automatów biletowych systemów transportu publicznego, 

systemów kontroli dostępu i komputerów stacjonarnych/serwerów, 

routerów/przełączników. Firma poszukuje międzynarodowych 

partnerów oferujących takie systemy i szuka partnera do outsourcingu 

lub podwykonawstwa instalacji i/lub wsparcia technicznego systemów. 

MŚP działa na terenie Niemiec.

A German SME offers the installation, maintenance and repair of IT 

systems as airport boarding and luggage check-in solutions, ticket 

machines of public transport systems, access control systems and 

servers, routers and switches. The company is looking for international 

partners who offer such systems and are looking for a partner for the 

outsourcing or subontracting of the installation and/or the technical 

support of the systems. The SME operates nationwide in Germany.

02/03/2023 komputery i IT



BODE20220303023

Niemieckie MŚP, zajmujące się rozwojem i produkcją szerokiej gamy 

komponentów hydrauliki olejowej do zastosowań stacjonarnych i 

mobilnych (maszyny rolnicze i budowlane) oraz dla elektrowni, 

poszukuje partnerów dystrybucyjnych dla swoich produktów. Ponadto 

firma poszukuje producentów maszyn zainteresowanych integracją 

oferowanych elementów hydrauliki olejowej do swoich produktów. MŚP 

oferuje działanie jako ich podwykonawca.

A German SME, active in the development and production of a broad 

range of oil hydraulic components for stationary or mobile applications 

(agricultural and construction machinery) as well as for power plants, is 

searching for distribution partners for their products. Furthermore the 

company is searching for manufacturers of machines who are interested 

in the integration of the offered oil hydraulic components into their 

products; the SME offers to act as their subcontractor.

02/03/2023 narzędzia i części

BODE20220304021

Niemiecka firma opracowała ekologiczny system klimatyzacji 

pomieszczeń wykonany z gliny. Glina jest materiałem budowlanym o 

pozytywnych właściwościach, które są przydatne do kontroli 

temperatury w budynkach. Ze względu na samodzielnie opracowany 

proces prasowania, produkcja jest bardzo opłacalna. Modułowy system 

jest łatwy w instalacji i łączy w sobie pięć funkcji na jednej powierzchni: 

ogrzewanie, chłodzenie, regulację wilgotności, oczyszczanie powietrza, a 

także doskonałą akustykę. MŚP poszukuje partnerów w zakresie usług 

dystrybucyjnych.

A German company has developed an ecological room climate system 

made of clay. Clay is a building material with positive characteristics, 

which are useful for temperature control in buildings. Due to the self 

developed pressing process, the production is very cost-effective. The 

modular system is easy to install and combines five functions on one 

surface: heating, cooling, moisture regulation, air cleaning as well as fine 

acoustics. The SME is looking for distribution service partners.

03/03/2023 różne inne produkty

BODE20220307026

Niemieckie MŚP oferuje inteligentny i innowacyjny sprzęt, 

oprogramowanie i inne usługi dla firm działających w sektorze obiegu 

zamkniętym, gospodarki wodnej i recyklingu wody. Zrównoważonym 

celem jest badanie etapów wzrostu wartości. Pierwszym produktem 

firmy jest system wspierający monitoring danych ze starych drzew w 

miastach.

This German SME offers intelligent and innovative hardware, software 

and other services for circular business, water management as well as 

water recycling.The sustainable aim is the investigation of the value hill 

stages. Companies first product is a system supporting monitoring of 

data from old trees in the cities. 

06/03/2023 komputery i IT

BODE20220309002

Niemieckie MŚP zajmujące się rozwojem, produkcją i sprzedażą urządzeń 

do konserwacji wody oferuje szeroką gamę maszyn do konserwacji 

wody. Asortyment obejmuje łodzie, pojazdy i amfibie, a także osprzęt do 

standardowych ciągników do czyszczenia i koszenia otwartych systemów 

wodnych. Niemieckie MŚP poszukuje partnerów dystrybucyjnych i umów 

o pośrednictwo handlowe.

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

maintenance machines offers a broad range of machinery for water 

maintenance. The product range contains boats, vehicles and 

amphibious machines, as well as attachments for standard tractors for 

the cleaning and mowing of open water systems. The German SME is 

searching for distribution partners and commercial agency agreements.

 07/03/2023 różne inne produkty

BODE20220309014

Niemieckie MŚP jest ekspertem w dziedzinie rozwiązań filtracyjnych od 

dziesięcioleci. Firma obsługuje głównie sektor maszynowy, w którym 

konieczne jest oczyszczanie chłodziw i smarów. Oferuje systemy 

kompaktowe i scentralizowane. Całkowicie nowatorska innowacja, 

oznaczająca zastąpienie najnowocześniejszej filtracji włókniną, została 

opracowana we własnym zakresie. Firma poszukuje pośredników 

handlowych we Francji.

A German SME is an expert in filtration solutions since decades. The 

company serves mainly the machine sector in which coolants and 

lubricants must be cleaned. They offer compact and centralised systems. 

A complete novel innovation, meaning the replacement of state of the 

art fleece filtration, has been developed inhouse. The company now is 

looking for trade intermediaries in France.

10/03/2023 inne usługi



BODE20220311001

Niemieckie MŚP aktywne jako ekspert z dziedziny budownictwa (ochrona 

i renowacja), zarejestrowane jako przysięgły rzeczoznawca, poszukuje 

partnerów do projektów międzynarodowych. Firma oferuje ocenę szkód 

budowlanych oraz ich właściwą naprawę jako usługę. Firma ma 

akredytację na realizację projektów w całej Europie. Typ współpracy to 

umowa podzlecenia.

A German SME active as an expert for building protection and building 

renovation, who is registered in Germany as publicly appointed and 

sworn expert, is searching for international project partners. The 

company offers the assessment of construction damages and defect as 

well as the proper repair of those as a service. The SME is accredited for 

projects all over Europe. Targeted type of cooperation are outsourcing 

agreements.

10/03/2023 materiały i usługi budowlane

BODE20220311003

Niemieckie MŚP oferuje naprawę betonowych części budowlanych i 

urządzeń infrastrukturalnych zniszczonych przez pęknięcia lub korozję 

nowoczesnymi metodami, takimi jak wtrysk zawiesin cementowych lub 

żywic. Oferowany proces naprawy jest zgodny z certyfikatami 

Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierii Budowlanej. Firma poszukuje 

partnerów z branży budowlanej do umów produkcji i podwykonawstwa.

The German SME offers the repair of concrete building parts and 

infrastructure facilities damaged by cracks or corrosion with modern 

repair processes such as the injection of cement-based suspensions and 

resins. The offered repair processes are in accordance with German 

Concrete and Construction Engineering Association certificates. The SME 

seeks to establish subcontracting and manufacturing agreements with 

partners from the construction industry.

11/03/2023 materiały i usługi budowlane

BODE20220311012

Niemieckie MŚP specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości dodatków 

do paliw i smarów. Dodatki mają wielorakie pozytywne efekty i są 

stosowane do przechowywania i spalania kopalnych i biogenicznych 

źródeł energii. Firma poszukuje partnerów z dostępem do handlu ropą, 

rafinerii, sieci stacji naprawczych i operatorów pojazdów komercyjnych. 

Typ współpracy to umowy usług dystrybucyjnych lub agencji 

handlowych.

A German SME is specialized in production of high-quality additives for 

fuels and lubricants. Additives have multiple positive effects and are 

used in the storage and combustion of fossil and biogenic energy 

sources. The company is looking for partners with access to the 

petroleum trade, refineries, service station networks and operators of 

commercial vehicles through distribution services agreements or 

commercial agency agreements.

11/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BODE20220311021

Niemieckie MŚP aktywne od 23 lat w rozwoju i produkcji funkcjonalnych 

prototypów i małych serii części w branży samochodowej, medycznej, 

maszynowej i elektronicznej poszukuje partnerów zainteresowanych 

podzleceniem produkcji małoseryjnej części plastikowych (do 10000). 

Oferuje też konsultacje projektowe. Typ współpracy to umowy 

podwykonawstwa, podzlecenia i produkcji.

A German SME active for 23 years in the development and production of 

functional prototypes and small series production for OEMs in the 

automotive, medical, industrial machines and electronics industries is 

searching for partners interested in the outsourcing of the 

manufacturing of small series production of plastic parts (series 1 to 

10,000). It also offers design consultation. Targeted types of cooperation 

are outsourcing, subcontracting and manufacturing agreements.

11/03/2023 narzędzia i części

BODE20220311022

Niemiecki instytut komunikacyjny wspiera z sukcesem krajowe i 

międzynarodowe inicjatywy badawcze. Jego misją jest budowa mostów 

porozumienia między światem nauki i społeczeństwem i wsparcie 

zamierzeń naukowych. Poszukuje umów podwykonawstwa i 

podzlecenia, dodatkowych kontaktów z dziennikarzami naukowymi oraz 

partnerami międzynarodowych projektów.

This German science communication institute supports very successfully 

national and international research initiatives in communicating 

effectively and leveraging their dissemination potential. Their mission is 

to build bridges of understanding between science and society and to 

raise support for scientific endeavours across the board. They are looking 

for subcontracting or outsourcing agreements, additional science 

journalist contacts and international project partners.

11/03/2023 inne usługi



BODE20220311023

Innowacyjna społeczność i przestrzeń co-workingowa w Niemczech 

opracowała platformę do kojarzenia umiejętności uczestników dla 

wspólnych projektów. Poszukują partnerów o podobnym profilu 

działania w Europie do testowania rozwiązania, zgłaszania uwag i 

możliwej przyszłej współpracy międzynarodowej. Oferowana jest 

umowa licencyjna.

An innovation community and co-working space in Germany developed 

a software platform for matching members skills for joint projects. They 

are looking for community driven co-working spaces and innovation 

communities around Europe willing to test the software solution, give 

feedback and might later use the software for connecting co-working 

members across borders. They are open for feedback and interested to 

cooperate under a license agreement.

11/03/2023 komputery i IT

BODE20220314008

Niemieckie MŚP aktywne w projektowaniu przemysłowym poszukuje 

zagranicznych partnerów. Firma oferuje rozwój projektowania dla 

europejskich firm z różnych branż, takich jak samochodowa, 

wyposażenia bezpieczeństwa, narzędziowa, maszyn przemysłowych, 

meblarska. Produkty zaprojektowane z podejściem wielodyscyplinarnym  

otrzymały wiele nagród. Firma  oferuje partnerom umowy 

podwykonawstwa i podzlecenia.

A German SME active in industrial design is searching for international 

partners. The company offers design development from various 

branches as automotive, safety equipment, tools, industrial machinery 

and furniture for well known European companies. Products designed 

within their multidisciplinary approach received design awards. The SME 

is searching for partners for subcontracting and outsourcing agreements.

14/03/2023 inne usługi

BODE20220314036

Niemiecka agencja zajmująca się komunikacją, public relations, 

marketingiem treści i zarządzaniem konferencjami specjalizuje się w 

marketingu i prezentacji treści technicznych w różnych obszarach 

zastosowań. Swoją wiedzą służą wszystkim organizacjom poszukującym 

profesjonalnych usług PR i content marketingu. Ponadto poszukują 

konsorcjów projektowych UE, które poszukują profesjonalnego partnera 

do rozpowszechniania pakietu roboczego. Można zawierać umowy 

podwykonawstwa lub outsourcingu.

A German agency for communications, public relation, content 

marketing and conference management is specialized in marketing and 

presentation of technical content in various application fields. They offer 

their expertise to all organizations looking for professional PR services 

and content marketing. Moreover, they seek EU project consortia that 

are looking for a professional dissemination partner for the work 

package dissemination. Subcontracting or outsourcing agreements can 

be concluded.

13/03/2023 reklamowa, filmowa

BODE20220315005

Niemiecka firma dostarczająca rozwiązania IT i ekspertów chce się 

rozwijać na rynkach duńskim, francuskim, holenderskim, szwajcarskim, 

austriackim, fińskim, szwedzkim i norweskim. Firma poszukuje w 

szczególności firm informatycznych, ale także aktorów publicznych, 

którzy potrzebują nowych rozwiązań informatycznych lub ekspertów do 

swoich projektów digitalizacyjnych. W obliczu pandemii Covid-19 firma 

opracowała m.in. rozwiązania zbliżeniowe dla restauracji. Usługi są 

oferowane w ramach umowy podwykonawczej, outsourcingu lub 

umowy licencyjnej.

German company providing IT solutions and experts would like to 

expand to Danish, French, Dutch, Swiss, Austrian, Finnish, Swedish and 

Norwegian markets. The company seeks, in particular, IT companies but 

also public actors who need new IT solutions or experts for their 

digitalisation projects. In the wake of the Covid-19 pandemic, the 

company has developed, for instance, contactless solutions for 

restaurants. Services are offered through subcontracting, outsourcing, or 

license agreement.

14/03/2023 komputery i IT



BODE20220315012

Niemieckie MŚP zajmujące się opracowywaniem, produkcją i sprzedażą 

naturalnych pokryć ścieżek, które są odpowiednie do warunków 

klimatycznych specyficznych dla danego kraju i lokalizacji, w których są 

one używane, poszukuje partnerów joint venture w Skandynawii, 

Islandii, Kanadzie i we Włoszech. Zadaniem będzie opracowanie 

specyficznych dla danego kraju mieszanek materiałowych do naturalnych 

pokryć ścieżek ze spoiwem o wysokiej zawartości lokalnego materiału 

mineralnego w celu zminimalizowania nakładu transportu.

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

natural binded path coverings which are suitable for country specific 

climate conditions and the locations where they are used is looking for 

joint venture partners in Scandinavia, Iceland, Canada and Italy. The task 

will be the development of country specific material mixtures for natural 

binded layer path coverings with a high content of local mineral material 

to minimise the transport effort.

14/03/2023 materiały i usługi budowlane

BODE20220315029

Niemiecka manufaktura specjalizuje się w produkcji ręcznie robionego 

marcepanu i nadziewanych smakołyków czekoladowych. Oprócz 

asortymentu, wytwarzają na specjalne zamówienie smakołyki na 

zamówienie. W Niemczech firma ma ugruntowaną pozycję na 

regionalnym rynku odsprzedaży. Firma chce rozszerzyć sprzedaż poza 

Niemcy. Poszukują dystrybutorów w Azji i Europie Wschodniej. Możliwe 

segmenty rynku docelowego za granicą to sklepy delikatesowe i hotele 

premium.

The German manufactory is specialised in producing handmade 

marzipan and filled chocolate treats. In addition to their product range, 

they manufacture custom made treats for special occasions. In Germany, 

the company is well established on the regional market for resale. The 

company wants to expand their sales beyond Germany. They are looking 

for distributors in Asia and East Europe. Possible target market segments 

abroad are delicatessen stores and premium hotels.

14/03/2023 spożywcza

BODE20220316014

Niemiecki spin-off lokalnego uniwersytetu specjalizuje się w 

opracowywaniu i sprzedaży wysoce adaptacyjnych chwytaków do 

robotów w zastosowaniach produkcyjnych i logistycznych. Te 

indywidualne chwytaki przemysłowe umożliwiają producentom 

przemysłowym i firmom logistycznym produkowanie i transportowanie 

niestandardowych produktów w sposób ekonomiczny i automatyczny. 

MŚP poszukuje wsparcia  technicznego, techniczno-handlowego w 

ramach współpracy badawczej,  w celu dalszego rozwoju produktu.

A German spin-off of a local university specializes in the development 

and sale of highly adaptable grippers for robots in production and logistic 

applications. Therefore the SME offers individual industrial grippers 

which enable industrial producers and logistics companies to 

manufacture and transport customized products cost-effectively and 

automatically. The SME is looking for technical, commercial with tech. 

assistance and research cooperation agreements to further develop the 

product.

16/03/2023 różne inne produkty

BODE20220316015

Niemiecki dostawca szerokiej gamy urządzeń wibracyjnych do 

sortowania materiałów stałych i sypkich w różnych gałęziach przemysłu, 

takich jak: motoryzacja, rolnictwo, odlewnictwo, hutnictwo, chemia, 

surowce, recykling i żywność, poszukuje partnerów dystrybucyjnych i 

produkcyjnych, którzy są zainteresowani integracją oferowanych maszyn 

w kompletne linie technologiczne.

A German supplier of a broad range of vibration equipment for the 

sorting of solid and bulk materials in various industries such as 

automotive, agriculture, casting and steel, chemical, recycling and food 

as well as raw materials, is looking for distribution partners and partners 

for manufacturing agreements who are interested to integrate the 

offered machinery in complete processing lines.

16/03/2023 pojazdy i maszyny/maszynowa



BODE20220321001

Niemiecka firma specjalizuje się w opracowywaniu rozwiązań klejenia do 

łączenia szerokiej gamy materiałów podczas przemysłowych procesów 

produkcyjnych w różnych branżach. Opracowuje rozwiązania aplikacyjne 

dostosowane do indywidualnych sytuacji materiałowych i 

produkcyjnych. Docelowe formy współpracy to produkcja pojedynczych 

wyprasek klejonych oraz automatyzacja procesów aplikacji w sektorze 

technologii samoprzylepnych, jako umowa produkcyjna i 

outsourcingowa.

A German SME specialised in the development of gluing solutions for the 

connection of a broad range of materials during industrial manufacturing 

processes in different branches. It develops application solutions that are 

geared to individual material and production situations. Targeted forms 

of cooperation are the production of individual adhesive moulded parts 

and the automation of application processes in the self-adhesive 

technology sector, as manufacturing and outsourcing agreement.

21/03/2023 różne inne produkty

BODE20220321008

Niemieckie MŚP, specjalizujące się w zbieraniu i przetwarzaniu odpadów 

dentystycznych, poszukuje partnera do współpracy na rynek holenderski. 

Firma oferuje umowę handlową lub umowę joint venture holenderskim 

partnerom, którzy chcą współpracować z niemieckim MŚP.

A German SME, specialized in collecting and processing of dental waste 

is looking for a cooperation partner to target the Dutch market. The 

company offers a commercial agreement or a joint venture agreement 

to Dutch partners that want to collaborate and team up with the 

German SME.

21/03/2023 różne inne produkty

BODE20220321024

Niemieckie MŚP opracowuje i produkuje  odzież medyczną i kontroluje 

cały łańcuch wartości zgodnie ze zrównoważonymi standardami: od 

uprawy roślin po przetwarzanie włókien, by wyprodukować odzież. Firma 

poszukuje agencji handlowej lub umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych z agentem lub dystrybutorem, który również wysoko 

ceni zrównoważony rozwój i uczciwy handel.

A German SME develops and produces sustainable medical clothing and 

controls the entire value chain along sustainable standards: from 

growing the crops to processing the fibres into garments. They are 

looking for either a commercial agency or distribution services 

agreement with an agent or distributor that also highly values 

sustainability and fair trade.

21/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BODE20220324001

Niemieckie MŚP zajmujące się sprzedażą i dystrybucją zapraw i powłok 

ochronnych do nawierzchni poszukuje partnerów. W porównaniu z 

produktami najnowocześniejszymi, zaprawy te mają kilka zalet, 

ponieważ mogą być stosowane również w warunkach wilgotnych. 

Docelowymi rodzajami współpracy są umowy agencyjne i usługi 

dystrybucyjne.

A German SME active in the sales and distribution of mortars and 

protection coatings for pavement is searching for partners. Compared 

with state of the art products, the mortars offer several advantages as 

they can be applied also in wet conditions. Targeted types of 

cooperation are commercial agency and distribution service agreements.

23/03/2023 różne inne produkty

BODE20220329022 

Niemiecka agencja sprzedaży poszukuje producentów odlewanych 

ciśnieniowo części, części stemplowanych, rurek giętych i profili, filtrów 

oraz silników jak również automatycznej technologii integratorów 

systemów, producentów komponentów automatycznych, sprzętu do 

robotów oraz oprogramowania do robotów. Agencja szuka 

międzynarodowych dostawców, którzy chcą pracować na zasadzie 

umowy komercyjnej.

A German sales agency is calling manufacturers of die castings parts, 

stamping parts, bent tubes and profiles, filters and engines as well as 

automation technology system integrators, automation component 

manufacturers, robotic hardware manufacturers and robotic software 

developers. The agency is looking for international suppliers who are 

willing to work on the basis of a commercial agency agreement.

28/03/2023 różne inne produkty

BODK20220301009

Duńska firma zajmująca się opracowywaniem i produkcją 

programowalnych sterowników procesów z wyświetlaczem do 

zastosowań przemysłowych poszukuje partnera, który pomógłby w 

weryfikacji rynkowej produktów, a następnie w ich dystrybucji. 

Przewidywany rodzaj współpracy to umowa o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A Danish company developing and producing programmable process 

controllers with display for industrial use is looking for a partner, who 

can assist with market validation of the products, and afterwards 

distribution. The envisaged type of collaboration is a distribution service 

agreement.

28/02/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BODK20220307023

Duńskie studio dmuchania szkła ze skalistej wyspy Bornholm, 

produkujące wysokiej klasy szkło użytkowe do dekoracji i nakrywania 

stołu, oferuje swoje produkty dystrybutorom. Styl jest elegancki, prosty i 

posiada czysty, skandynawski ton. 

A Danish glassblowing studio from the rocky island of Bornholm, 

producing high-end utility glass for decoration and table settings. The 

style is elegant, simple and has a clean Scandinavian tone. The company 

offers mouth blown glass to distributors who would like to represent 

quality and professional craftsmanship. 

06/03/2023 różne inne produkty

BODK20220314038

Duńska firma jest spin-offem rodzinnego łowiska z Wysp Owczych. Firma 

dostarcza świeże lub mrożone ryby w postaci wstępnie przetworzonej 

lub przetworzonej bezpośrednio z własnej fabryki na Wyspach Owczych 

lub za pośrednictwem sieci zaufanych partnerów. Ryby mają pełną 

identyfikowalność od połowu do dostawy, a firma jest elastyczna, aby 

zaspokoić potrzeby swoich klientów. Obecnie duńska firma poszukuje 

partnera do umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Danish company is a spin-off of a family owned fishery from the 

Faroe Islands. The business supplies fresh or frozen fish, in either a pre-

processed or processed form directly from their own factory in the Faroe 

Islands, or via their network of trusted partners. The fish has full 

traceability from catch to delivery and the company is flexible to meet 

the need of their customers. The Danish company is currently searching 

for a partner under a distribution services agreement.

13/03/2023 spożywcza

BODK20220323006

Duńska firma wytwarzająca zaawansowane technologicznie i 

indywidualne rozwiązania dla nowoczesnych budynków inwentarskich, 

poszukuje dystrybutorów i dealerów na całym świecie, aby jeszcze 

bardziej zwiększyć swoją i tak już globalną obecność. Główną zaletą 

rozwiązań jest to, że zawsze są inteligentne, elastyczne i łatwe do 

aktualizacji w przypadku pojawienia się nowych przepisów lub 

technologii. Ponadto możliwa jest bezpośrednia usługa online.

The Danish company manufactures hi-tech and individual solutions to 

modern livestock houses is searching for distributors and dealers 

worldwide to increase their already global presence even more. The 

main advantage of the solutions is that they are always intelligent, 

flexible and easy to upgrade, if new regulations or technologies emerge. 

Furthermore direct online service is possible.

22/03/2023 materiały i usługi budowlane

BODK20220323014

Duńska firma produkuje sprzęt i technologię opieki zdrowotnej i opieki 

społecznej oraz poszukuje dystrybutorów i dealerów w Europie, a 

zwłaszcza w Holandii, Niemczech i Francji, aby jeszcze bardziej zwiększyć 

swoją globalną obecność. Główną zaletą rozwiązań jest to, że zawsze są 

inteligentne, elastyczne i łatwe do aktualizacji w przypadku pojawienia 

się nowych przepisów lub technologii.

The Danish company manufactures health care and welfare equipment 

and technology and is searching for distributors and dealers in Europe, 

and especially in The Netherlands, Germany and France to increase their 

global presence even more. The main advantage of the solutions is that 

they are always intelligent, flexible and easy to upgrade, if new 

regulations or technologies emerge.

22/03/2023 medycyna

BODK20220323021

Duńska firma jest producentem opatentowanego klipsa do wpustów, 

który specjalizuje się w branży elektroinstalacyjnej. Zacisk do rowków 

został zaprojektowany, aby zwiększyć wydajność elektryków i 

hydraulików podczas frezowania rowków i mocowania rur. Firma 

poszukuje dystrybutorów m.in. firm handlowych dostarczających sprzęt 

dla  profesjonalnych hydraulików, elektryków i sektora handlu.

The Danish company is a manufacturer of a patented groove clip which is 

specialized within the electric installation industry. The groove clip was 

designed to increase the productivity of electricians and plumbers when 

dealing with milling grooves and fixing tubes. The company is searching 

for distributors, e.g. trading companies selling to the professional 

plumber, electric installer and trade sector.

22/03/2023 materiały i usługi budowlane



BOEE20220309023

Producent urządzeń elektronicznych do saun, producent pieców i 

urządzeń klimatyzacyjnych z Estonii oferuje nowe doznania saunowe 

dzięki unikalnej opatentowanej technologii mieszania warstw powietrza 

w saunie.

Umożliwia i tworzy bardziej zrównoważony i łagodny klimat w saunie. 

Firma poszukuje dystrybutorów w Skandynawii, Wielkiej Brytanii i 

Niemczech.

 

 

The manufacture of electronic equipment for saunas, producer of 

heaters and sauna climate devices from Estonia offers a new sauna 

experience thorough unique patented technology of mixing air layers in 

sauna.

It enables and creates a more balanced and softer climate in sauna. They 

are looking for distributors in Scandinavia, United Kingdom and 

Germany.

 22/03/2023 różne inne produkty

BOEE20220329011 

Firma z branży medyczno-technicznej z Estonii opracowała testy 

genetyczne (znak CE) do technologii wielogenowej oceny ryzyka (PRS)  

raka piersi, prostaty, jelita grubego oraz raka skóry. Testy oceniają 

osobiste ryzyko pacjenta i dają rekomendacje kliniczne do dalszego 

leczenia. Wszystkie testy są przeznaczone do użytku w celu ochrony 

zdrowia. Prewencyjne testy genetyczne są odpowiednie dla wszystkich 

dorosłych osób! Firma chce dokonać ekspansji na Skandynawię oraz 

kraje Europy Centralnej i poszukuje dystrybutorów.

A health-tech company based in Estonia has developed genetic tests (CE-

marked) for breast, prostate, colorectal cancer and skin melanoma based 

on polygenic risk score (PRS) technology. The tests assess patient's 

personal cancer risks and give clinical recommendations for further 

treatment. All tests are intended for use in the healthcare. Preventive 

genetic testing is suitable for all adults!

The company wants to expand in Scandinavia and Central Europe 

countries and is looking for distributor

28/03/2023 medycyna

BOES20220228010

Ta hiszpańska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 

innowacyjnych konstrukcji fitness. Siedziba firmy znajduje się w 

Madrycie, gdzie wytwarzane są jej produkty. Posiada ponad 25-letnie 

doświadczenie w branży fitness oraz w procesie innowacji w zakresie 

produkcji sprzętu fitness o wysokich standardach niezawodności, 

ergonomii i trwałości.

The Spanish company is specialized in designing and manufacturing of 

innovative fitness structures. They are based in Madrid, where they 

produce their products. They have over 25 years of experience in the 

fitness industry and in the innovation process of manufacturing fitness 

equipment with high standards of reliability, ergonomics and durability.

06/03/2023 różne inne produkty

BOES20220303001

Hiszpańska firma konsultingowa zajmująca się ochroną środowiska 

oferuje doradztwo środowiskowe, aby wspierać inne firmy i instytucje w 

ocenie zrównoważonego rozwoju ich produktów, procesów i organizacji. 

Firma prowadzi ich na drodze do dostosowania ich portfolio do 

konkretnych przepisów, certyfikatów i oznakowań ekologicznych, 

zapewniając przewagę konkurencyjną dla rozwoju ich biznesu. Firma 

poszukuje partnerów w ramach umowy o podwykonawstwo.

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

02/03/2022
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

BOES20220307029

Hiszpańska firma opracowała inteligentny system regeneracji odcinka 

lędźwiowego. Chcą rozpocząć sprzedaż tego oparcia w krajach UE i 

innych krajach EEN. Są zainteresowani usługami pośrednictwa 

handlowego lub umową dystrybucji.

This Spanish company has developed an intelligent lumbar 

reconditioning system. They wish to start selling this backrest in EU and 

other EEN countries. They are interested in trade intermediary services, 

either commercial agency agreement or distributor service agreement.

06/03/2023 medycyna



BOES20220309031

Hiszpańska firma produkująca wysokiej jakości płytki z metalicznym 

wykończeniem o różnych kolorach, fakturach i rozmiarach do 

zastosowań architektonicznych, mieszkaniowych lub komercyjnych 

poszukuje dystrybutorów wysokiej klasy płytek w Europie.

Spanish company manufacturing high quality tiles with metallic finishes 

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

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

 09/03/2023 metalowa

BOES20220310007

Hiszpańska firma produkująca wysokiej jakości płytki z metalicznym 

wykończeniem o różnych kolorach, fakturach i rozmiarach, do 

zastosowań architektonicznych, mieszkaniowych lub komercyjnych 

poszukuje agentów handlowych znających dystrybutorów średniej i 

wysokiej klasy płytek ceramicznych w krajach Europy i innych krajach na 

całym świecie.

Spanish company manufacturing high quality tiles with metallic finishes 

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

commercial use is looking for commercial agents with access to mid to 

high-end ceramic tile distributors in some countries of Europe and other 

countries around the world.

10/03/2023 różne inne produkty

BOES20220311030

Hiszpańska firma z Walencji zajmuje się projektowaniem, produkcją i 

rozwojem specjalnych dronów do zadań dozoru i działań ratowniczych 

na plaży. Poszukuje partnerów do umów agencji handlowej i joint 

venture.

This company is based in Valencia (Spain). Its main activity is the design, 

manufacture and deployment of specific unmanned aircraft for 

emergency management and rescue tasks at the beach. It is looking for 

partners under a commercial agency or joint venture agreement.

21/03/2023 pojazdy i maszyny/maszynowa

BOES20220315024

Hiszpańskie MŚP opracowało łatwe w użyciu i przenośne narzędzie 

przeznaczone zarówno dla fizjoterapeutów, jak i pacjentów, które 

umożliwia leczenie skurczów lub przeciążeń mięśni. Jego innowacja 

polega na jego wszechstronności, która może być stosowana w różnych 

obszarach ciała i do różnych rodzajów zastosowań, dzięki 3 strefom 

leczenia. Firma poszukuje firm zainteresowanych zawarciem umów 

handlowych na dystrybucję i komercjalizację tego produktu.

A Spanish SME has developed an easy-to-use and portable tool designed 

for both physiotherapists and patients that allows treating muscle 

contractions or overloads. Its innovation lies in its versatility to be used 

in different body regions and for different types of applications, thanks 

to its 3 treatment zones. The company is looking for companies 

interested in commercial agreements for the distribution and 

commercialisation of this product.

14/03/2023 medycyna

BOES20220316009

Ta hiszpańska firma to niezależny producent energii odnawialnej (IPP: 

Independent Power Producer), głównie fotowoltaicznej i wiatrowej, 

obejmujący cały łańcuch wartości, od rozwoju elektrowni do zarządzania 

aktywami. Firma poszukuje partnerów z organizacji publicznych lub 

prywatnych (niezależnie od tego, czy reprezentują  sektor energetyczny, 

energochłonny, mobilności, transportu i logistyki, czy sektor gazu 

ziemnego) w celu nawiązania długotrwałej współpracy w ramach umowy 

outsourcingu usług lub podwykonawstwa. 

The Spanish company is an independent power producer (IPP) of 

renewable energy, mainly photovoltaic and wind power, covering the 

entire value chain, from plant development until asset management. The 

company is looking for clients from public or private organizations, 

whether they are in the Utility-scale electricity, energy intensive 

industries, mobility, transport and logistics or natural gas sector, in order 

to establish a long partnership under service outsourcing agreement or 

subcontracting

18/03/2023
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

BOES20220316016

Ta hiszpańska firma zajmuje się produkcją wykonanych ręcznie i ręcznie 

malowanych ściennych płytek ceramicznych. W ofercie znaleźć można 

szeroką gamę wzorów, formatów i kolorów, zarówno błyszczących, jak i 

matowych. Firma poszukuje dystrybutorów materiałów budowlanych, 

którzy będą sprzedawać te wyroby firmom budowlanym oraz klientom 

indywidualnym. Oczekiwany rodzaj współpracy - umowa dystrybucji. 

This Spanish company is devoted to manufacturing handmade and hand 

painted ceramic wall tiles. They offer a wide variety of designs, formats 

and colours, both glossy and matte. The company is looking for 

construction materials distributors which will on-sell their products to 

construction companies and private customers. They will operate under 

a distribution agreement.

16/03/2023 materiały i usługi budowlane



BOES20220316030

Ta hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji, dystrybucji i montażu 

szerokiej gamy innowacyjnych materiałów powłokowych dla sektora 

budowlanego. Firma posiada trzy zróżnicowane linie produktów: powłoki 

dekoracyjne, powłoki techniczne oraz materiały powłokowe 

przeznaczone specjalnie do basenów. Preferowanym typem partnera 

będą dystrybutorzy materiałów budowlanych, którzy podejmą się 

sprzedaży produktów firmy firmom budowlanym lub projektantom. 

Oczekiwany rodzaj współpracy - umowa dystrybucyjna. 

This Spanish company specialises in the manufacture, distribution and 

installation of a wide range of innovating coating materials for the 

building sector. They have three differentiated lines of products: 

decorative coatings, technical coatings and coating materials specifically 

designed for swimming-pools. Their preferred type of partner would be 

building materials distributors which will on sell to building companies or 

specifiers. They would operate under a distribution agreement.

16/03/2023 materiały i usługi budowlane

BOES20220317028

 Ta młoda i dynamiczna hiszpańska firma rodzinna  projektuje i 

produkuje ekskluzywne, ręcznie robione,  meble. W swojej ofercie 

posiada meble, akcesoria dekoracyjne, tekstylia i oświetlenie. Firma 

poszukuje międzynarodowych dystrybutorów w zakresie wysokiej klasy 

mebli i mebli łazienkowych, a także architektów, dekoratorów i 

projektantów wnętrz, chcących dotrzeć do  globalnej oferty w zakresie 

dekoracji. Firma jest otwarta na ekspansję do dowolnego kraju z Unii 

Europejskiej i krajów trzecich.

It is a Spanish family business, young and dynamic, that designs and 

manufactures exclusive handmade furniture. Its offer includes furniture, 

decoration accessories, textiles and lighting. The company is looking for 

international distributors in the field of high-end furniture and bathroom 

furniture and also for architects, decorators and interior designers 

looking for a global decoration offer. The company is open to expand to 

any country from the European Unión and third countries.

17/03/2023 produkty drewniane, meble

BOES20220317032

Ta hiszpańska firma rodzinna z ponad 30-letnim doświadczeniem w 

produkcji stojaków i ekspozytorów do płytek ceramicznych, poszukuje 

importerów lub dystrybutorów płytek ceramicznych do współpracy w 

ramach umowy dystrybucyjnej, w celu ekspansji na inne kraje 

europejskie oraz kraje należące do sieci EEN. Przez cały okres swojej 

działalności, firma dostarczała produkty i usługi głównym hiszpańskim 

producentom płytek ceramicznych.

This Spanish family-owned company with more than 30 years’ 

experience in the manufacturing of racks and displays for ceramics tiles 

is seeking ceramic tiles importers or distributors to expand to other 

European and EEN countries under a distribution agreement. They have 

been providing products and services to the main Spanish ceramic tile 

manufacturers throughout their wide career.

17/03/2023 różne inne produkty

BOES20220317038

Hiszpańskie MŚP z doświadczeniem w opracowywaniu i konstruowaniu 

produktów, oferuje biodegradowalną, mało widoczną pułapkę, bez 

środków owadobójczych, zaprojektowaną specjalnie do pobierania 

próbek i masowego wychwytywania owadów za pomocą  żeńskich 

feromonów, odpowiednią dla 140 gatunków owadów. Przykładem 

zastosowania jest zwalczanie szkodników w lesie, rolnictwie, winnicach, 

ogrodnictwie i na polach sadowniczych. Firma jest zainteresowana 

umową dystrybucyjną.

The Spanish SME experienced in design and product engineering offers a 

biodegradable trap of low visual impact, without insecticides, designed 

specifically for the sampling and massive capture of insects by female 

pheromones, valid for 140 species of insects. An example of application 

is the control of pests in the forest, agriculture, winery, horticulture and 

fruit growing fields. The company is interested in a distribution 

agreement.

18/03/2023
środowisko/energia/ochrona 

środowiska



BOES20220317040

Hiszpańska firma zajmuje się produkcją i sprzedażą wszelkiego rodzaju 

sprzętu do centrów fitness, centrów odnowy biologicznej i SPA. 

Specjalizuje się w zakresie instalacji urządzeń i projektów pod klucz. 

Firma poszukuje dystrybutorów w sektorze fitness w krajach objętych 

działaniem sieci EEN, zainteresowanych sprzedażą ich produktów do 

centrów fitness, spa i centrów odnowy biologicznej. Zapewniona będzie 

również niezbędna obsługa techniczna i konserwacja w ramach umowy 

outsourcingowej.

This Spanish company manufactures and sells all kind of equipment for 

fitness centres, wellness centres and spas. They are specialists in 

equipment installation and turnkey projects. They are looking for 

distributors in the fitness sector in the European Union and other EEN 

countries; these distributors are expected to on sell to fitness centres, 

spas and wellness centres. These will also provide any needed technical 

service and maintenance through an outsourcing agreement

18/03/2023 różne inne produkty

BOES20220318013

Hiszpański producent szczotek do rozczesywania włosów poszukuje 

dystrybutorów dla swojego produktu na całym świecie. Firma projektuje 

i produkuje rodzaj szczotki do włosów specjalnie zaprojektowanej do 

rozczesywania włosów, bez ich ciągnięcia lub łamania. Produkt 

wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i silikonu o 

symetrycznym innowacyjnym designie i jest dostępny w szerokiej gamie 

kolorystycznej. Celem dystrybutorów jest wprowadzenie szczotek do 

sprzedaży w sieciach handlowych, domach towarowych, 

specjalistycznych profesjonalnych salonach fryzjerskich i kosmetycznych.

Spanish manufacturer of detangling hairbrushes is looking for 

distributors for its product worldwide. The company designs and 

manufactures a type of hairbrush specially designed to detangle hair 

without pulling or breaking it. It is made of high quality plastic and 

silicone with a symmetric innovative design and comes in a wide range 

of colors. The aim for the distributors is to put them on-sale to chain 

stores, department stores, specialized professional hair and beauty 

salons.

18/03/2023 różne inne produkty

BOES20220321007

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji ekologicznych suszonych 

orzechów oferuje szeroką gamę produktów takich, jak: naturalne 

migdały, orzechy laskowe, orzeszki pini i orzechy włoskie, prażone 

pistacje, suszone morele i figi, olej ze słodkich migdałów, migdały 

karmelizowane i czekoladowe itp. Są to produkty wysokiej jakości, 

szanujące środowisko i bioróżnorodność, w której znajdują się ich 

uprawy. Firma poszukuje dystrybutorów do komercjalizacji swoich 

produktów w Europie i krajach stowarzyszonych.

A Spanish company specialized in the production of organic dried nuts 

offers a wide range of products such as natural almonds, hazelnuts, pine 

nuts and walnuts, roasted pistachios, dried apricots and figs, sweet 

almond oil, caramelized and chocolate almonds, etc. They produce high 

quality products respecting the environment and the biodiversity where 

their crops are located. The company is looking for distributors to 

commercialise its products in Europe and associated countries.

21/03/2023 spożywcza

BOES20220323029

Hiszpańska firma ma doświadczenie w pomaganiu firmom z tego obszaru 

w eksporcie ich produktów, zacieśniając współpracę z innymi firmami w 

pozostałej części Hiszpanii, która obejmuje produkty mleczne, wina, 

produkty iberyjskie, bioprodukty, rośliny strączkowe itp.

Poszukują dystrybutorów, sieci supermarketów lub sklepów 

specjalistycznych, zainteresowanych oferowaniem tych produktów na 

swoich rynkach w ramach umowy handlowej.

The Spanish company has expertise in helping companies in the area to 

export their products, increasing their collaboration with other 

companies in the rest of Spain, which include dairy products, wines, 

iberico products, bio products, legumes, etc.

They are looking for distributors, supermarket chains, or specialized 

stores, interested in offering these products in their markets under 

commercial agreement.

22/03/2023 spożywcza



BOES20220328022

Baskijska firma specjalizująca się w opiece nad osobami starszymi, 

opracowała unikalny system technologiczny do aplikacji opieki 

telemedycznej na tablet, smartfon lub urządzenia bezprzewodowe. 

Pozwala on na teleopiekę, stymulację poznawczą, telemedycynę, opiekę 

nad osobami słabszymi, monitoring domowy oraz wirtualną 

rzeczywistość. Firma szuka możliwości zintegrowania tej technologii z 

istniejącymi platformami monitorowania zdrowia lub znalezienia 

partnera do kontynuacji rozwoju poprze współpracę techniczną lub 

umowę naukową.

A Basque SME specialised in elder care has developed a unique 

technology system for telematic caring applications accessible via 

tablets, smartphones or wireless devices. It enables telecare, cognitive 

stimulation, telemedicine, frailty, home monitoring and virtual reality. 

The company is looking to either integrate this modular technology into 

existing health monitoring platforms or to find a partner to continue its 

development via a technical cooperation or a research cooperation 

agreement.

27/03/2023 medycyna

BOFI20220302009

Naturalne suplementy diety fińskiej firmy zawierają super żywność 

natury północnej, na przykład jagody północne, korę sosnową i chagę. 

Firma poszukuje międzynarodowych partnerów dystrybucyjnych z 

dobrymi kontaktami z farmaceutami, rynkami detalicznymi, hurtowniami 

itp. w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Finnish company´s natural food supplements include Northern nature´s 

superfood, for example Northern berries, pine bark and chaga. The 

company is looking for international distribution partners with good 

contacts to pharmacists, retail markets, wholesalers etc. under 

distribution services agreement.

01/03/2023 spożywcza

BOFI20220302018

Fińskie przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją konwencjonalnego i 

ekologicznego oleju rzepakowego (Brassica rapa subsp. oleifera). Firma 

jest w stanie zaoferować sporadyczne partie konwencjonalnego i 

ekologicznego tłoczonego na zimno oleju rzepakowego dla partnerów 

przemysłowych. W szczególności poszukuje partnerów w Niemczech, 

Francji, krajach Beneluksu i krajach skandynawskich. Potencjalnymi 

partnerami mogą być piekarnie, zakłady przetwórstwa spożywczego i 

rozlewnie oleju w ramach umowy podwykonawstwa lub outsourcingu.

The Finnish company is producing conventional and organic turnip 

rapeseed oil (Brassica rapa subsp. oleifera). The company is able to offer 

occasional batches of conventional and organic cold pressed turnip 

rapeseed oil for industrial partners. Especially they are looking for 

partners in Germany, France, Benelux countries and Scandinavian 

countries. Potential partners might be bakeries, food processing 

companies and oil bottling plants under a subcontracting or outsourcing 

agreement.

01.03.2023 spożywcza

BOFI20220303004

Fińska artystka projektująca karty, plakaty, tkaniny itp. ma własny sklep i 

sklep internetowy. Teraz poszukuje międzynarodowych partnerów, 

dystrybutorów i hurtowników, zwłaszcza z Europy, dla swojej tkaniny 

odzieżowej dla dzieci w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A Finnish artist designing cards, posters, fabrics etc. has her own shop 

and online store. Now she is looking for international partners, 

distributors and wholesalers especially from Europe for her childrens' 

clothing fabric under a distribution services agreement.

02/03/2022 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOFI20220304004

Fińska firma specjalizująca się w zrównoważonych produktach do 

dekoracji wnętrz poszukuje dystrybutorów w Europie, zwłaszcza w 

Holandii, Niemczech, Szwecji, Danii i Czechach.

A Finnish company specialized in sustainable home decor goods is 

looking for distributors in Europe, especially in the Netherlands, 

Germany, Sweden, Denmark and Czechia. 

03/03/2023 różne inne produkty

BOFI20220304016

Fiński producent innowacyjnych suplementów diety i witamin poszukuje 

nowych partnerów, aby poszerzyć swoją międzynarodową sieć 

partnerską. Fińska firma jest w stanie zaoferować produkty szyte na 

miarę, surowce najwyższej jakości i ekspertyzę w zakresie projektowania 

opakowań dla produktów marki własnej w ramach podwykonawstwa, 

umowy produkcyjnej lub umowy outsourcingowej. Ich produkcja posiada 

certyfikat IFS Food.

A Finnish manufacturer of innovative food supplements and vitamins is 

looking for new partners to enlarge their international partnership 

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

premium raw materials and package design expertise for private label 

products under subcontracting, manufacturing agreement or 

outsourcing agreement. Their production is IFS Food certified. 

03/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna



BOFI20220304020

Fińska firma doradcza i inżynieryjna zajmuje się rozwiązywaniem 

problemów, a jej celem jest uczynienie energetyki jądrowej bardziej 

zrównoważoną i opłacalną przy jednoczesnym zachowaniu wysokich 

standardów bezpieczeństwa. Firma wspiera projekty energetyki jądrowej 

we wszystkich fazach cyklu życia: licencjonowanie, eksploatacja, 

demontaż i likwidacja (D&D). Firma poszukuje obecnie partnerów w 

Europie i na Bliskim Wschodzie, oferując swoją wiedzę z zakresu 

przemysłu jądrowego na podstawie umów podwykonawczych.

The Finnish expert and engineering company operates with a problem-

solving mentality, and their goal is to make nuclear power more 

sustainable and profitable while upholding high safety standards. The 

company assists nuclear power projects in all phases of the life cycle: 

licensing, operation, dismantling and decommissioning (D&D). The 

company is now looking for partners in Europe and the Middle East, 

offering their nuclear industry expertise in the form of subcontracting 

agreements.

03/03/2023 nauka/edukacja

BOFI20220304027

Przedsiębiorstwo fińskie zajmujące się projektowaniem, produkcją oraz 

sprzedażą i programowaniem wentylacji przemysłowej z długoletnim 

doświadczeniem w wymagających projektach tworzonych pod klienta, 

poszukuje kontaktów międzynarodowych w ramach umowy o 

outsourcing lub podwykonawstwa. Do potencjalnych partnerów mogliby 

należeć przykładowo operatorzy w sektorze konstrukcji przemysłowych, 

projektowaniu, planowaniu biur, itp. szczególnie ze Skandynawii i krajów 

europejskich.

A Finnish company operates in the design, manufacturing, sale and 

maintenance of industrial ventilation. They have long experience of 

special, demanding and tailor-made projects. They are looking for 

international contacts under an outsourcing agreement or 

subcontracting. Potential partners might be for example industrial plans, 

industrial construction operators, design and planning offices etc. 

especially in Scandinavia and other European countries.

03/03/2023 różne inne produkty

BOFI20220307031

Fińska firma specjalizująca się w przepustach dachowych opracowała 

nowy innowacyjny produkt, który sprawia, że ich montaż jest łatwy, 

szybki i trwały. Firma poszukuje obecnie partnerów w zakresie 

ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w Europie do współpracy w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Finnish company which is specialized in roof pass-through sets has 

developed a new innovative product, which makes the pass-through set 

installation easy, fast and long-lasting. The company is now looking for 

heating, ventilation and air conditioning (HVAC) partners in Europe for 

cooperation under distribution services agreement. 

06/03/2023 materiały i usługi budowlane

BOFI20220307039

Fińska firma produkująca wełniane ochraniacze z fińskiej wełny owczej 

dla koni poszukuje międzynarodowych partnerów w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Finnish company producing woolen pads made of Finnish sheep wool 

for horses is looking for international partners under a distribution 

services agreement

06/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOFI20220308020

Fiński producent dodatków do smarów szuka dystrybutorów i agentów. 

Ich produkty poprawiają efektywność energetyczną, wydłużają 

żywotność komponentów silnika i skrzyni biegów, obniżają zużycie 

paliwa i emisje, a tym samym generują oszczędności dla użytkowników. 

Głównymi użytkownikami i klientami końcowymi są transport 

(właściciele samochodów ciężarowych, autobusów itp.) oraz energetyka 

(wiatraki, elektrownie).

A Finnish lubricant additive manufacturer is searching for distributors 

and agents. Their products improve energy efficiency, prolong engine 

and gearbox component lifetime, lower fuel consumption and emissions, 

and therefore generate cost savings for users. The main user and end 

customer segments are transportation (truck and bus owners etc.) as 

well as energy sector (windmills, power plants).

07/03/2023 transport/logistyka

BOFI20220309019

Dwa fińskie MŚP opracowały technologię Upconverting Nanoparticles 

(UCNP) oraz narzędzia do wykrywania, które będą wykorzystywane w 

służbie zdrowia, ochronie środowiska i badaniach farmaceutycznych. 

Firmy poszukują partnerów handlowych do współpracy w formie umów 

na produkcję lub dystrybucję własnego sprzętu.

Two Finnish SMEs have developed Upconverting Nanoparticles (UCNP) 

technology chemistry and detection tools to utilize in healthcare, 

environment and pharma assay. The companies are looking for sales 

partners to collaborate with, in the form of own equipment 

manufacturing or distribution agreements.

08/03/2023 inne usługi



BOFI20220309027

Fińska firma oferuje swoje kompaktowe, wszechstronne, wielomodowe 

czytniki płytek absorbancji do zastosowań diagnostycznych. Firma, która 

prowadzi już znaczną sprzedaż międzynarodową, opracowała czytniki 

płytek i komponenty detektorów zarówno do badań, jak i do użytku w 

diagnostyce in vitro (In Vitro Diagnostics). Zgodnie ze strategią rozwoju 

firmy, obecnie poszukuje partnerów handlowych tj. partnerów OEM 

(przedsiębiorstwo wytwarzające produkty, które mogą być sprzedawane 

przez innego producenta) lub dystrybutorów pod marką własną firmy lub 

dystrybutora.

A Finnish company offers their compact, versatile, multimode 

absorbance plate readers for the diagnostic area. The company, which 

already has substantial international sales, has developed plate readers 

and detector components for both research and IVD (In Vitro 

Diagnostics) use. In line with company's growth strategy, it is now 

looking for sales partners i.e. OEM (own equipment manufacturers) 

partners or distributors under the company’s or distributor's own brand.

08/03/2023 medycyna

BOFI20220314006

Fińska agencja oferująca sprawdzoną, nastawioną na użytkownika 

metodę projektowania strategicznego poszukuje międzynarodowych 

partnerów przemysłowych do inteligentnego rozwoju pojazdów 

użytkowych, aplikacji przemysłowych i narzędzi profesjonalnych na bazie 

umowy podwykonawstwa lub podzlecenia. Agencja pracowała ze 

znanymi fińskimi i międzynarodowymi firmami z branży pojazdów, 

urządzeń medycznych, rozwiązań gospodarki cyrkularnej, centrów 

sterowania itp. przez ostatnie 50 lat.

A Finnish design agency that offers tested user-centric strategic design 

method seeks international industrial partners for intelligent 

development of utility vehicles, industry applications and tools for 

professional use on outsourcing or subcontracting agreement. The 

agency has worked with well-known Finnish and international 

companies in the fields of vehicles, medical devices, circular economy 

solutions, control rooms etc. over the last 50 years.

14/03/2023 komputery i IT

BOFI20220328018 

Fińska firma produkuje przenośne małe domy, które są odnawialne, 

trwałe i samowystarczalne. Domki są doskonałym rozwiązaniem, kiedy 

potrzebna jest extra powierzchnia jak np. przenośne biuro lub 

tymczasowy sklep. W celu pomocy we wprowadzeniu domków na nowe 

rynki, firma poszukuje partnerów w Szwecji, Norwegii i Danii na zasadzie 

umowy komercyjnej. 

A Finnish company manufactures movable tiny houses that are 

sustainable, durable and selfsufficient. The houses are a quick solution 

when extra space is needed, e.g. for a remote office or a pop-up shop. 

To help establishing their tiny houses in the new markets, the company 

is looking for sales partners in Sweden, Norway and Denmark under a 

commercial agency agreement.

27/03/2023 materiały i usługi budowlane

BOFI20220328019 

Fińska firma tworzy muzyczne bajki i wierzy w siłę muzyki klasycznej  - 

która pomaga dzieciom w procesie nauki języków, zwiększa zdolności do 

czytania oraz wzbogaca słownictwo. W tworzonych opowieściach dla 

dzieci, firma łączy opowieść obrazkową z klasyczną muzyka znanych 

kompozytorów. W celu zwiększenia sprzedaży zagranicznej swoich bajek 

muzycznych, poszukiwani są partnerzy do dystrybucji w Szwecji, 

Norwegii, Estonii, Niemczech, Francji i UK.

A Finnish company creating musical fairy tales believes in the power of 

classical music - it helps children's brain process language, improves 

reading skills and increases vocabulary. In their storybooks for children, 

the company combines visual storytelling with classical music from 

wellknown composers. To increase the international sales of their 

musical fairy tales, the company is looking for distribution partners in 

Sweden, Norway, Estonia, Germany, France and the UK.

27/03/2023 nauka/edukacja

BOFI20220328045 

Fińska firma stworzyła balsam z żywicy świerkowej dla ludzi i zwierząt. 

Zbierana w Lapland, żywica świerkowa ma właściwości 

przeciwdrobnoustrojowe, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicze, a 

stworzone produkty bazują na starożytnej wiedzy. W celu zwiększenia 

sprzedaży, firma poszukuje europejskich sprzedawców i dystrybutorów 

do sprzedaży ich naturalnych produktów leczniczych.

The Finnish company has created natural and organic spruce resin balm 

for people and pets. Harvested from Lapland, the spruce resin has 

antimicrobic, antibacterial, antifungal abilities and the products are 

created based on ancient healing knowledge. To increase their 

international sales, the company is looking for European wholesalers and 

distributors for their natural healing products.

27/03/2023 medycyna



BOFR20220301005

Francuska firma specjalizująca się w produkcji składników do żywności, 

produktów medycznych, nutrikosmetyków i kosmetyków poszukuje 

partnerów do współpracy z producentami lub dystrybutorami 

suplementów diety w zakresie dostaw swoich różnych składników. Firma 

jest zainteresowana umowami o świadczenie usług dystrybucyjnych i 

umowami produkcyjnymi.

A French company which is specialized in the manufacturing of 

ingredients for food, medical products, nutricosmetics and cosmetics is 

looking for partnerships with manufacturers or distributors of food 

supplements for the supply of its various ingredients. The company is 

interested in distribution service agreements and manufacturing 

agreements.

28/02/2023 spożywcza

BOFR20220301028

Ten francuski producent proponuje produkty kosmetyczne dla dorosłych. 

Produkty te są organiczne, naturalne, bez dodatków chemicznych i 

zorientowane na zero odpadów. Firma poszukuje długoterminowej 

współpracy z uznanymi dystrybutorami specjalizującymi się w dystrybucji 

kosmetyków naturalnych i organicznych w Europie w ramach umowy 

dystrybucyjnej

The French manufacturer proposes cosmetics products for adults. The 

products are organic, natural, without chemical additives and zero waste 

oriented. The company is looking for long term partnerships with 

established distributors specializing in the distribution of natural and 

organic cosmetics in Europe under the frame of a distribution services 

agreement.

28/02/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOFR20220301031

Francuski producent rodzinny z siedzibą w Prowansji oferuje organiczne 

dodatki i przepisy dla smakoszy dystrybuowane w sklepach 

delikatesowych, hotelach i restauracjach za pośrednictwem większych 

rozmiarów produktów do gotowania. Firma poszukuje 

międzynarodowych partnerów w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub umowy o świadczenie usług handlowych.

The French familial manufacturer located in Provence offers organic 

aperitive and gourmet recipes distributed in delicatessen shops, Hotels 

and restaurants through its bigger sizes for cooking.

The company is looking for international partners under the frame of a 

distribution agreement services or a commercial services agreement.

28/02/2023 spożywcza

BOFR20220310031

Francuski startup wynalazł stoper drzwiowy, który poprawia warunki 

pracy w różnych sektorach, takich jak hotelarstwo, sprzątanie. Użycie 

stopera jest ergonomiczne i zapobiega narażaniu pracownika na urazy 

mięśniowo-szkieletowe podczas powtarzalnych ruchów (otwieranie i 

zamykanie drzwi przy sprzątaniu pokoju). Firma poszukuje dystrybutora 

lub franczyzobiorcy do komercjalizacji swojego wynalazku.

This revolutionary doorstop, invented by a French startup, improves 

working conditions in various sectors such as the hotel industry, 

cleaning... Its very ergonomic use prevents the worker from 

musculoskeletal disorders caused by repetitive movements (blocking / 

unblocking doors when cleaning a room). The company is looking for a 

distributor or a franchisee to market its innovation in the above-

mentioned market sectors. The main targeted countries are UK, 

Germany, Belgium, Spain and Italy.

10/03/2023 różne inne produkty

BOFR20220311029

Francuska firma eksportowa poszukuje hurtowników do umów usług 

dystrybucyjnych dla nowej działalności: eksportu szafranu z Iranu. Iran 

jest głównym światowym producentem szafranu. Przedstawiciel firmy w 

Iranie i silna relacja z lokalnymi producentami gwarantują jakość i 

konkurencyjne ceny. 25-letnie doświadczenie w agrobiznesie zapewnia 

organizację całego procesu działań.

A France-based exporting company is looking for wholesalers under 

distribution services agreements for its new activity : export of saffron 

from Iran. Iran is the world's main producer of saffron. The company's 

representative in Iran and strong relationship with local producers 

guarantee the quality and competitive prices. The international 

experience of 25 years in agribusiness ensures the organization of the 

entire process of operations.

11/03/2023 różne inne produkty



BOFR20220311034

Firma cukiernicza oferuje francuskie przysmaki np. cukierki czekoladowe 

klasy premium w kształcie muszli. Kraje docelowe to te zainteresowane 

brzegiem morskim lub wysokiej jakości wyrobami cukierniczymi. 

Wybrany typ współpracy to umowa usług dystrybucyjnych.

This confectionery is a gourmet specialty made in France. It is a premium 

quality "chocolate candy", its particularity is to present itself as a 

"trompe l'oeil" (optical illusion) : it looks like real seashells such as 

cockles. The targeted countries are all those who have an interest with 

the sea shore or for high quality confectionery. Cooperation type 

selected is distribution services agreement.

11/03/2023 spożywcza

BOFR20220314044

Francuski producent napojów na bazie jabłka, takich jak cydry, Calvados 

(brandy jabłkowa) i Pommeau (klasyczny likier koktajlowy) poszukuje 

nowych partnerów mogących reprezentować swoje produkty 

ekologiczne w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A France based producer of apple-based beverages such as ciders, 

Calvados (apple brandy) and Pommeau (classic cocktail liqueur) is 

searching for new partners able to represent their organic products 

under distribution services agreements.

13/03/2023 spożywcza

BOFR20220314050

Wysokiej jakości rzemieślniczy producent z Francji wytwarza wypieki dla 

smakoszy: dżemy i „Financiers” (ciasteczka migdałowe) według 

oryginalnych i innowacyjnych receptur. Produkty te powstają wyłącznie z 

naturalnych produktów pochodzących głównie od lokalnych 

producentów z masłem Isigny. Wszystkie produkty mogą być wysyłane 

do Azji lub na cały świat w warunkach mrożonych, co oznacza roczny 

okres przydatności do spożycia. Firma będąca autoryzowanym 

eksporterem poszukuje nowych partnerów w ramach umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A premium artisanal manufacturer from France manufactures gourmet 

baked goods : jams and "Financiers" (little almond cakes) with original 

and innovative recipes. These products are made only from natural 

products coming mainly from local producers with Isigny butter. All 

products can be shipped to Asia or througout the world in frozen 

conditions which means one year shelf life. The company which is 

approved exporter, is looking for new partners under distribution 

services agreements.

14/03/2023 spożywcza

BOFR20220315006

Firma z siedzibą we Francji produkująca elementy grzejne do zastosowań 

przemysłowych, w tym grzałki mikowe i ceramiczne, grzałki z rdzeniem 

ceramicznym oraz elementy z otwartymi wężownicami, poszukuje 

nowych partnerów w ramach umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A France-based company producing heating elements for industrial uses 

including mica and ceramic heaters, ceramic core heaters, and open coil 

elements is in search of new partners under distribution services 

agreements.

14/03/2023 materiały i usługi budowlane

BOFR20220315022

Stworzona w 2016 roku francuska niezależna marka luksusowych perfum 

oferuje nowym twórcom perfum możliwość zaprezentowania swojego 

nowego zapachu. Poprzez coroczny międzynarodowy konkurs rodzi 5 

luksusowych perfum z certyfikatem „Origine France Garantie”. Firma 

poszukuje partnerów do promowania swoich marek na arenie 

międzynarodowej lub w niezależnych sklepach detalicznych w ramach 

umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

French independent luxury perfume brand, created in 2016, offers new 

perfume creators the opportunity to reveal their new fragrance. Through 

an annual international competition, it gives birth to 5 luxury perfumes 

certified "Origine France Garantie". The company is looking for partners 

to promote its brands internationally or in independent retails under 

distribution services agreements.

14/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOFR20220315023

Francuska firma przemysłowa z rodowym know-how jest wiodącym 

producentem siatek zabezpieczających na zamówienie. Głównymi 

produktami są siatki zabezpieczające i ochronne do budynków, parków 

rozrywki oraz siatki sportowe. Poszukuje się umów agencyjnych.

French industrial company with ancestral know-how is a leader 

manufacturer for custom-made safety nets. The main products are 

safety and protection nets for buildings, adventure parks and sports 

nets. Commercial agency agreements are sought.

14/03/2023 różne inne produkty



BOFR20220315030

Francuska firma produkująca ręcznie robione czekoladki poszukuje 

partnerów, którzy mogliby dystrybuować jej markę w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych w Europie, Ameryce Północnej i 

Japonii. Firma jest również zainteresowana pracą pod marką własną w 

ramach umowy produkcyjnej.

A French company manufacturing handcrafted chocolates is looking for 

partners that could distribute its brand under distribution service 

agreement across Europe, North America and Japan. The company is 

also interested to work under private label under manufacturing 

agreement.

14/03/2023 spożywcza

BOFR20220316010

Francuska firma, z partnerem biznesowym w Luksemburgu i partnerami 

produkcyjnymi z siedzibą w Azji, dostarcza środki ochrony osobistej, takie 

jak rękawiczki, maski, fartuchy, itp. dla sektora medycznego, rolno-

przemysłowego i higieny. Francuska firma aktualnie poszukuje 

dystrybutorów jednorazowych masek FFP2 w dużej ilości. Poszukiwani są 

partnerzy do współpracy w ramach umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych z partnerami zlokalizowanymi w Europie.

A French company, with business partner company in Luxembourg and 

manufacturing partners based in Asia, is suppling personal protective 

equipment (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 FFP2 masks in large quantity. Distribution 

services agreements are sought with partners located in Europe.

16/03/2023 różne inne produkty

BOFR20220318003

Francuski projektant tekstyliów pragnie nawiązać współpracę biznesową 

w ramach najnowszej działalności: haftowane motywy do zdobienia 

poduszek, zasłon, woalów siatkowych, żaluzji. Preferowana współpraca 

to umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowa agencyjna.

A French textile designer wishes to establish new partnerships about its 

most recent activity : embroidered motifs to adorn cushions, curtains, 

net voilage, blinds. A collaboration under distribution services 

agreement or commercial agency agreement could be considered.

18/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOFR20220318035

Francuskie MŚP, zlokalizowane w samym sercu regionu winiarskiego 

Bordeaux, we Francji, opracowało ekonomiczny system pulsacji 

powietrza, aby skutecznie usprawnić proces ekstrakcji czerwonego wina. 

Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych w Hiszpanii, aby sprzedawać 

i dystrybuować swoje rozwiązania lokalnie. Preferowana forma 

współpracy to umowa dystrybucyjna.

The French SME, located at the heart of the wine making region of 

Bordeaux in France, has developed a cost-effective air pulsed system to 

efficiently improve the red wine extraction process. It is looking for 

distribution partners in Spain to market and distribute its solutions 

locally. Distribution agreement sought.

18/03/2023 spożywcza

BOFR20220318039

Firma z siedzibą we Francji, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji 

organicznych środków produkcji rolnej wykorzystywanych jako 

bionawozy, roztwory do powlekania i biostymulatory, poszukuje nowych 

partnerów w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych lub 

umów agencyjnych. Firma realizuje również instalacje systemów 

waloryzacji bioodpadów z wykorzystaniem nowej metody 

wermikompostowania zwanej wermikompostowaniem przepływowym.

A France-based company specialized in the production and distribution 

of organic agricultural inputs used as biofertilizers, coating solutions and 

biostimulants is searching for new partners under distribution services 

agreements or commercial agency agreement. It also realizes 

installations of bio-waste valorization systems using a new method of 

vermicomposting called continuous flow vermicomposting.

18/03/2023 rolnictwo



BOFR20220322018

Francuskie MŚP specjalizujące się w projektowaniu markiz poszukuje 

nowych możliwości biznesowych poprzez umowy agencyjne, umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych, umowy produkcyjne, ale może 

również rozpatrywać zapytania od osób prywatnych. Firma projektuje i 

produkuje swoje markizy z konstrukcji ramowej aluminiowej i zadaszenia 

plandeką. Cała koncepcja i procesy produkcyjne są wykonywane w ich 

zakładzie produkcyjnym, co pozwala im na krótkie terminy realizacji 

produktów wysokiej jakości.

A French SME specialised in awning conception is searching new 

business opportunities through commercial agency agreements, 

distribution services agreements, manufacturing agreements but can 

also consider inquiries from private individuals. The company designs 

and manufactures its awnings made from an aluminium-framed 

structure and tarpaulin coverage. The entire conception and production 

processes are made on their production site allowing them to have short 

lead times with high-quality products

21/03/2023 materiały i usługi budowlane

BOFR20220322023

Francuskie MŚP specjalizujące się w tymczasowych budynkach do wielu 

zastosowań, szuka nowych możliwości biznesowych poprzez umowy 

agencyjne, umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy 

produkcyjne. Firma projektuje i produkuje swoje konstrukcje z ram 

aluminiowych w swoim zakładzie produkcyjnym i jest w stanie 

dostarczyć budynki szyte na miarę, aby dostosować się do oczekiwań 

klientów.

A French SME specialised in temporary buildings for multiple 

applications, is looking for new business opportunities through 

commercial agency agreements, distribution services agreements or 

manufacturing agreements. The company designs and manufactures 

their aluminium-framed structure on their production site and are able 

to provide tailor-made buildings to adapt to their customers’ 

expectations.

21/03/2023 materiały i usługi budowlane

BOFR20220322024

Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji guzików 

dla przemysłu modowego łączy swój know-how i technologię procesu 

produkcyjnego przy użyciu szerokiej gamy materiałów i wykończeń. 

Firma jest zainteresowana współpracą z dystrybutorami, partnerami i 

agentami handlowymi w celu wprowadzenia swoich kolekcji do marek 

modowych i producentów odzieży na podstawie umowy dystrybucyjnej 

lub umowy agencyjnej.

A French company specialized in designing and producing buttons for the 

fashion industry combines its know-how and technology manufacturing 

process by using a large range of materials and finishing. The company is 

interested in collaborating with distributors, partners and comercial 

agents to introduce its collections to fashion brands and clothing 

manufacturers under a distribution agreement or commercial agency 

agreement.

21/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOFR20220322040

Francuska firma specjalizująca się w sprzęcie rekreacyjnym dla osób 

niepełnosprawnych poszukuje europejskich partnerów do dystrybucji lub 

sprzedaży produktów umożliwiających uprawianie łyżwiarstwa lub 

narciarstwa. Ambicją firmy jest rozszerzenie możliwości aktywności 

fizycznej dla wszystkich osób o ograniczonej sprawności ruchowej dzięki 

podwoziu przystosowanemu do każdego wózka inwalidzkiego.

A French company specialised in leisure equipment for disabled persons 

is looking for European partners to distribute or sells a range of products 

enabling the practice of multi-ice skating or skiing. The ambition of the 

company is to expand physical activity possibilities to all those facing 

reduced mobility thanks to a chassis adaptable to any wheelchair.

21/03/2023 różne inne produkty

BOFR20220322045

Firma z Francji produkująca pojedyncze desery świeże i mrożone 

(nieekologiczne, ekologiczne, roślinne, bezglutenowe i o obniżonej 

zawartości alergenów) jako  desery, lody, sorbety i makaroniki poszukuje 

nowych partnerów biznesowych w ramach umów dystrybucyjnych.

A company from France producing individual fresh and frozen desserts 

(non-organic, organic, plant-based, gluten-free and reduced in allergens) 

as pastry dessert verrines, ice-creams, sorbets and macaroons is looking 

for new business partners under distribution services agreement.

21/03/2023 spożywcza

BOFR20220328044 

Firma z Francji poszukuje nowych partnerów w celu dystrybuowania 

swoich trufli na zasadzie umowy dystrybucyjnej lub komercyjnej w Unii 

Europejskiej.

A company from France is looking for new partners in order to distribute 

their fine truffles under distribution or commercial agency agreements in 

European Union

27/03/2023 spożywcza



BOFR20220328051 

Francuska firma, specjalista w ogrzewaniu indukcyjnym dla aplikacji 

przemysłowych, która działa na rynku od 2006 roku, poszukuje 

partnerów komercyjnych w Europie do pracy w ramach umowy 

dystrybucyjnej.

A French company, specialist of induction heating for industrial 

applications, that operates on the market since 2006, searches 

commercial partners in Europe to work under a distribution agreement.

27/03/2023 różne inne produkty

BOGR20220314001

Grecki startup produkuje naturalne kosmetyki z lokalnych ziół z północy 

kraju. Poszukuje dystrybutorów lub agentów handlowych i pośredników 

do zawarcia odpowiednich  umów komercyjnych.

The company is a start-up company which produces natural cosmetics 

with the use of herbs from the Greek nature. It is located in northern 

Greece and is looking for distributors or commercial agents, trade 

intermediaries under the terms of distribution services or commercial 

services agreement in the whole Europe.

14/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOGR20220314002

Grecka odlewnia specjalizuje się w produkcji stopów z żeliwa, stali, 

aluminium i brązu. Poszukuje partnerów z sektorów energetyki, 

górnictwa, okrętownictwa, chemicznego i spożywczego lub hurtowników 

części do umów produkcji lub podwykonawstwa. 

The company is a Greek Foundry/ Machine shop specialized in the 

production of castings from cast iron, steel, aluminum and brass alloys 

and is looking for partners from the power, mining, shipping, chemical 

and food industry or wholesalers of casting parts in order to sign a 

manufacturing or subcontracting agreement.

14/03/2023 metalowa

BOGR20220321004

Mała grecka firma specjalizuje się w ochronie mórz, zrównoważonym 

rybołówstwie, a także w recyklingu odpadów morskich, które są zbierane 

jako przyłowy. Firma poszukuje partnerów, którzy chcieliby wytwarzać 

produkty z przetworzonego mieszanego plastiku morskiego. Rozważane 

partnerstwo będzie objęte umową z dostawcą.

A small Greek company specializes in marine conservation, sustainable 

fishing as well as recycling marine litter that is collected as fishing by-

catch. The company is looking for partners that would like to 

manufacture products from the recycled mixed marine plastic. The 

partnership considered will be under a supplier agreement.

21/03/2023 sektor morski, lotniczy

BOGR20220322026

Greckie MŚP zajmuje się produkcją kompozytów. Firma oferuje swoje 

możliwości produkcyjne firmom, które chciałyby produkować duże lub 

złożone części kompozytowe, w tym kadłuby łodzi, części samochodowe, 

łopaty generatorów wiatrowych itp. Firma poszukuje partnerów z 

każdego obszaru rynku, który wymaga części kompozytowych o wysokich 

parametrach, oferując konkurencyjne ceny i wysoka jakość w ramach 

komercyjnej umowy produkcyjnej.

A Greek SME is working in the area of composites production. The 

company offers its productive capacity to firms that would like to 

manufacture large or complex composite parts including boat hulls, 

automotive parts, wind generator blades etc. The company is looking for 

partners from any area of the market that require demanding 

composites parts with high skill, competitive pricing and high quality 

under commercial manufacturing agreement.

21/03/2023 pojazdy i maszyny/maszynowa

BOHR20220228011

Chorwacka firma oferuje w ramach umowy outsourcingowej 

profesjonalnie stworzone filmy objaśniające. Przedmiotem oferty są 

specjalnie zaprojektowane animowane filmy 2D, które mogą być 

wykorzystywane w biznesie, edukacji i nauce, w różnych dziedzinach 

działalności, a szczególnie nadają się do zwiększenia efektywności 

prezentowania przekazu klienta (o produkcie lub usłudze firmy) 

odbiorcom docelowym.

A Croatian company is offering professionally created explained videos 

under outsourcing agreement. The subjects are specially designed 2D 

animated videos that can be used in the area of business, education and 

science, in various fields of activities and are especially suitable for 

increasing the efficiency of presenting the message of a client (about a 

product or a service of the company) to the targeted audience.

07/03/2023 nauka/edukacja



BOHR20220228019

Chorwacka firma, która zawarła umowę licencyjną z uniwersytetem i 

opracowała model szkoleniowy do funkcjonalnej endoskopowej chirurgii 

zatok oraz do nauczania anatomii zatok, oferuje umowy dystrybucyjne. 

Precyzyjna konstrukcja modelu, który zawiera 15 plastrów wieńcowych, 

pokazuje przyrostową zmianę kształtu i struktury zatok. Model ma duży 

potencjał edukacyjny, gdy potrzebna jest precyzyjna anatomia ludzkiej 

głowy.

The Croatian company, which has contracted a licensing deal with a 

university and has developed a training model for functional endoscopic 

sinus surgery and for teaching anatomy of sinuses, is offering distribution 

agreements. Precise design of the model that contains 15 coronary slices 

shows incremental change of shape and structure of sinuses. The model 

has strong educational potential, where precise anatomy of the human 

head is needed.

07/03/2023 medycyna

BOHR20220308018

Chorwacka firma specjalizująca się w handlu hurtowym i detalicznym, 

obecnie zajmująca się tekstyliami i dodatkami krawieckimi, poszukuje 

partnera, który przejąłby udziały w niej. 

A Croatian business registered for wholesale and retail, currently with 

textiles and sewing accessories, is looking for a partner who would take 

over the company through acquisition agreement.

07/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOHR20220308031

Chorwacka firma specjalizująca się w opracowywaniu i stosowaniu 

technologii kompozytowych do remontów statków poszukuje partnerów 

do reprezentowania ich na rynkach zagranicznych na podstawie umowy 

agencyjnej i umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Croatian company, specialized in development and application of 

composite technologies for ship repairs, is searching for partners to 

represent them on foreign markets through commercial agency 

agreement and distribution services agreement.

07/03/2023 sektor morski, lotniczy

BOHR20220308032

Chorwacka innowacyjna firma specjalizująca się w produkcji szerokiej 

gamy produktów well-being z unikalną aktywną technologią opartą na 

kompozytach krystalicznych, oferuje swoje kompozyty krystaliczne do 

zastosowania w szerokiej gamie różnych produktów. Istnieje możliwość 

łatwego zastosowania komponentów biokrystalicznych do: przemysłu 

pościelowego, piankowego i tekstylnego, wyposażenia zwierząt i koni, 

akcesoriów roślinnych. Współpraca przewidziana jest w ramach umowy 

dystrybucyjnej.

A Croatian innovative company specialized in the production of wide 

range of well-being products with a unique active technology based on 

crystal composites is offering its crystal composites to be implemented in 

a wide range of different products. There is a possibility of an easy 

implementation of bio-crystal components into: bedding, foam and 

textile industry, pet and horse equipment, plant accessories. The 

cooperation is envisaged under the distribution agreement.

 07/03/2023 różne inne produkty

BOHR20220308034

Chorwacki producent energetyków roślinnych, które są łatwe w użyciu, 

atrakcyjnie zaprojektowane i mają wyjątkowy wpływ na rośliny, 

poszukuje agentów i dystrybutorów swojego produktu. Produkt jest 

wykonany z mieszanki bio-kryształów: 16 silnych kryształów i minerałów 

z dodatkiem złota i srebra. Poszukiwani są partnerzy najlepiej z Włoch, 

Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i krajów skandynawskich.

A Croatian producer of plant energisers which are easy to use, 

attractively designed, and have a unique impact on plants, is looking for 

agents and distributors of their product. The product is made of bio 

crystal mixture: 16 powerful crystals and minerals with the addition of 

gold and silver. The partners sought are preferably from Italy, Austria, 

UK, Germany and Scandinavian countries.

07/03/2023 inne usługi

BOHR20220308035

Chorwacki producent kół zębatych, skrzyni biegów, superprecyzyjnych 

części wrzecion, ślimaków i kół ślimakowych, kół łańcuchowych oraz 

różnych elementów mechanicznych wykonywanych na zamówienie 

oferuje partnerom międzynarodowym umowy produkcyjne i 

podwykonawstwo.

A Croatian manufacturer of gears, gearboxes, super precision spindle 

parts, worms and worm wheels, sprockets and various custom made 

mechanical elements offers manufacturing agreement and 

subcontracting activities to the international partners.

07/03/2023 narzędzia i części



BOHR20220310013

Chorwacka firma poszukuje agentów i dystrybutorów zajmujących się 

handlem detalicznym, HoReCa (Hotellerie-Restaurant-Café), w sektorze 

gastronomicznym w celu ekspansji na nowe rynki. Firma chciałaby 

dystrybuować swoją autentyczną markę kawy ziarnistej palonej, kawy 

mielonej, kapsułek i herbat poprzez umowę o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub umowę agencyjną.

A Croatian company is looking for agents and distributors involved in the 

retail, HoReCa (Hotellerie-Restaurant-Café), food services sector in order 

to expand on new markets. The company would like to distribute their 

authentic brand of roasted coffee beans, ground coffee, capsules and 

teas through distribution services agreement or commercial agency 

agreement.

09/03/2023 spożywcza

BOHR20220311025

Chorwacka firma specjalizująca się w projektowaniu i rozwoju 

oprogramowania oferuje swój system rezerwacji hoteli i kwater 

wakacyjnych w oparciu o umowę licencji.

A Croatian company, specialized in design and software development, is 

offering its tailor-made booking system for hotels and vacation rentals 

under a license agreement.

11/03/2023 komputery i IT

BOHR20220311026

Chorwacka firma specjalizująca się w projektowaniu i rozwoju 

oprogramowania poszukuje zagranicznych partnerów do umów 

podwykonawstwa i podzlecenia. Firma ma doświadczenie w projektach e-

commerce, konsultingu IT, rozwoju aplikacji mobilnych i webowych, 

systemów rezerwacji itp.

A Croatian company, specialized in design and software development, is 

looking for partners abroad under a subcontracting or outsourcing 

agreement. The company has experience in e-commerce projects, 

information technologies consulting, web and mobile applications 

development, booking systems etc.

11/03/2023 komputery i IT

BOHR20220314004

Chorwacka firma z certyfikatem Ecocert wytwarza środki do dezynfekcji 

powierzchni na bazie etanolu z efektem czyszczenia jak 75% alkohol. 

Produkt spełnia rekomendacje WHO odnośnie do Covid-19. Zawiera 

olejki ziołowe dla przyjemnego zapachu. Firma ma znaczne moce 

produkcyjne oraz środki do szybkiej dystrybucji. Poszukuje umów 

dystrybucji, produkcji, podwykonawstwa i/lub podzlecenia. 

A Croatian company with Ecocert certificate produces ethanol based 

surface disinfectants with a cleaning effect made of 75% alcohol. The 

product follows the World Health Organization recommendations agains 

COVID-19. The product includes also herb essential oils for a pleaseant 

scent. The company has an important production capacity as well as 

inventory for immediate distribution. The company is looking for 

distributors and offers manufacturing, outsourcing and/or 

subcontracting agreements.

14/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOHR20220314009

Chorwacka firma specjalizująca się w konsultingu, rozwoju i 

projektowaniu produktów w dziedzinie inżynierii mechanicznej i 

elektrycznej poszukuje partnerów za granicą do umów podwykonawstwa 

i podzlecenia. Firma dostarcza symulacje inżynieryjne i projektowe oraz 

testuje wyroby przed produkcją seryjną.

A Croatian company, specialized in consulting, developing and designing 

products in the field of mechanical engineering and electrical 

engineering is looking for partners abroad under a subcontracting and 

outsourcing agreement. The company provides engineering, design, 

simulation as well as testing of products prior to series production. The 

production of prototypes is also offered.

14/03/2023 doradztwo i konsultacje

BOHR20220314017

Mała chorwacka firma z branży opakowań produkuje innowacyjne 

pakiety szybkorosnącej trawy dla karmienia zwierząt domowych. Firma 

poszukuje partnerów biznesowych na rynku UE do umów usług 

dystrybucyjnych lub partnerów światowych do umów licencyjnych.

A small Croatian packaging company, manufacturer of innovative easy 

growing grass packages for pet nutrition, is looking for business partners 

in the EU market under a distribution services agreement or partners 

worldwide under a license agreement.

14/03/2023 spożywcza

BOHR20220314021

Chorwacka firma specjalizująca się w audytach i konsultingu 

biznesowym, szczególnie w opartym na chmurze oprogramowaniu 

audytowym, poszukuje międzynarodowych partnerów w celu zawarcia 

umów usług dystrybucyjnych i licencyjnych.

A Croatian company, specialized in audits and business consulting, 

specifically cloud-based audit software, is looking for international 

partners in order to conclude distribution services agreements and 

license agreements.

14/03/2023 doradztwo i konsultacje



BOHR20220314023

Mała, 60-letnia chorwacka firma rodzinna specjalizuje się w produkcji i 

dystrybucji suplementów diety, kosmetyków naturalnych i przysmaków 

na bazie produktów pszczelich. Asortyment ich produktów obejmuje 

suplementy diety (produkty apiterapii), miód dla smakoszy, najlepsze 

chorwackie rodzaje miodu i naturalne kosmetyki na bazie produktów 

pszczelich. Firma chciałaby dystrybuować swoją autentyczną markę i jest 

gotowa nawiązać długoterminową współpracę na podstawie umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A small 60 years old Croatian family company is specialized in production 

and distribution of dietary supplements, natural cosmetics and delicacies 

based on bee products. Their products range include dietary 

supplements (apitherapy products), gourmet honey, finest Croatian sorts 

of honey and natural cosmetics based on bee´s products. The company 

would like to distribute their authentic brand, and is ready to establish 

long-term cooperation on the basis of a distribution services agreement.

13/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOHR20220314024

Chorwacka firma, która opracowała specjalistyczne rozwiązanie 

biznesowe – wielojęzyczną unikalną platformę technologiczną, która 

standaryzuje i automatyzuje cały proces zakupowy – poszukuje 

partnerów, którzy uzyskaliby wyłączne prawo do korzystania z licencji na 

oprogramowanie i jej wdrożenia.

A Croatian company that has developed a specialized business solution - 

a multilingual unique technology platform that standardizes and 

automates the entire procurement process - is looking for partners who 

would obtain the exclusive right to use software license and implement 

it.

13/03/2023 komputery i IT

BOHR20220314025

Chorwacka firma specjalizująca się w produkcji szerokiej gamy 

wyposażenia statków, dźwigów przemysłowych i maszyn do transportu 

wewnętrznego poszukuje umów agencyjnych, umów o świadczenie 

usług dystrybucyjnych oraz umów produkcyjnych.

A Croatian company specialized in manufacturing a wide range of ship 

equipment, industrial cranes and machinery for internal transport is 

looking for commercial agency agreements, distribution services 

agreements, as well as manufacturing agreements.

13/03/2023 pojazdy i maszyny/maszynowa

BOHR20220315003

Chorwacka firma programistyczna specjalizująca się w niestandardowych 

aplikacjach internetowych i mobilnych na systemy iOS i Android 

poszukuje długoterminowej współpracy z firmami, które potrzebują 

zewnętrznych usług profesjonalnych w zakresie tworzenia 

oprogramowania. Firma zatrudnia 60 wysoko wykwalifikowanych 

inżynierów, doświadczonych w różnych dziedzinach, takich jak 

telekomunikacja, bankowość, IoT itp. Od momentu powstania w 2012 

roku firma z powodzeniem zrealizowała ponad 70 projektów na całym 

świecie dla takich klientów jak Microsoft, Royal Caribbean, Deutsche 

Telekom, Asseco SEE a

A software development company from Croatia specialized in custom 

web & mobile applications for iOS & Android seeks long-term 

partnerships with firms needing outsourced software development 

professional services. The company has 60 highly skilled engineers, 

experienced in various domains, such as telecommunications, banking, 

IoT, etc. Since its inception in 2012, the company successfully delivered 

70+ projects worldwide to customers like Microsoft, Royal Caribbean, 

Deutsche Telekom, Asseco SEE a

14/03/2023 komputery i IT

BOHR20220328035 

Chorwacka firma specjalizuje się w rozwoju systemów do wewnętrznego 

zarządzania cyrkulacją powietrza, włączając w to pomiary, 

monitorowanie, informowanie, oczyszczanie oraz wzbogacanie 

powietrza z wykorzystaniem technologii IoT. Firma chciałaby się 

rozwinąć i dotrzeć do nowych rynków na zasadzie umowy 

dystrybucyjnej, komercyjnej i podwykonawstwa (zarówno dla gotowych 

produktów ale i tych wykonywanych na zlecenie).

A Croatian SME is specialized in developing air management systems for 

the indoor environment including measuring, monitoring, informing, 

purifying, and enriching the air with integrated IoT technology. The 

company would like to expand its reach and enter a new market through 

distribution service agreements, commercial agency agreements, and 

subcontracting (for both, finished products and custom-made solutions).

27/03/2023 różne inne produkty



BOHR20220328041 

Chorwacka firma zajmująca się produktami wodoodpornymi, 

posadzkami oraz renowacją betonu poszukuje umowy dystrybucyjnej  

oraz ekspansji międzynarodowej, oferując innowacyjne, szyte na miarę 

wodoodporne oraz zabezpieczające powierzchnie rozwiązania. Firma 

specjalizuje się w małych oraz dużych produkcjach technologicznie 

innowacyjnych wodoodpornych materiałów budowlanych, rozwija i 

projektuje systemy techniczne używane w przemyśle budowlanym.

The Croatian waterproofing, flooring, and concrete restoration products 

company is looking for distribution cooperation and international 

expansion offering innovative tailor-made waterproofing and surface 

protection solutions. The company specializes in small and large-scale 

production of technologically innovative waterproofing building 

materials, develops and designs technical systems used in the 

construction industry.

27/03/2023 materiały i usługi budowlane

BOIT20220225025

Włoski startup, doświadczony w sektorze spożywczym, opracował model 

e-commerce dla sektora spożywczego, dzięki któremu konsumenci mogą 

wybierać produkty online i odbierać je w specjalnych szafkach, kiedy 

tylko chcą. Jest to zautomatyzowany system wbudowany w 

oprogramowanie, który wymaga bardzo niskich kosztów wdrożenia. 

Gwarantuje to większą wydajność po stronie klienta i zaplecza. Firma 

poszukuje inwestorów i partnerów międzynarodowych w ramach umów 

joint venture i agencyjnych.

An Italian startup, experienced in the food sector, has developed an e-

commerce model for the food & grocery sector by which consumers can 

choose products online and collect them at special lockers when they 

prefer. It is a software-embedded automated system that requires very 

low implementation costs. It guarantees greater customer-side and back-

office efficiency. The company seeks investors and international partners 

under joint venture and commercial agency agreements.

02/03/2022 komputery i IT

BOIT20220301011

Ta włoska firma opracowuje narzędzia symulacyjne do działań 

edukacyjnych: narzędzia są "niekonwencjonalne", intuicyjne, 

dynamiczne zgodnie z paradygmatem "uczenia się przez działanie" i 

"uczenia się przez myślenie".

Włoska firma oferuje gry biznesowe dla uniwersytetów, politechnik, 

programów Master of Business Administration (MBA), szkół biznesu i 

szkół letnich. Współpraca będzie prowadzona w ramach umów 

licencyjnych i handlowych.

This Italian company develops simulations tools for education activities: 

the tools are "unconventional”, intuitive, dynamic according to the 

paradigm of “learning by doing" and "learning by thinking".

The Italian company offers business games for universities, polytechnics, 

master of business administration (MBA) programs, business schools and 

summer schools. The cooperation will be carried out under license and 

commercial agreements.

03/03/2023 nauka/edukacja

BOIT20220302019

Włoska firma specjalizuje się w projektowaniu i rozwoju internetowych 

narzędzi grywalizacji do szkoleń, rekrutacji, oceny i employer brandingu. 

Firma poszukuje partnerów międzynarodowych, do współpracy 

transgranicznej w ramach umów licencyjnych i agencyjnych

The Italian company is specialized in designing and development of web-

based gamification tools for training, recruiting, assessment and 

employer branding. The company is looking for international partners, 

for cross-border cooperation under license and commercial agency 

agreements

03/03/2023 komputery i IT

BOIT20220302024

Włoska firma produkuje linie produkcyjne z możliwością zintegrowania 

szeregu działań i usług w dziedzinie elektromechaniki: wiązanie 

przewodów, wiązanie i montaż kabli, montaż elektromechaniczny i 

montaż elektronicznych płytek kontrolnych oraz dostawa i montaż 

elektromechaniczny według projektu klienta. Firma ta poszukuje umów 

produkcyjnych i usługowych z producentami oryginalnego sprzętu, Tier 1 

i Tier 2, zlokalizowanymi w Unii Europejskiej.

An Italian company produces lines, including the possibility of integrating 

a series of activities and services in the electromechanical field: wire 

harnessing, cable harnessing and assembly, electro-mechanical and 

electronic control board assembly, and supply and electro-mechanical 

assembly according to the customer's design. This company is looking for 

manufacturing and service agreements with original equipment 

manufacturers, Tier 1 and Tier 2 located in the European Union.

01.03.2023 pojazdy i maszyny/maszynowa



BOIT20220302029

Włoska firma z branży automatyki produkuje akcesoria do obrabiarek i 

maszyn specjalnych. Akcesoriami mogą być wiele głowic wrzeciona z 

regulowaną odległością środka, wiele wrzecion ze stałą odległością 

środkową i głowice kątowe. Produkcja obejmuje standardowe głowice 

modułowe, ale możliwe jest również wykonanie głowic specjalnych 

zgodnie z życzeniem klienta. Celem jest znalezienie partnerów w Europie, 

którzy umożliwią promocję produktów z agencją handlową.

An Italian company in the automation sector produces accessories for 

machine tools and special machines. The accessories can be multiple 

spindle heads with adjustable center distance, multiple spindles with 

fixed center distance and angled heads. Production includes standard 

modular heads, but it is also possible to make special heads according to 

customers’ request. The goal is to find partners in Europe that will 

enable to promote products with commercial agency.

01/03/2022 narzędzia i części

BOIT20220303027

Włoska firma, specjalizująca się w branży marketingu cyfrowego i 

mobilnego, opracowała platformę marketingu mobilnego i inne 

produkty, takie jak radio internetowe i system digital signage, które 

umożliwiają firmom poprawę poziomu komunikacji z własnym klientem. 

Firma oferuje produkty na podstawie umów licencyjnych i agencyjnych.

This Italian company, specialized in the digital and mobile marketing 

industry, has developed a mobile marketing platform and other products 

such as web radio and digital signage system that enable the partner to 

improve the level of communication of your own client. The company 

offers the products under license and commercial agency agreements.

20/03/2023 komputery i IT

BOIT20220307035

Włoskie MŚP specjalizujące się w produkcji szerokiej gamy kosmetyków, 

w tym kremów, perfum na bazie alkoholu, emulsji, żeli do twarzy i ciała, 

kremów przeciwsłonecznych, produktów do pielęgnacji skóry, 

produktów do pielęgnacji niemowląt, żeli wodnoalkoholowych i wielu 

innych preparatów jest zainteresowane umowami handlowymi z 

dystrybutorami dbającymi o aspekty zrównoważonego rozwoju i etyki.

An Italian benefit SME specialized in manufacturing a wide range of 

cosmetics, including creams, alcohol-based fragrances, emulsions, facial 

and body gels, sunscreens, skin care products, baby care products, 

hydroalcoholic gels, and many more preparations is interested in 

commercial agreements with distributors caring of sustainability and 

ethics aspects.

20/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOIT20220307044

Włoska firma specjalizująca się w sektorze przetwórstwa tworzyw 

sztucznych opracowała nowy produkt chroniony międzynarodowym 

patentem: wiaderko chłodzące do wina i innych napojów, które używa 

się bez dodawania lodu. Firma chciałaby znaleźć agentów i 

dystrybutorów mających kontakt z sektorem HoReCa w celu 

wypromowania swojego innowacyjnego produktu za granicą.

An Italian company specialized in the plastics processing sector has 

developed a new product protected by an international patent: a cooler 

bucket for wine and other beverages that can be used without adding 

ice. The company would like to find agents and distributors with contact 

with the Ho.re.ca sector in order to promote its innovative product 

abroad.

06/03/2023 różne inne produkty

BOIT20220307045

Włoska firma założona w 2015 roku produkuje wypieki w różnych 

smakach i kształtach, takie jak paluszki chlebowe, sucharki, herbatniki, 

panettone czy pandoro. Pasja do tradycji, innowacyjność i nieustanny 

nacisk na jakość składników to cechy wyróżniające firmę. Firma 

poszukuje umowy dystrybucyjnej lub umowy agencyjnej.

An Italian company established in 2015 produces baked products in 

different flavors and shapes, such as breadsticks, rusks, biscuits, 

panettone and pandoro.

Passion for tradition, innovation and the continuous focus on quality 

ingredients are the distinguishing traits of the company. The company is 

seeking a distribution agreement or a commercial agency agreement.

06/03/2023 spożywcza



BOIT20220315004

Włoskie MŚP produkuje pełną gamę stateczników sodowych / 

metalohalogenkowych / fluorescencyjnych i jest w stanie opracować i 

wyprodukować niestandardowe produkty, aby zaspokoić specyficzne 

potrzeby klientów. Obecna już na rynkach zagranicznych firma poszukuje 

nowych partnerów z doświadczeniem w imporcie/dystrybucji 

komponentów i urządzeń do oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. 

Zlecona działalność związana jest z komercjalizacją/dystrybucją 

produktów włoskich w ramach umowy pośrednictwa handlowego/usługi 

dystrybucyjnej.

An Italian SME produces a full range of sodium/metal halide/fluorescent 

ballasts and is able to develop and manufacture custom products to 

cater clients' specific needs. The company, already present on foreign 

markets, is looking for new partners with experience in 

importing/distributing components and devices for internal and external 

lighting. The requested activity is related to 

commercialisation/distribution of the Italian products under commercial 

agency / distribution services agreement.

14/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOIT20220315027

Włoski producent silnie wyspecjalizowany w dostawach rur gołych i 

powlekanych, obecny na krajowym i międzynarodowym rynku 

rurociągów ze stali węglowej od ponad 60 lat w sektorze energetyki i 

infrastruktury oraz w betonowaniu rurociągów podwodnych poszukuje 

agentów i dystrybutorów w celu do dalszej konsolidacji i rozszerzenia 

geografii swojego rynku.

Italian manufacturer strongly specialized in the supply of bare and 

coated pipes, present on the national and international market of carbon 

steel pipelines for over 60 years in the energy & infrastructure sector and 

in the concrete overweighting of submarine pipelines is looking for 

agents and distributors in order to further consolidate and expand the 

geography of its market.

17/03/2023 materiały i usługi budowlane

BOIT20220315038

Włoska firma jest producentem wosków wytwarzanych na zamówienie 

do kilku zastosowań przemysłowych (spożywczy, opakowaniowy, 

gumowy, świecowy, chemiczny itp.) oraz wszelkiego rodzaju produktów, 

w których w procesie produkcyjnym wykorzystuje się wosk jako surowiec 

lub dodatek. Po ponad 30-letnim doświadczeniu firma zbudowała 

solidną obecność za granicą i obecnie poszukuje możliwości dalszego 

rozwoju swojej sieci poprzez outsourcing lub umowy handlowe.

An Italian company is a producer of custom-made waxes for several 

industrial applications (food, packaging, rubber, candles, chemistry etc.) 

and any kind of product involving the use of wax as raw material or 

additive within its production process. After over 30 years of experience, 

the company has built a solid presence abroad and is now looking to 

further expand its network through either outsourcing or commercial 

agreements.

15/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOIT20220316039

Włoska firma z siedzibą w północnych Włoszech koncentruje się na 

projektowaniu maszyn specjalnych, automatyce przemysłowej i ciężkiej 

stolarce. Od ponad 10 lat, we współpracy z innym włoskim MŚP, firma 

projektuje, produkuje i instaluje niestandardowe automatyczne systemy 

parkingowe (APS) dla samochodów we Włoszech i Europie. Obie firmy 

dążą do rozszerzenia swojej obecności na rynku międzynarodowym, 

poprzez współpracę z partnerami zagranicznymi w ramach umowy 

produkcyjnej, umowy przedstawicielstwa handlowego lub umowy 

dystrybucyjnej. 

The company is based in northern Italy and it is focused on the design of 

special machinery, industrial automation and heavy carpentry. For over 

10 years, in partnership with another Italian SME, has been designing, 

manufacturing and installing customized automatic parking systems 

(APS) for cars in Italy and over Europe. The two companies aim at 

expanding their international market presence under manufacturing 

agreement, commercial agency agreement or distribution services 

agreement.

16/03/2023 pojazdy i maszyny/maszynowa



BOIT20220316040

Włoska firma MŚP, z doświadczeniem w projektowaniu i produkcji 

urządzeń energoelektronicznych, poszukuje partnerów handlowych. 

Firma produkuje źródła zasilania AC/DC (przetwornica częstotliwości, 

regulator napięcia, stabilizator napięcia), generatory prądu, ładowarki 

akumulatorów i prostowniki. Doświadczeni agenci i dystrybutorzy są 

poszukiwani do współpracy w ramach  umowy dystrybucyjnej lub 

umowy przedstawicielstwa handlowego. 

An Italian SME experienced in the design and manufacture of Power 

Electronics Equipment is looking for trade and commercial partners. 

They produce AC/DC power sources (frequency converter, voltage 

regulator, voltage stabilizer), current generators, battery chargers and 

rectifiers. Experienced agents and distributors are sought for a 

distribution service or a commercial agency agreement.

16/03/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOIT20220317031

Włoska firma produkująca wysokiej jakości ręcznie paloną kawę, 

poszukuje dystrybutorów w wybranych krajach UE, Bliskiego Wschodu i 

Afryki Północnej. Głównym celem jest sektor HoReCa, ale firma jest 

również aktywna w sektorze detalicznym i otwarta na nowe partnerstwa 

skierowane również do tego segmentu rynku, w zależności od konkretnej 

struktury rynku i powiązań dystrybutorów.

Italian company producing high-quality handcrafted roasted coffee is 

looking for distributors in the EU, Middle East and North Africa selected 

countries. The Ho.Re.Ca (Hotellerie-Restaurant-Café) sector is the main 

target, but the company is also active in the retail sector and open to 

new partnerships also targeting this market segment, depending on 

specific market structure and distributor's connections.

17/03/2023 spożywcza

BOIT20220317041

Włoska firma z regionu Lombardii specjalizuje się w produkcji 

standardowych oraz niestandardowych elementów formujących, w 

szczególności słupków prowadzących i tulei. Firma zainteresowana jest 

zawarciem umów z dystrybutorami w zakresie dystrybucji form i 

standardowych elementów do form oraz umów produkcyjnych z 

użytkownikami końcowymi, takimi jak producenci matryc. Preferowane 

partnerstwa poszukiwane są poza UE, w szczególności w Armenii, 

Albanii, Kanadzie, Egipcie, Japonii, Jordanii, Katarze, Serbii, Ukrainie, 

USA, Meksyku.

The company located in Lombardy is specialized in manufacturing 

standard and customized moulding items, specifically guide pillars and 

bushes. It is looking for distribution services agreements with dealers in 

the field of moulds and standard elements for moulds and 

manufacturing agreements with end-users such as die-makers. Preferred 

partnerships are sought outside EU specifically in, but not limited to: 

Armenia, Albania, Canada, Egypt, Japan, Jordan, Qatar, Serbia, Ukraine, 

US, Mexico.

17/02/2023 różne inne produkty

BOIT20220318040

Włoskie MŚP zajmujące się projektowaniem, montażem i konserwacją 

systemów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (HVAC) i 

chłodniczych dla sektora morskiego i wojskowego poszukuje partnerów 

zagranicznych w celu rozszerzenia swojej działalności w stoczniach 

zagranicznych. Rozważane są umowy podwykonawstwa, outsourcingu i 

joint venture

An Italian SME working in the design, installation and maintainance of 

heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration systems 

for the marine and military sectors is searching for foreign partners in 

order to expand its activity in the main foreign shipyards. 

Subcontracting, outsourcing and joint venture agreements are 

considered

18/03/2023 sektor morski, lotniczy

BOIT20220318042

Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji maszyn dla 

rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn do uprawy winorośli, 

maszyn rolniczych precyzyjnych do uprawy winorośli oraz wysoce 

innowacyjnego ekologicznego systemu odchwaszczania termicznego 

gorącą pianką poszukuje dystrybutorów.

Italian company specialized in designing and producing machines for 

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

agriculture machines for vine growing, as well as a highly innovative 

ecological thermal weeding system with hot foam is looking for 

distributors.

22/03/2023 rolnictwo



BOIT20220321021

Włoskie MŚP działające w sektorze energetycznym od 1986 roku oferuje 

specjalistyczne oprogramowanie dla rafinerii ropy naftowej. 

Oprogramowanie obsługuje kilka zadań związanych z planowaniem 

łańcucha dostaw, od charakteryzowania i selekcji surowców po operacje 

planowania i harmonogramowania. Narzędzie jest przyjazne dla 

użytkownika i działa z wykorzystaniem technik symulacji i optymalizacji. 

Firma poszukuje użytkowników końcowych na podstawie umów 

licencyjnych oraz agentów do wprowadzenia produktu na nowe rynki. 

Poszukiwani są również partnerzy joint venture.

An Italian SME working in the energy sector since 1986 offers a 

specialised software for oil refineries. The software supports several 

supply chain planning tasks, from feedstock characterization and 

selection to planning and scheduling operations. The tool is user-friendly 

and works applying simulation and optimization techniques. The 

company looks for end-users under license agreements and agents to 

introduce the product in new markets. Joint venture partners are sought 

as well

21/03/2023 komputery i IT

BOIT20220321030

Włoska firma specjalizująca się w produkcji artykułów dla niemowląt, 

głównie wszelkich smoczków lateksowych, butelek do karmienia, 

smoczków plastikowych, smoczków  z lateksu naturalnego, poszukuje 

dystrybutorów i jest gotowa do produkcji ww. produktów

Italian company specialized in production of articles for babies mainly all 

latex pacifiers, feeding bottles, plastic pacifier, teats and nipples realized 

with immersion by natural latex with injection of LSR (liquid silicone 

rubber) is looking for distributors and is disposable to manufacture such 

kind of products under a manufacturing agreement.

21/03/2023 różne inne produkty

BOIT20220323019

Włoska winiarnia położona w regionie Piemont, z długoletnią tradycją w 

produkcji typowych lokalnych win czerwonych, białych i białych 

musujących chronionych odpowiednimi systemami jakości UE, poszukuje 

umów handlowych.

Wybrani agenci powinni znajdować się w docelowych krajach UE i poza 

UE i być może mieć powiązania z dużymi handlowcami detalicznymi, w 

tym supermarketami i hipermarketami, aby sprostać wysokim 

zdolnościom produkcyjnym firmy.

Italian wine cellar located in Piedmont region, with a longstanding 

tradition in producing typical local red, white and sparkling white wines 

protected under the relevant EU quality schemes, is looking for 

commercial agreements.

Selected agents should be located in target EU and extra-EU countries 

and possibly have ties with large-scale retail traders, including 

supermarkets and hypermarkets, to meet the company's high 

production capacity.

22/03/2023 spożywcza

BOIT20220323038

Włoska firma działająca w branży stolarki metalowej, specjalizuje się w 

dostarczaniu szerokiego zakresu precyzyjnej obróbki mechanicznej, takiej 

jak: cięcie w technologii laserowej 3D, spawanie laserowe 3D, 2D Laser 

Cut, składanie z blachy na trójwymiarowy kształt, kontrolowane 

zaginanie z robotyką, spawanie ręczne, spawanie zrobotyzowane, 

regulacja, śrutowanie, polerowanie, satynowanie. Szczególną uwagę 

przywiązuje się do produkcji ekologicznej. Firma poszukuje partnerów w 

ramach umów podwykonawczych.

Italian company active in the field of metallic carpentry, specialises 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. 

Special attention is devoted to eco-friendly production. The company 

looks for partners under subcontracting agreements.

22/03/2023 metalowa

BOIT20220323039

Włoska firma specjalizująca się w produkcji specjalnych elementów 

mechanicznych, kotłów, które mogą być przystosowane do wielu typów 

maszyn lub przyrządów związanych z różnymi sektorami przemysłu oraz 

wysokoprecyzyjnego spawania, z ponad 50-letnim doświadczeniem, 

oferuje swoje usługi ramach umów podwykonawczych i produkcyjnych.

An Italian company specialized in the manufacturing of special 

mechanical components, boilers, which can be adapted to many types of 

machines or instruments related to various industrial sectors as well as in 

high-precision welding, with more than 50 years of experience, offers its 

services under subcontracting and manufacturing agreements.

 24/03/2023 pojazdy i maszyny/maszynowa



BOIT20220328015 

Włoska firma specjalizuje się w rozwoju i produkcji wysokiej technologii 

sprzętu do pozyskiwania drewna i transportu towarów na place budowy i 

poszukuje poważnego partnera do usługi dystrybucyjnej oraz 

długoterminowego serwisowania maszyn z opcją licencjonowania całego 

know-how oraz własności intelektualnej.

An Italian company specialized in the development and production of 

high tech equipment for timber harvesting and transport of goods on 

construction sites is looking for a strong partner for the distribution and 

service of the machinery, with the option to license all know-how and IP 

longer term.

23/03/2023 materiały i usługi budowlane

BOIT20220328024 

Włoska firma z 40-letnim doświadczeniem, oferuje kompleksową usługę 

planowania, dostawy fasad, balkonów , włączając w to obróbkę oraz 

przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej.  Firma oferuje 

umowę produkcyjną lub podwykonawstwa dla producentów 

zainteresowanych instalacją ich produktów. Firma jest również 

zainteresowana współpracą z architektami, konstruktorami, 

projektantami, zainteresowanymi używaniem produktu firmy w swoich 

projektach.

Italian company with a forty-year experience, offers complete service 

from planning, delivery of facades, balconies inclusive cutting and 

processing and preparation of the necessary technical planning 

documents. The company offers manufacturing or subcontracting 

agreements to manufacturers interested in the installation of the 

products. The company is also interested in cooperating with architects, 

constructors, designers, interested in using the products of the company 

within their projects

31/03/2023 materiały i usługi budowlane

BOIT20220328042 

Włoska firma posiada kompleksowy zaawansowany technologiczne 

uniwersalny system bazujący na zastosowaniu innowacyjnej 

opatentowanej technologii zdolnej zagwarantować wyróżniające się oraz 

mierzalne fizyczne rezultaty w krótki czasie. Firma poszukuje partnerów 

zainteresowanych umową franczyzową.

An Italian company has devised a comprehensive high-tech universal 

system based on the use of an innovative patented technology capable 

of guaranteeing outstanding and measurable physical results in a short 

time. The company is now looking for partners interested in making 

franchise agency agreements.

27/03/2023 różne inne produkty

BOIT20220328050 

Włoska firma, producent zaworów hydraulicznych, zlokalizowana na 

północy Włoch, poszukuje agentów lub dystrybutorów hydraulicznych na 

następujących rynkach: Niemcy, Francja, UK, Hiszpania, Holandia, 

Portugalia, Belgia, Austria, Szwajcaria, Irlandia, Szwecja, Dania, Finlandia, 

Norwegia, Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Turcja.

An Italian SME, a hydraulic valves manufacturer located in northern Italy, 

seeks sales agents or hydraulic distributors in the following markets: 

Germany, France, United Kingdom, Spain, Netherlands, Portugal, 

Belgium, Austria, Switzerland, Ireland, Sweden Denmark, Finland, 

Norway, Poland, Czech Republic, Hungary, Romania, Russia, Turkey. 

27/03/2023 różne inne produkty

BOIT20220329031 

Włoska firma specjalizuje się  w sektorze turystycznym, dostarcza 

szeroką gamę usług z zakresu turystyki przyjazdowej, jak również 

różnego rodzaju rozwiązania dla spotkań, kongresów i wydarzeń. Firma 

szuka agentów do dalszej ekspansji turystyki przyjazdowej na zasadach 

umowy komercyjnej i oferuje swoje usługi zagranicznym partnerom w 

UE i poza na zasadzie umowy usługowej.

The Italian company is specialised in the tourism sector, provides a wide 

range of services in the areas of incoming tourism and also proposes 

different solutions for meetings, congresses, and events.

The company seeks for agents for further expanding its incoming 

tourism services under the terms of commercial agency agreement and 

offers its services to foreign partners in EU and beyond under services 

agreements.

29/03/2023 turystyka



BOIT20220329032 

Włoska firma dostarcza innowacyjne i szyte na miarę rozwiązania do 

projektowania, produkowania i instalowania siedzeń publicznych w 

teatrach, audytoriach, salach wykładowych oraz pokojach spotkań. 

Wszystkie te produkty są projektowane i tworzone ręcznie we Włoszech. 

Firma szuka agentów komercyjnych, takich jak podwykonawcy dla 

generalnych wykonawców, studia architektów i projektantów w celu 

ekspansji udziału w rynku w UK, USA, Francji, krajach Beneluksu i w 

krajach Zatoki.

An Italian company provides innovative and highly customized solutions 

for designing, producing and installing public seating for theatres, 

auditoriums, lecture and meeting rooms. All its products are tailored and 

hand made in Italy. The company seeks commercial agents, as well as 

subcontracting agreements with general contractors, architect’s and 

designer’s studios, to expand its market position in UK, USA, France, 

Benelux and the Gulf countries.

29/03/2023 różne inne produkty

BOIT20220330009 

Wiodąca firma programistyczna specjalizuje się w elastycznych 

symulacjach, takich jak uprzęże , bezprzewodowe uprzęże, kable i węże 

gumowe, poszukuje lokalnych agentów, dystrybutorów lub partnerów 

do penetracji rynków Hiszpanii, Portugalii i Turcji.

A leading software company specializes in simulation of flexibles, such as 

harness, wiring harness, cables and hoses, is searching for local agents, 

distributors or partners to penetrate the Spanish, Portuguese and 

Turkish markets.

29/03/2023 inne usługi

BOLT20220228023

Litewskie stowarzyszenie zawodowe pszczelarzy, którego członkowie 

zajmują się pozyskiwaniem, produkcją i pakowaniem miodu oraz innych 

produktów pszczelich (chleb pszczeli, wosk pszczeli, smoła pszczela), 

oferuje wyżej wymienione produkty i poszukuje partnerów handlowych 

do współpracy w ramach umowy handlowej.

The Lithuanian beekeepers professional association, whose members are 

engaged in the extraction, production and packaging of honey and other 

bee products (bee bread, beeswax, bee pitch) is offering above 

mentioned products and is looking for trade partners to work under the 

commercial agreement.

01/03/2023 spożywcza

BOLT20220315001

Litewska firma naukowo-badawcza wytwarza produkty wodne przy 

użyciu unikalnych technik - technologia naśladuje naturalne 

powstawanie i topnienie lodowców i obejmuje złożony i wieloetapowy 

proces zamrażania, wydobywania i topienia „rdzenia” lodu. Firma 

posiada międzynarodowe doświadczenie i otrzymała międzynarodowe 

nagrody i certyfikaty za swój wysokiej jakości produkt. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem partnerów w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

Lithuanian scientific research company is producing water products using 

unique techniques - the technology mimics the natural formation and 

melting of glaciers and involves a complex and multi-stage process of 

freezing, extracting, and melting the “core” ice. The company has 

international experience and has received international awards and 

certificates for its high-quality product. The company is interested in 

finding partners under a distribution services agreement.

14/03/2023 różne inne produkty

BOLT20220316007

Litewska firma ma ponad 17-letnie doświadczenie w produkcji tkanin 

lnianych i produkcji lnu. Firma oferuje antyalergiczną tkaninę lnianą. 

Firma jest zainteresowana znalezieniem dystrybutorów, detalistów 

indywidualnych, małych sklepów detalicznych w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Lithuanian company has more than 17 years of experience in linen 

fabric and linen manufacturing. The company offers anti-allergenic linen 

fabric. The company is interested in finding distributors, individual 

retailers, small retail shops under a distribution services agreement.

15/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOLT20220317001

Litewski producent artykułów termoplastycznych poszukuje partnerów 

biznesowych za granicą. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów 

zajmujących się sprzedażą wyrobów termoplastycznych. Oferuje również 

usługi produkcyjne dla innych firm z branży chemicznej oraz 

podwykonawstwo dla firm inżynierskich.

The thermoplastic items manufacturer from Lithuania is looking for 

business partners abroad. The company is looking for agents and 

distributors who are involved in thermoplastic goods sales. It is also 

offering manufacturing services to other companies from the chemical 

industry and subcontracting to engineering companies as well.

17/03/2023 inne usługi



BOLT20220317012

Litewski producent profesjonalnych kosmetyków (kremy, kosmetyki 

czyszczące, serum itp.) planuje wejście na nowe rynki i poszukuje 

partnerów do współpracy w ramach umów przedstawicielstwa lub usług 

dystrybucyjnych. Firma nie wytwarza produktów pod markami własnymi.

The Lithuanian producer of professional cosmetics (creams, cleansers, 

serums and etc.) is planning to enter new markets and is looking for 

partners to work under commercial agency or distribution services 

agreements. The company does not make products under private labels.

17/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOLT20220317014

Litewska firma specjalizuje się w produkcji naturalnych wyrobów 

octowych. Oprócz octu firma produkuje również miody sztuczne i syropy. 

Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. Firma, pomimo posiadania własnej 

marki,  może produkować również produkty marki własnej dla hurtowni i 

supermarketów, w ramach umów produkcyjnych. 

The Lithuanian company specializes in the production of natural vinegar 

products. As well as vinegar, the company also produces artificial honey 

and syrups. The company is looking for partners to work under the 

distribution services agreement. Despite the fact that the company has 

its own brand it can also produce private label products for wholesale 

and supermarkets under manufacturing agreements.

17/03/2023 spożywcza

BOLT20220317017

Litewska firma produkuje suplementy w postaci doustnego sprayu. To 

innowacyjna alternatywa dla tradycyjnych suplementów. Produkty te 

charakteryzują się wyższym współczynnikiem wchłaniania, są łatwe do 

przenoszenia i użytkowania. Ponadto produkty firmy mają wyższe 

stężenie składników aktywnych w porównaniu z innymi doustnymi 

suplementami w sprayu. Firma poszukuje partnerów do pracy w ramach 

umowy handlowej, ponieważ firma produkuje wyłącznie pod własną 

marką.

The Lithuanian company is manufacturing oral spray supplements. It is 

an innovative alternative to traditional supplements. These products 

have a higher absorption rate, are easy to carry and use. Also, the 

company's products have a higher concentration of active ingredients 

compare with other oral spray supplements. The company is looking for 

partners to work under a comercial agreement as the company produces 

only under its own brand name.

17/03/2023 różne inne produkty

BOLT20220317021

Litewska firma zajmuje się produkcją, sprzedażą hurtową, handlem i 

pakowaniem różnych produktów spożywczych (orzechy, bakalie, 

przekąski), wyrobów cukierniczych, dodatków do żywności, przypraw. 

Firma może oferować konwencjonalne i ekologiczne produkty 

spożywcze. Firma poszukuje partnerów do pracy w ramach usług 

dystrybucyjnych lub umów agencyjnych, oferujących również produkcję 

pod markami własnymi.

The Lithuanian company is active in the production, wholesale, trade and 

packaging of various food products (nuts, dried fruit, snacks, nuts), 

confectionery, food additives, spices. It can offer conventional and 

organic food products. The company is looking for partners to work 

under distribution services or commercial agency agreements, also 

offering private label manufacturing.

17/03/2023 spożywcza

BOLT20220317030

Litewski producent artykułów termoplastycznych,  opracował i 

wyprodukował automatyczne urządzenie do przygotowania preparatu 

solnego, który jest używany przez firmy zajmujące się utrzymaniem dróg 

i chodników. Firma poszukuje pośredników handlowych do pracy w 

ramach umowy agencyjnej i/lub umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The Lithuanian thermoplastic items manufacturer has developed and 

manufactured an automated salt agent preparation device that is used 

by road maintenance companies and is looking for trade intermediaries 

to work under the commercial agency agreement and/or distribution 

services agreement.

17/03/2023 pojazdy i maszyny/maszynowa

BOLT20220317049

Litewska firma dostarcza surowce (aromaty, ekstrakty, olejki eteryczne) 

dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego. Firma poszukuje 

pośredników handlowych do pracy w ramach umowy agencyjnej i/lub 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Lithuanian company is supplying raw materials (flavorings, extracts, 

essential oils) for the food and cosmetics industries. It is looking for 

business partners to work under commercial agency and distribution 

services agreements.

17/03/2023 różne inne produkty



BOLT20220317050

Litewska firma, która pod własną marką produkuje profesjonalne, 

naturalne produkty do pielęgnacji włosów, poszukuje pośredników 

handlowych do pracy w ramach umowy agenta handlowego lub usług 

dystrybucyjnych. Firma oferuje szeroką gamę produktów: szampony, 

maseczki/balsamy do włosów, produkty do stylizacji włosów oraz 

produkty do pielęgnacji skóry głowy. Wszystkie produkty wykonane są z 

naturalnych składników.

The Lithuanian company which produces professional natural hair-care 

products under its own brand name is looking for trade intermediaries to 

work under a commercial agency or distribution services agreements. 

The company can offer a wide range of products: shampoos, hair 

masks/balms also hair styling products, and products of scalp care. All 

products are made with natural ingredients.

17/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOLT20220318021

Litewska firma produkująca przemysłowe obiekty 3D z wykorzystaniem 

selektywnego spiekania laserowego poszukuje partnerów biznesowych 

w Niemczech, Belgii, Norwegii i Szwecji do pracy w ramach umów 

produkcyjnych, outsourcingowych lub podwykonawczych

The Lithuanian company manufacturing industrial 3D objects using 

selective laser sintering is looking for business partners in Germany, 

Belgium, Norway, and Sweden to work under manufacturing, 

outsourcing, or subcontracting agreements

18/03/2023 narzędzia i części

BOLT20220318026

Litewska firma posiada wyłączne prawa do dystrybucji niejałowego, 

medycznego papieru krepowego i poszukuje partnerów biznesowych do 

pracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Lithuanian company has exclusive distribution rights of non-sterile 

medical creped paper and is looking for business partners to work under 

the distribution services agreement.

18/03/2023 różne inne produkty

BOLT20220318030

Firma z Litwy poszukuje partnerów biznesowych w Austrii, Irlandii, 

Holandii, Polsce, Rumunii, Szwecji i Norwegii do oferowania 

przygotowania propozycji projektów, administrowania projektami, usług 

doradczych w ramach umów outsourcingowych lub podwykonawczych 

lub współpracy w ramach umowy joint venture.

The Lithuanian company is looking for business partners in Austria, 

Ireland, Netherlands, Poland, Romania, Sweden, and Norway to offer 

project proposal preparation, project administration, and consultancy 

services under outsourcing or subcontracting agreements or cooperate 

under joint venture agreement.

18/03/2023 inne usługi

BOLT20220321002

Litewska firma posiadająca solidną wiedzę w zakresie planowania 

technologicznego i montażu systemów chłodniczych oraz sprzedaży 

hurtowej urządzeń klimatyzacyjnych oferuje swoje usługi i produkty dla 

firm w ramach umów outsourcingowych lub podwykonawczych i 

dystrybucyjnych

The Lithuanian company with solid expertise in technological planning 

and installation of refrigeration systems and wholesale of air 

conditioning equipment is offering its services and products for 

companies under outsourcing or subcontracting and distribution 

agreements

21/03/2023 inne usługi

BOLT20220321005

Firma z Litwy produkuje stylowe hamaki dla czworonogów, które można 

przymocować do mebli (krzeseł, stołów). Firma chce rozszerzyć swoją 

działalność i poszukuje zagranicznych partnerów na podstawie umowy 

agencyjnej.

The company from Lithuania is manufacturing stylish hammocks for pets 

which can be attached to furniture (chairs, tables). The company wants 

to expand its activities and is looking for partners abroad under a 

commercial agency agreement.

21/03/2023 różne inne produkty

BOLT20220321006

Litewska firma specjalizująca się w szyciu wysokiej jakości tkanin 

przemysłowych (ciężkich - średniej gramatury) i produkcji wyrobów na 

zamówienie, takich jak: ładownice, kabury, pokrowce na różnego rodzaju 

wyposażenie militarne, odzież ochronna trudnopalna. Firma poszukuje 

partnerów do współpracy na zasadzie umów podwykonawstwa.

The Lithuanian company specialized in high-quality industrial (heavy - 

medium weight fabrics) sewing and manufacturing of custom made 

products, such as pouches, holsters, cases for different kinds of 

equipment from military specification fabrics and flame retardant 

protective clothing is looking for partners for cooperation on a 

subcontracting basis.

21/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria



BOLT20220321023

Litewska firma zajmuje się produkcją standardowych i niestandardowych 

okien i drzwi z tworzyw sztucznych o wymiarach i kształtach 

(nieplastyfikowany polichlorek winylu, PCV) z przeznaczeniem na rynki 

europejskie i skandynawskie. Firma poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów, a także oferuje umowy podwykonawcze.

A Lithuanian company manufactures standard and non-standard size and 

shape plastic windows and doors (unplasticized polyvinyl chloride, uPVC) 

oriented to European and Scandinavian markets. The company is looking 

for commercial agents and distributors and also offers subcontracting 

agreements.

21/03/2023 różne inne produkty

BOLT20220322022

Litewska firma specjalizuje się w różnych projektach i usługach 

krawieckich: męskich, damskich, dziecięcych, roboczych, dla psów oraz 

tekstyliów domowych. Firma oferuje swoje usługi szwalnicze 

projektantom oraz firmom w Norwegii, Szwecji i Danii na podstawie 

umowy o współpracy produkcyjnej lub podwykonawczej.

The Lithuanian company is specializing in various sewing projects and 

services: men's, women's, children's, working, dog's clothing and home 

textile products. The company is offering its sewing services to designers 

and companies in Norway, Sweden, and Denmark to work under the 

manufacturing or subcontracting cooperation agreement.

21/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOLT20220322025

Litewska firma zajmuje się produkcją surowców do pakowania od 1908 

roku, fabryka działa od 1898 roku. Główną działalnością firmy jest 

produkcja surowców do opakowań z tektury falistej: linia testowa i 

ryflowanie. Jednak oprócz tej produkcji firma produkuje również rdzeń 

papierowy o strukturze plastra miodu i surowiec do produkcji rdzenia 

HC. Firma poszukuje potencjalnych partnerów, użytkowników 

papierowego rdzenia o strukturze plastra miodu do pracy w ramach 

umów o świadczenie usług produkcyjnych lub dystrybucyjnych

The Lithuanian company has been making raw materials for packaging 

since 1908, the factory dates back to 1898. The main activity of the 

company is the production of raw materials for corrugated packaging: 

test line and fluting. However, in addition to this production, the 

company also produces paper honeycomb core and raw material for HC 

core production. The company is searching for potential partners, users 

for paper honeycomb core to work under manufacturing or distribution 

service agreements

21/03/2023 opakowania, papier

BOLT20220323002

Litewski producent tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami działa 

jako dostawca usług w zakresie inżynierii narzędzi i części, projektowania 

i produkcji.

Firma poszukuje partnerów zajmujących się produkcją seryjną do pracy 

dla nich w ramach umowy produkcyjnej lub dostawczej.

A Lithuanian fiber reinforced plastics manufacturer is operating as a tool 

and part engineering, design, and production service provider.

The company is looking for partners who work with serial production to 

work for them under a manufacturing or supply agreement.

22/03/2023 narzędzia i części

BOLT20220323004

Przedsiębiorstwo marketingowe z Litwy koncentruje się na obszarach 

projektowania graficznego, tworzenia reklam i aplikacji. Firma oferuje 

szereg usług reklamowych: szeroki zakres usług prasowych/reklama 

zewnętrzna/usługa naklejek reklamowych na transport/wynajem 

przyczep reklamowych/upominki biznesowe. Litewskie przedsiębiorstwo 

marketingowe poszukuje partnerów zagranicznych chętnych do 

nawiązania współpracy międzynarodowej na podstawie umów 

outsourcingowych, podwykonawczych lub produkcyjnych.

A marketing enterprise from Lithuania focuses on areas of graphic 

design, advertising creating, and application. The company is offering a 

range of advertising services: wide press services/ outdoor advert 

making/ advertising sticker service on transport/ rent of advertising 

trailers/ business gifts. A Lithuanian marketing enterprise is looking for 

foreign partners willing to establish international cooperation on the 

basis of outsourcing, subcontracting, or manufacturing agreements.

22/03/2023 reklamowa, filmowa



BOLT20220323023

Litewska firma zajmująca się sprzedażą hurtową i dystrybucją mrożonych 

produktów rolnych koncentruje się na produktach mrożonych: mięsie, 

warzywach, owocach, produktach gotowych do spożycia, gotowych do 

gotowania itp. Firma oferuje szeroką gamę produktów partnerom 

zagranicznym i dąży do podjęcia współpracy w ramach umów 

agencyjnych i umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Firma 

mogłaby również zaproponować umowę produkcyjną.

The Lithuanian frozen agricultural products wholesaling and distributing 

company is focusing on frozen products: meat, vegetables, fruits, ready-

to-eat, ready-to-cook products, etc. The company is offering a wide 

range of products to foreign partners and is seeking to start cooperation 

under commercial agency agreements and distribution services 

agreements. The manufacturing agreement could be offered as well.

22/03/2023 spożywcza

BOLT20220323025

Litewska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 

standardowych i niestandardowych wyrobów metalowych oraz 

mechanizmów z aluminium, stali nierdzewnej dla przemysłu 

spożywczego, budowlanego, przeładunkowego i innych celów. Firma 

oferuje usługi podwykonawstwa dla firm, które potrzebują dodatkowych 

mocy produkcyjnych w zakresie wyrobów metalowych. Firma mogłaby 

również współpracować na podstawie umowy produkcyjnej.

A Lithuanian company specialized in the design and production of 

standard and non-standard metalwares and mechanisms from 

aluminum, stainless steel for the food industry, construction, stevedoring 

companies and other purposes. The company offers subcontracting 

services for companies that need additional metalware production 

capacities. The company could also work under a manufacturing 

agreement.

22/03/2023 metalowa

BOLT20220328043 

Litewska firma działa w sektorze chleba i piekarni. Firma jest 

zaangażowana w rozwój produktu, tworzenie pomysłu, zarządzanie 

portfolio, wsparcie techniczne oraz dostawę świeżych składników. Firma 

oferuje swoje usługi i poszukuje partnerów na zasadzie umowy 

komercyjnej.

The Lithuanian company is operating in the bread and bakery industry. 

The company is engaged in product development, concept building, 

portfolio management, technological support and supply of raw 

materials. The company is offering its services and looking for partners 

to work under the commercial agreement.

28/03/2023 spożywcza

BOLT20220329013 

Litewska firma oferuje usługi CMT (cięcie, obróbka i przycinanie) lub 

produkcję gotowego produktu. Firma jest ekspertem w zakresie 

produkcji sukienek, bluzek, codziennych koszulek, spódnic, spodni, 

kurtek, płaszczy itp. Może produkować odzież codzienną, wieczorową, 

roboczą lub biurową dla kobiet. Firma pracuje z lnem, bawełną, taftą, 

jedwabiem, wełną i innymi tkaninami.

The Lithuanian company offers CMT (cut, make & trim) or full product 

production service. The company is an expert in the manufacturing of 

dresses, blouses, casual shirts, skirts, trousers, jackets, coats, etc. It can 

be casual wear or evening dresses, workwear or and corporate wear for 

women. The company works with linen, cotton, taft, silk, wool and many 

other fabrics.

28/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOLT20220329023 

Litewska firma działa jako producent, serwisant, projektant oraz 

budowniczy. Firma zajmuje się obróbką drewna i oferuje swoje usługi 

deweloperom, projektantom wnętrz lub firmom meblarskim z innych 

krajów. Firma szuka partnerów na zasadzie umowy podwykonawstwa 

lub produkcyjnej.

The Lithuanian company is operating as a manufacturing, repair, design 

and building services provider. The woodworking company is offering its 

services to real estate developers, interior designers, other furniture 

sector companies from foreign countries. The company is looking for 

partners to work with under subcontracting or manufacturing 

agreements.

28/03/2023 produkty drewniane, meble

BOLT20220330003

Litewska firma jest zaangażowana w projektowanie i produkcję 

pojazdów (samochody na pedały, pojazdy rowerowe) dla użytku 

biznesowego i codziennego.  Firma zaprojektowała kilka prototypów 

czterokołowych pojazdów na pedały i teraz prezentuje główny produkt - 

pojazd do przewożenia ładunków i szuka pośredników do pracy na 

zasadzie umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej. Możliwa jest też umowa 

produkcyjna.

The Lithuanian company is involved in the design and manufacturing of 

velomobiles (pedal cars, velo cars) for business and personal daily use. 

The company has designed several four-wheel pedal car prototypes and 

now offers the main product - cargo velomobile and is looking for trade 

intermediaries to work under commercial agency or distribution services 

agreement. A manufacturing agreement could be offered as well.

29/03/2023 pojazdy i maszyny/maszynowa



BOLV20220301014

Łotewski producent wody pitnej z witaminami i minerałami, a także 

importer/eksporter i dystrybutor zarówno światowych marek, jak i 

marek własnych dóbr szybko zbywalnych (FMCG) poszukuje możliwości 

współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej i/lub produkcyjnej. 

Łotewska firma produkuje niegazowaną wodę pitną w oparciu o 

najnowsze odkrycia naukowe. Firma została założona w 2018 roku na 

Łotwie we współpracy z łotewskimi i niemieckimi naukowcami.

The Latvian manufacturer of drinking water with vitamins and minerals 

as well as importer/exporter and distributor of both worldwide brands 

and private label fast-moving consumer goods (FMCG) is looking for 

cooperation under distribution and/or manufacturing agreement. The 

Latvian company develops and manufactures still drinking water based 

on the latest scientific discoveries. The company was founded in 2018 in 

Latvia in cooperation with Latvian and German scientists.

28/02/2023 spożywcza

BOLV20220301016

Firma z siedzibą na Łotwie, w Liepaja, oferuje produkcję różnych 

wyrobów z metalu i drewna. Specjalizuje się w tworzeniu miejsc do 

przechowywania pojemników na odpady. Oferuje również inne produkty 

wykonane z metalu i drewna w zależności od potrzeb klienta, takie jak 

ławki, stoły, wiaty, małe domki, biura ogrodowe i wiele innych rodzajów 

konstrukcji. Firma jest zainteresowana nawiązaniem długoterminowej 

współpracy w formie umowy produkcyjnej.

The company based in Latvia, Liepaja offers manufacturing of various 

products made from metal and wood. It specializes in creating waste 

container storage spaces. Other products made from metal and wood 

depending on the client’s needs like benches, tables, sheds, tiny houses, 

garden offices, and many more types of constructions also is offered. 

Company is interested in establishing a long-term cooperation in a form 

of manufacturing agreement.

28/02/2023 produkty drewniane, meble

BOLV20220303016

Łotewska firma inżynieryjno-produkcyjna oferuje nowoczesne 

technologie i produkty oczyszczania ścieków potencjalnym Partnerom, 

których działalność koncentruje się na realizacji takich projektów z 

zastosowaniem sprzętu, instalacji, ich instalacji i /lub serwisu i 

konserwacji. Również dla Partnerów, którzy dostarczają produkty 

inżynieryjne ze stali nierdzewnej dla klientów i poszukują 

podwykonawców.

Umowy dotyczące produkcji lub podwykonawstwa.

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 looking for 

subcontractors.

The manufacturing or subcontracting agreements could be 

implemented.

02/03/2023 inne usługi

BOLV20220304002

Łotewska firma, dostarczająca rozwiązania z zakresu automatyki i 

doradztwa inżynieryjnego, oferuje kompleksowe usługi w zakresie 

tworzenia, instalacji i uruchamiania systemów automatyki w różnych 

branżach, takich jak przetwórstwo spożywcze, wytwarzanie energii 

elektrycznej, lotnictwo, budynki przemysłowe BMS (systemy zarządzania 

budynkiem), gospodarka odpadami itp.

Firma poszukuje partnerów za granicą w ramach umowy 

podwykonawczej. 

A Latvian company experienced in automation solutions and engineering 

consulting is offering full scale services for the creation, installation, and 

commissioning of automation systems in different industries such as 

food processing, electrical power generation, aerospace, industrial 

buildings BMS (building management systems), waste management, etc.

The company is looking for partners abroad under the subcontracting 

agreement. 

03/03/2023 pojazdy i maszyny/maszynowa



BOLV20220329017 

Łotewska firma świadcząca usługi z zakresu obróbki metalu, szuka 

możliwości nawiązania nowych kontaktów z nowymi partnerami 

biznesowymi i klientami na zasadzie umowy produkcyjnej lub 

podwykonawstwa. Firma jest największym centrum usługowym w 

zakresie usług związanych z prefabrykowanymi arkuszami metalowymi 

we wszystkich krajach Bałtyckich. 

The Latvian company providing metal processing services is looking for 

establishing contacts with new business partners and customers under 

manufacturing or subcontracting agreement. The company is the largest 

prefabricated sheet metal service centre in all Baltic countries.

28/03/2023 metalowa

BOLV20220330011 

Łotewska palarnia kawy, skupiona na specjalnych ziarnach kawy i 

specjalnym paleniu kawy, oferuje wysoką jakościowo, świeżo paloną 

kawę z całego świata. Firma rozszerza swoją działalność i oferuje produkt 

finalny - kawę, rozwiązania do palenia kawy oraz pakowania zgodnie z 

życzeniem klienta. Obecnie firma chciałaby zbudować długoterminowe 

partnerstwo w formie umowy dystrybucyjnej.

The Latvian coffee roastery, focused on Specialty coffee beans and 

roasted to order coffee, is offering high-quality, fresh-roasted coffee 

from all over the world. The company is expanding its activities and 

offering the final product - coffee, as well as coffee roasting and 

packaging solutions according to the customer needs. At present the 

company would like to build long-term partnerships in the form of 

distribution agreements.

29/03/2023 spożywcza

BONL20220228022

Holenderska organizacja zajmująca się produkcją kontraktową (CMO) 

specjalizuje się w produkcji niskonakładowej i wersji beta wyrobów 

medycznych z tworzyw sztucznych. Firma chciałaby rozszerzyć swoją 

działalność na cały świat i oferuje swoje doświadczenie i zaplecze. MŚP, 

uniwersytety oraz instytuty badawczo-rozwojowe są zainteresowane 

dostarczaniem swoich wyrobów medycznych na podstawie umowy 

outsourcingowej, np. umowy o produkcję kontraktową.

A Dutch contract manufacturing organization (CMO) is specialised in the 

production of low-volumes and beta-versions of plastic medical devices. 

The company would like to expand their activities worldwide and is 

offering its expertise and facilities. SMEs, universities, and R&D institutes 

are sought to provide their medical devices via an outsourcing 

agreement: e.g. contract manufacturing agreement.

21/03/2023 medycyna

BONL20220303013

Organizacja jest holenderskim dostawcą oprogramowania Indepent 

Software Vendor (ISV), który opracował cyfrową platformę 

bezpieczeństwa SaaS. Platforma umożliwia dostawcom usług 

zarządzanych, dostawcom usług hostingowych i dostawcom usług IT 

oferowanie usług bezpieczeństwa bez konieczności zatrudniania 

wyspecjalizowanego personelu. Holenderska organizacja jest 

zainteresowana rozszerzeniem swoich usług na rynek niemiecki i 

poszukuje partnerów w ramach umowy dystrybucyjnej.

The organization is a Dutch based Indepent Software Vendor (ISV) that 

has developed a SaaS digital security platform. The platform allows 

managed services providers, hosting providers and IT-serviceproviders to 

offer security services, without the need for specialised staff. The Dutch 

organization is interested in expanding its services into the German 

Market and is looking for partners under distribution agreement.

02/03/2023 komputery i IT

BONL20220309008

Holenderska firma ułatwia transport ciężarówką i opracowuje 

rewolucyjny system układania palet, który umożliwia sprawny transport 

większej liczby palet przy niskim współczynniku obciążenia w ciężarówce. 

Firma poszukuje wyłącznych partnerów licencyjnych na terenie 

UE/świata na podstawie umowy licencyjnej na wyłączność.

A Dutch company facilitates truck transport and develops a revolutionary 

pallet stacking system that makes it possible to efficiently transport more 

pallets with a low load factor in a truck. The company is looking for 

exclusive license partners in the EU/world via an exclusive license 

agreement.

13/03/2023 transport/logistyka



BONL20220310029

Znana spółdzielnia rolnicza z Niderlandów jest producentem ręcznie 

wyrabianego sera z mleka krowiego. Poszukuje dystrybutorów i/lub 

agentów w Europie i poza nią. Z własnym laboratorium firma może też 

produkować specjalny ser na życzenie klientów i oferować go w 

ekskluzywnych partiach. Poszukiwana współpraca na bazie umowy 

dystrybucji lub agencji.

Renowned farmers cooperative from the Netherlands is a developer and 

producer of mainly handmade artisanal cow cheese. The cooperative is 

looking for distributors and/or agents in Europe and beyond. With their 

own laboratory, the company can also produce special cheese on clients' 

request and can offer this in exclusive batches.

Collaboration is sought in the frame of a distribution or agency 

agreement.

09/03/2023 spożywcza

BOPT20220317054

Firma z centralnej Portugalii, założona w 1997 roku specjalizuje się w 

formach metalowych do wtrysku tworzyw sztucznych oraz w odlewach 

aluminiowych. Obecnie firma rozwija zestaw usług obejmujących 

projektowanie, produkcję, pomoc posprzedażową i naprawę form. Firma 

poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych, przedstawicielstwa handlowego lub 

umowy o podwykonawstwo.

This company from the central region of Portugal, established in 1997, 

develops a set of services that encompass the design, production, after 

sales assistance and repair of molds. The company seeks for foreign 

partners to act as distributors or commercial agents or a subcontracting 

agreement.

21/03/2023 inne usługi

BOPT20220323037
Firma z Portugalii opracowuje i produkuje narzędzia do progresywnego 

cięcia i tłoczenia w celu obróbki metali poszukuje umowy handlowej.

Company from Portugal develops and produces progressive cutting and 

stamping tools for metalworking looks for commercial agreement.
22/03/2023 metalowa

BORO20220228013

Rumuński projektant mody z siedzibą w Transylwanii tworzy i produkuje 

ekskluzywną odzież dla wymagających klientów. Kolekcje rumuńskiego 

projektanta mody, adresowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn, są 

przygotowywane ze starannością opartą na dogłębnym opanowaniu 

szczegółów kroju i technik produkcji. Rumuński projektant mody 

poszukuje agentów, którzy będą reprezentować jego kreacje w 

luksusowych sklepach w UE, Chinach, Korei Południowej i krajach 

arabskich.

Located in Transylvania, a Romanian fashion designer is creating and 

manufacturing exclusive clothing for pretentious customers.Addressing 

both women and men, the Romanian fashion designer collections are 

prepared with care based on in-depth mastery of the cut details and 

manufacturing techniques.The Romanian fashion designer is looking for 

agents to represent its high fashion creations in luxury stores in EU, 

China, South Korea and the Arab world.

09/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BORO20220301002

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji nosidełek dla niemowląt, 

tekstyliów do łóżeczek dziecięcych oraz akcesoriów do odzieży dziecięcej. 

Firma jest zainteresowana współpracą z międzynarodowymi firmami, dla 

których mogłaby produkować tekstylia niemowlęce i dziecięce. 

Współpraca z wybranymi partnerami będzie opierała się na umowach 

outsourcingowych/produkcyjnych.

A Romanian company specializes in the manufacturing of baby carriers, 

baby crib textiles and children's clothing accessories. The company is 

interested in cooperating with international firms for whom to 

manufacture babies and children textiles. Cooperation with the partners 

identified will be based on outsourcing/ manufacturing agreements.

09/03/2023 różne inne produkty

BORO20220304022

Rumuńska firma projektująca, produkująca i komercjalizująca własną 

gamę innowacyjnych

profesjonalnych środków czyszczących, odkażających i dezynfekujących, 

w bardzo konkurencyjnych cenach, poszukuje agentów i dystrybutorów 

w celu dotarcia na nowe rynki. Firma jest również zainteresowana

Produkcją zamówień innych firm, na podstawie umów produkcyjnych.

A Romanian company designing, producing and commercializing its own 

range of innovative

professional cleaning solutions, sanitizers and disinfectants, at very 

competitive prices, is seeking for agents and distributors in order to 

reach new markets. The company is also interested in

manufacturing other companies ‘orders, based on manufacturing 

agreements.

03/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna



BORO20220309001

Rumuńska firma jest producentem różnego rodzaju odzieży 

(kombinezony, garnitury, kurtki, koszule casualowe itp.), a także bielizny, 

zasłon i firan dla jednostek hotelowych. Wszystkie fazy produkcyjne 

procesu produkcyjnego odbywają się w Rumunii. Firma pracuje dla 

lokalnych marek, przy średnich zamówieniach, ale oprócz zwiększania 

udziału w rynku, obecnie poszukuje międzynarodowych partnerów 

zainteresowanych jej usługami w ramach umów produkcyjnych lub 

podwykonawczych.

The Romanian company is a manufacturer of different types of clothing 

(overalls, suits, jackets, casual shirts etc.), as well as linen, curtains and 

draperies for hotel units. All the production phases of the production 

process are carried out in Romania. The company is working for local 

brands, with medium orders, but in addition to enlarge its market share, 

nowadays is looking for international partners interested in its services 

under manufacturing or subcontracting agreements.

 07/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BORO20220309003

Rumuńska firma z kapitałem prywatnym ma długą tradycję w 

projektowaniu i produkcji obuwia, podeszw i wkładek wykonanych z 

termoplastycznego kauczuku (TR), poliuretanu EPA i tektury.

Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów handlowych do wsparcia 

wejścia na rynki europejskie. Jest również zainteresowana umowami 

produkcyjnymi z producentami obuwia.

A Romanian company with private capital has a long tradition in the 

design and production of shoe

soles and insoles made of thermoplastic rubber (TR), EPA polyurethane 

and cardboard.

The company is looking for distributors or commercial agents to support 

entering the European

market. It is also interested in manufacturing agreements with footwear 

manufacturers.

 08/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BORO20220309005

Rumuńska firma projektuje, produkuje i sprzedaje własną kolekcję 

wysokiej jakości skórzanych butów męskich i damskich. Siedziba firmy 

znajduje się w regionie znanym z tradycji produkcji obuwia. Firma 

poszukuje długoterminowej współpracy z dystrybutorami i sieciami 

sklepów lub firmami zainteresowanymi współpracą w ramach umów 

produkcyjnych.

A Romanian company designs, produces and commercializes its own 

collection of high quality leather men's and women's shoes. The 

headquarters of the company is located in a region known for its 

tradition in the production of footwear. The company is looking for long-

term collaboration with distributors and store chains, or companies 

interested to cooperate under manufacturing agreements.

16/03/2023 różne inne produkty

BORO20220310001

Rumuńska firma produkująca markowe dodatki ślubne, stworzona przez 

projektanta łączącego elementy nowoczesne i tradycyjne, jest 

zainteresowana znalezieniem partnerów w celu zawarcia umów 

produkcyjnych, dystrybucyjnych lub agencyjnych. Firma wykorzystuje 

szeroką gamę materiałów, takich jak: mosiądz, kryształy, pióra, perły i 

materiały pochodzące z recyklingu, do tworzenia akcesoriów, takich jak 

broszki, kolczyki, nakrycia głowy, naszyjniki, paski i inne podobne 

elementy.

Romanian company producing bridal and brand-customized accessories, 

created by a designer that mixes modern and traditional elements, is 

interested in finding partners in order to establish manufacturing, 

distribution or commercial agency agreements. The company uses a 

wide range of materials, like brass, crystals, feathers, pearls and recycled 

materials to create accessories such as brooches, earrings, headpieces, 

necklaces, belts and other similar pieces.

09/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BORO20220310012

Rumuńska outsourcingowa firma programistyczna,  znajdująca się w 

północno-wschodniej części Rumunii, koncentruje się na tworzeniu stron 

internetowych, programowaniu mobilnym, aplikacjach desktopowych i 

rozwiązaniach w chmurze. Firma oferuje usługi outsourcingowe lub 

umowy podwykonawcze. Własne zespoły e mogą zaprojektować i 

dostarczyć produkt zgodnie ze specyfikacją klienta.

The Romanian software outsourcing company is located in North-

Eastern part of Romania and it is focused on web development, mobile 

development, desktop applications and cloud solutions. The company is 

offering outsourcing services or subcontracting agreement since own 

teams can adapt to either work as a remote extension of clients’ teams 

or as fully autonomous teams that can design and deliver a product 

according to the clients’ specifications.

09/03/2023 komputery i IT



BORO20220311004

Rumuńska agencja rekrutacyjna działająca od 1994 obsługuje klientów z 

różnych branż. Poszukuje wiarygodnych partnerów europejskich w celu 

zaoferowania rumuńskiej siły roboczej na bazie umów 

podwykonawstwa.

The Romanian recruitment agency has been recruiting staff for its clients 

since 1994 being constantly challenged by requests for jobs in different 

fields. The company is looking for reliable European partners, in order to 

offer Romanian labour force under subcontracting agreements.

30/03/2023 inne usługi

BORO20220311005

Rumuńskie MŚP z Transylwanii produkuje płyty z odpadowego drewna, 

do którego dodaje żywicę epoksydową i/lub okablowanie, 

przekształcając w ten sposób płyty w unikalne elementy wzornicze 

(stosowane do celów ceremonialnych i dekoracyjnych). Firma jest 

zainteresowana rozpowszechnienie swojego produktu za granicą. 

Poszukuje partnerów do umów agencji handlowych.

A Romanian SME from Transylvania is manufacturing plates made of 

reclaimed wood, to which it adds epoxy resin and/ or electricity, thus 

transforming the plates into unique design pieces (used for both 

ceremonial and decorative purposes). The SME is interested to making 

its products known internationally by identifying agents interested to 

represent its exclusive wooden plates abroad. Cooperation will be based 

on commercial agency agreement.

11/03/2023 materiały i usługi budowlane

BORO20220314026

Rumuńska firma oferuje wysoce innowacyjne, opatentowane, 

współpracujące systemy zrobotyzowane typu plug-and-play, zdolne do 

wykonywania szerokiej gamy predefiniowanych i niestandardowych 

zadań w różnych branżach (np. produkcja, logistyka, żywność itp.). Firma 

jest zainteresowana identyfikacją międzynarodowych partnerów 

biznesowych w ramach umów z dostawcami lub umów handlowych.

A Romanian company offers highly innovative, patented, plug-and-play, 

collaborative robotic systems able to perform a wide range of predefined 

and custom tasks, across various industries (e.g. manufacturing, logistics, 

food etc.). The company is interested in identifying international 

business partners under supplier or commercial agreements.

27/03/2023 pojazdy i maszyny/maszynowa

BORO20220314028

Rumuńska firma oferuje innowacyjne zautomatyzowane rozwiązania 

szkoleniowe w zakresie świadomości cyberbezpieczeństwa odpowiednie 

dla przedsiębiorstw publicznych i prywatnych, a także osób fizycznych i 

rodzin. Symulacje ataków phishingowych rumuńskiej firmy są 

autentyczne i wiarygodne, zaprojektowane z myślą o kontekście każdego 

klienta/kraju. Firma poszukuje międzynarodowych partnerów 

biznesowych, którzy pomogą wzmocnić obecność firmy na arenie 

międzynarodowej w ramach umów handlowych.

A Romanian company offers innovative automated cybersecurity 

awareness training solutions suitable for public and private enterprises, 

as well as individuals and families. The Romanian company’s simulations 

of phishing attacks are authentic and credible, designed for the context 

of each client/country. The company seeks international business 

partners to help enhance the company’s presence internationally, under 

commercial agreements.

20/03/2023 komputery i IT

BORO20220314033

Rumuńska firma opracowuje niestandardowe, natywne aplikacje 

mobilne, skupiające się na doskonałym doświadczeniu użytkownika i 

spełnianiu specyficznych wymagań klientów. Firma ma doświadczenie w 

pracy z międzynarodowymi klientami w Europie i USA w zakresie 

tworzenia natywnych aplikacji mobilnych w edukacji, logistyce, opiece 

zdrowotnej i sztuce. Firma jest zainteresowana identyfikacją 

międzynarodowych partnerów biznesowych, dla których w ramach 

umów handlowych tworzy niestandardowe aplikacje mobilne.

A Romanian company develops customised native mobile applications 

focused on excellent user experience and meeting clients’ specific 

requirements. The company is experienced in working with international 

clients in Europe and the US for developing native mobile applications in 

education, logistics, healthcare, and arts. The company is interested in 

identifying international business partners for whom to develop custom 

mobile applications under commercial agreements.

14/03/2023 komputery i IT



BORO20220314053

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji odzieży skórzanej oraz 

innych galanterii skórzanej dla kobiet i dzieci. Produkty wykonywane są 

ręcznie w oparciu o autorskie projekty firmy. Przedmioty są robione na 

zamówienie. Firma jest zainteresowana poszerzeniem dotychczasowego 

portfolio klientów poprzez poszukiwanie nowych międzynarodowych 

partnerów biznesowych do zawierania umów handlowych.

A Romanian company specialises in manufacturing leather clothing items 

and other leather accessories for women and children. Products are 

handcrafted based on the company’s own original designs. Items are 

made-to-order. The company is interested in expanding its current client 

portfolio by identifying new international business partners to conclude 

commercial agreements.

14/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BORO20220314056

Rumuńska firma specjalizuje się w ręcznie robionej odzieży damskiej w 

oparciu o autorskie projekty i nadruki firmy. Wszystkie przedmioty 

stworzone przez rumuńską firmę zawierają druki, które odzwierciedlają 

oryginalne obrazy młodego rumuńskiego artysty. Produkty obejmują 

bluzki, sukienki, spódnice, żakiety, szale itp. Firma poszukuje nowych 

międzynarodowych partnerów biznesowych w ramach umów 

handlowych.

A Romanian company specialises in handmade women clothing based on 

the company’s own original designs and prints. All items created by the 

Romanian company include prints which mirror the original paintings of 

a young Romanian artist. Products include blouses, dresses, skirts, 

jackets, shawls etc. The company seeks to identify new international 

business partners, under commercial agreements.

14/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BORO20220316027

Rumuńska firma opracowała najpotężniejszy naturalny przeciwutleniacz 

polifenolowy o stężeniu polifenoli 30 razy wyższym niż w przypadku 

oliwy z oliwek. Firma jest zainteresowana identyfikacją 

międzynarodowych partnerów biznesowych z sektora rolno-

spożywczego i farmaceutycznego, zainteresowanych zakupem produktu 

do wykorzystania jako przeciwutleniacz w procesie produkcyjnym. 

Możliwa współpraca będzie oparta na umowach handlowych lub 

umowach z dostawcami.

The Romanian company has developed the most powerful natural 

polyphenol antioxidant with a concentration of polyphenols that is 30 

times higher than that of olive oil. The company is interested in 

identifying international business partners from the agro-food and 

farmaceuticals sectors interested in buying the product to be used an 

antioxidant in their production process. Cooperation will be based on 

commercial or supplier agreements.

28/03/2023 spożywcza

BORO20220316043

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji odzieży damskiej na co 

dzień, sukien ślubnych i sukien galowych. Firma chce pozyskać nowe 

rynki dla swoich produktów, poprzez współpracę z nowymi partnerami 

biznesowymi w ramach umów handlowych.

A Romanian company specialises in manufacturing women’s day to day 

clothing, wedding dresses and gala gowns. The company wishes to 

expand its market internationally by identifying new business partners 

under commercial agreements.

16/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BORO20220316045

Rumuńska firma specjalizuje się w ręcznie robionych ubraniach damskich 

z dzianin (np. swetry, kardigany,  topy, bluzki). Oferowane produkty 

dostępne są w małych seriach i są wytwarzane z naturalnych włókien (tj. 

wełny i różnych mieszanek włókien). Firma jest zainteresowana 

identyfikacją międzynarodowych partnerów biznesowych. Potencjalna 

współpraca może być oparta na umowach z dostawcami lub umowach 

handlowych.

A Romanian company specializes in handmade women knitwear 

including sweaters, cardigans, tops, blouses etc. Products are available 

as unique or small series items and are manufactured using natural 

fibers (i.e. wool and different fiber mixes). The company is interested in 

identifying international business partners. Cooperation with the 

partners identified will be based on supplier or commercial agreements.

16/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria



BORO20220316046

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji ręcznie robionych 

kosmetyków na bazie lawendy. Wszystkie produkty są wytwarzane z 

ekologicznej lawendy, pochodzącej z upraw własnych firmy. Oferowane 

produkty to: kosmetyki, olejek lawendowy, woda kwiatowa, świece, 

zabawki wypełnione lawendą. Produkty wytwarzane są według receptur 

opracowanych przez firmę. Firma jest zainteresowana pozyskaniem 

nowych rynków poprzez identyfikację zagranicznych  partnerów 

biznesowych w ramach umów handlowych.

A Romanian company specialises in manufacturing handmade lavender-

based cosmetics. All products are manufactured using ecological 

lavender grown by the Romanian company. Products include: cosmetics, 

lavender essential oil, floral water, candles, lavender-filled toys. Products 

are manufactured using the company’s own recipes. The company is 

interested in expanding its market internationally by identifying 

international business partners under commercial agreements.

16/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BORO20220317018

Rumuńska firma projektująca, produkująca i komercjalizująca własną 

kolekcję wysokiej jakości obuwia skórzanego w bardzo konkurencyjnych 

cenach, poszukuje zagranicznych partnerów do usług dystrybucyjnych. 

Firma jest również zainteresowana wykonywaniem zamówień od innych 

firm na podstawie umów produkcyjnych.

A Romanian company designing, producing and commercializing its own 

collection of high quality leather shoes at very competitive prices is 

seeking foreign partners for distribution services. The company is also 

interested in manufacturing other companies‘ orders, based on 

manufacturing agreements.

18/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BORO20220319001

Wśród wyrobów porcelanowych produkowanych przez rumuńską firmę 

znajdują się zdobione i markowe:  porcelanowa zastawa stołowa w 

szerokiej gamie zestawów do serwowania, zastawa stołowa, sztućce;  

pojedyncze sztuki: miski, tace, półmisek do sałatek, talerze, spodki, 

garnki, filiżanki, kubki, shakery, pokrowce, butelki, koszyczki dziane, 

artykuły dekorowane, artykuły ozdobne, miniatury, ozdoby świąteczne i 

promocyjne. Firma poszukuje umów handlowych lub umów z 

dostawcami.

The porcelain products manufactured by the Romanian company include 

decorated and branded: - porcelain tableware in a large variety of 

serving sets, dinnerware, flatware; - individual pieces: bowls, trays, salad 

dish, plates, saucers, pots, cups, mugs, shakers, holders, bottles, knitted 

baskets, decorated articles, ornamental articles, miniatures, holidays 

specific decorations and promotional items. The company is looking for 

commercial or supplier agreements.

19/03/2023 różne inne produkty

BORO20220330005 

Rumuńska firma oferuje usługi z zakresu tworzenia obrazów dla sztuk 

wizualnych takich jak: fotografia studyjna, bazy zdjęć, fotografia 

korporacyjna lub obrazy do prezentacji firmy i wsparcie promocji online. 

Firma poszukuje partnerów w UE do współpracy w ramach umowy 

podwykonawstwa.

The Romanian company offers image services in the field of visual arts 

such as: studio photography, stock photos, corporate photography for 

presenting the company's image and support for online promotion. It is 

looking for EU partners to collaborate under an outsourcing agreement.

29/03/2023 reklamowa, filmowa

BORO20220330007

Rumuńska firma działająca w zakresie ruchomych obrazów, post-

produkcji video i telewizyjnej, poszukuje nowych UE partnerów w celu 

ustanowienia umowy podwykonawstwa lub zlecenia. Oferowane usługi 

są z zakresu efektów wizualnych , animacji 3D, edycji video, produkcji 

wirtualnego i cyfrowego kontentu, modelowania 3D oraz aplikacji 

interaktywnych.

Romanian company operating in motion picture, video and television 

programme post-production activities is looking for new EU partners in 

order to establish outsourcing or subcontracting agreements.

The services offered are in the area of visual effects, 3D animation, video 

editing, virtual and digital content production, 3D modelling and 

interactive applications developments activities.

29/03/2023 reklamowa, filmowa



BORO20220330013 

Rumuńska firma IT opracowała platformę do zarządzania firmą, która 

służy jako baza do szybkiego rozwoju i zagospodarowania procesów 

biznesowych swoich klientów. Platforma jest oparta o rozwiązania 

chmurowe i może być wykorzystywana do wielu procesów biznesowych 

takich jak sprzedaż, nabywanie praw, magazynowanie, zarządzanie 

dokumentacją i sklep online. Pozwala firmie odpowiednio zarządzać 

codziennymi operacjami biznesowymi.

The Romanian IT company developed a total business management 

platform that serves as the basis for fast development and coverage of 

its client’s business processes. The platform is cloud-based and can be 

used to manage multiple business processes, such as sales, 

procurement, warehouse, document management and online stores. It 

enables companies to efficiently manage day-to-day business 

operations.

30/03/2023 komputery i IT

BORO20220330015 

Założona w 1994 roku w Transylwanii, Rumunia, rodzinna firma 

produkuje szeroką gamę suchego makaronu z tradycyjnych składników 

do 100% ekologicznej kolekcji makaronów, dla odbiorców 

indywidualnych, smakoszy i sektora profesjonalnego. Rumuńska firma 

jest zainteresowana znalezieniem partnerów międzynarodowych do 

współpracy w ramach umowy komercyjnej lub dystrybucyjnej.

Established in 1994 in Transylvania, a Romanian family-owned business 

is manufacturing a varied range of dry pasta, from traditional 

assortments to 100% ecological pasta collection, addressing individuals, 

gourmet and the professional sector.

The Romanian company is interested in finding international partners for 

cooperation under commercial agency or distribution services 

agreement.

30/03/2023 spożywcza

BOSE20220310006

Szwedzka firma specjalizuje się w wytwarzaniu powłok bębnów ze 

specjalnie przetworzonego materiału z włókien drzewnych, który 

zapewnia niezmiennie czysty i dźwięczny dźwięk. Wykorzystując aktualny 

popyt na rynku, firma chciałaby powiększyć swój udział w rynku za 

granicą w celu rozwoju firmy. Ze względu na różnorodność produktów i 

rynków, firma poszukuje dystrybutorów w branży muzycznej w Europie i 

Japonii.

The Swedish company is specialised in making drum shells out of 

specially treated wood-fiber material, which delivers a consistently pure 

and resonant tone. The company is now in a position to develop its 

market share overseas in order to expand the company and capitalise on 

current market demand. Due to the variation of the products and 

markets, the company is ideally looking for distributors within the music 

industry in Europe and Japan.

13/03/2023 inne usługi

BOSE20220314051

Szwedzka firma specjalizująca się w technologii LED oferuje usługi i 

konstrukcje oraz kompletne produkty. Firma poszukuje możliwości 

współpracy, aby stać się dostawcą komponentów lub usług dla firm w 

Europie produkujących sprzęt oświetleniowy LED. Główną zaletą jest 

wiedza i elastyczność firmy. Wszystkie projekty, niezależnie od 

wolumenu, traktowane są z zainteresowaniem, standaryzowane do 

szytych na miarę rozwiązań LED.

Swedish company specilized in LED technology offers services and 

construction as well as complete products. The company is looking for 

cooperation opportunities to become a supplier of components or 

services to companies in Europe manufacturing LED lighting equipment. 

Main advantage is the knowledge and flexibility of the company. All 

projects, independent on volumes, are treated with interest, 

standardized to tailor made LED solutions.

16/03/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOSE20220317013

Szwedzka firma specjalizująca się w produkcji ekskluzywnych napojów 

alkoholowych z soku brzozowego, poszukuje dystrybutorów w Europie i 

Azji z portfolio ekskluzywnych marek alkoholowych, najlepiej kierujących 

się filozofią „nature in mind”. Oferowane produkty to wysokiej jakości, 

niepowtarzalne i ekskluzywne napoje takie jak wino musujące, wódki i 

grzane wino, wytwarzane w tradycyjnych procesach produkcyjnych, ze 

specjalnie wyselekcjonowanej brzozy w północnej Szwecji.

Swedish SME specialized in producing exclusive alcoholic beverages 

made of birch sap is looking for distributors in Europe and Asia with a 

portfolio of exclusive alcoholic brands and preferably with a "nature in 

mind" philosophy. Products offered are high quality, unique and 

exclusive beverages such as sparkling wine, spirits and mulled wine 

made from traditional production processes and specially selected birch 

trees in north of Sweden.

17/03/2023 spożywcza



BOSE20220317055

Szwedzka firma oferująca usługi tłumaczeniowe dla MŚP, które chcą 

przetłumaczyć tekst na audio, poszukuje partnerów biznesowych. Firma 

może tworzyć treści audio z dowolnego tekstu. 

Swedish SME offering translation services for SME’s wanting to translate 

text into audio or text translations. The company can create audio 

content from any text.

24/03/2023 nauka/edukacja

BOSE20220322033

Szwedzkie MŚP zapewnia opartą na chmurze platformę oprogramowania 

do zarządzania innowacjami pomysłami z działaniami cyfrowymi w czasie 

rzeczywistym, które umożliwiają szybkie i cyfrowe działania innowacyjne, 

takie jak warsztaty oraz zbieranie informacji zwrotnych i opinii. To z kolei 

skutkuje powstaniem raportu, który można edytować. Dzięki tej 

platformie zarządzanie innowacjami jest możliwe dla zespołów i 

organizacji.

Firma poszukuje współpracy poprzez agenta handlowego lub umowę 

licencyjną w celu rozszerzenia sprzedaży międzynarodowej.

The Swedish SME provides a cloud-based innovation and ideation 

management software platform, with real-time digital activities that 

enable fast and digital innovative activities such as workshops and 

collection of feedback and opinions. This in turn results in an editable 

report. With this platform, the innovation management is enabled for 

teams and across organisations.

The company is seeking partnership through commercial agent or licence 

agreement to expand international sales.

21/03/2023 komputery i IT

BOSE20220329003 

Szwedzka firma specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu unikalnych 

produktów wnętrzarskich takich jak rośliny, kwiaty, anioły, zwierzęta z 

arkuszy metalu. Wszystkie produkty wytwarzane są w Szwecji. Firma 

posiada szeroką sieć dystrybucji wśród sprzedawców w Szwecji takich jak 

sklepy wnętrzarskie , kwiaciarnie czy sklepy ogrodnicze itp. W celu 

dokonania ekspansji międzynarodowej, firma poszukuje partnerów do 

dystrybucji , agentów komercyjnych oraz/lub sprzedawców w Europie.

The Swedish SME company is specialised in design and creation of 

unique interior products including e.g. plants, flowers, angels, animals 

made in sheet metal. All of its products are manufactured in Sweden.

The SME has a wide distribution network of resellers throughout Sweden 

consisting of interior shops, flower shops, garden stores etc. To expand 

internationally, the SME is looking for distribution partners, commercial 

agents and/or retailers in Europe. 

28/03/2023 różne inne produkty

BOSI20220301026

Słoweński wynalazca specjalizujący się w wydłużaniu żywotności silników 

na paliwa kopalne i syntetyczne poszukuje partnerów w ramach umów 

licencyjnych z partnerami przemysłowymi i badawczymi z UE. 

Wyodrębniając i dostosowując pewne parametry, wynalazca znalazł 

sposób na radykalne wydłużenie żywotności i zmniejszenie zużycia 

paliwa przez silniki na paliwa kopalne i syntetyczne.

A Slovenian inventor specialized in extending the lifespan of fossil and 

synthetic fuel engines is looking for partners under license agreements 

to industry and research partners from EU. By isolating and adjusting 

certain parameters, inventor found a way to dramatically increase the 

lifespan and reduce the fuel consumption of fossil and synthetic fuel 

engines.

28/02/2023 inne usługi

BOSI20220303008

Słoweńska mała firma z regionu Primorska, producent elementów 

metalowych do produktów high-tech (samobieżne pojazdy 

zrobotyzowane, maszyny rolnicze i do gospodarki odpadami) oferuje 

współpracę zagranicznym firmom produkcyjnym z sektorów 

transportu/logistyki, maszyn rolniczych, maszyn do przetwarzania 

odpadów i czystej energii. Firma oferuje prototypowanie i seryjną 

produkcję wyrobów metalowych lub komponentów w ramach umowy 

produkcyjnej lub podwykonawstwa.

Slovenian small company from Primorska region, manufacturer of metal 

components for high-tech products (self-propelled robotic vehicles, 

agricultural and waste-management machines) offers cooperation to 

foreign manufacturing companies from the sectors of transport/logistics, 

agricultural machinery, waste-processing machines and clean energy. 

The company offers prototyping and serial production of metal products 

or components under manufacturing or subcontracting agreement.

02/03/2022 inne usługi



BOSI20220304018

Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji wszelkiego rodzaju śrub, 

elementów złącznych i nakrętek oferuje umowy produkcyjne partnerom 

przemysłowym i badawczym z UE. Firma ma długą rodzinną tradycję w 

opracowywaniu i produkcji śrub, elementów złącznych i nakrętek. 

Posiada wiele certyfikatów i dostarcza swoje produkty do wielu znanych 

światowych firm.

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

03/03/2023 narzędzia i części

BOSI20220315002

Słoweńska firma oferująca innowacyjne produkty gumowe poszukuje 

nowych klientów. Firma oferuje formowane i wytłaczane na zamówienie 

przemysłowe wyroby gumowe do sprzętu AGD, przemysłu 

samochodowego i uszczelnień do mebli mieszkaniowych. Rynkiem 

docelowym są UE, Bałkany, USA, Bliski Wschód. Oferują podpisanie 

umowy produkcyjnej.

Slovenian company which offers innovative rubber products is looking 

for new customers. The company offers molded and extruded custom 

made industrial rubber products for house hold appliances, auto-

industry and residential house furniture seals. Target market are EU, 

Balkans, USA, Middle East. They offer to sign manufacturing agreement.

14/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOSI20220315008

Słoweński butikowy destylator najwyższej jakości olejków eterycznych i 

hydrolatów oraz właściciel własnej marki poszukuje mniejszych firm 

działających w branży aromaterapeutycznej lub agentów/przedstawicieli 

handlowych. Olejki eteryczne i hydrolaty są w całości uprawiane ręcznie, 

są naturalne i przeznaczone do wspomagania procesów 

aromaterapeutycznych. Firma poszukuje partnerów z Austrii, Niemiec i 

Skandynawii do zawarcia umów dystrybucyjnych lub usług handlowych.

A Slovenian boutique distiller of top-quality essential oils and hydrolats 

and owner of its own brand is looking for smaller companies active in the 

aromatherapeutic business or agents/sales representatives. The 

essential oils and hydrosols are completely hand-grown, natural and are 

intended for use in aromatherapeutic support processes. The company is 

looking for partners from Austria, Germany and Scandinavia to conclude 

distribution or commercial services agreements.

14/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOSK20220308007

Firma inżynierska z siedzibą we wschodniej Słowacji specjalizuje się nie 

tylko w obróbce powierzchniowej metali, ale także w konstrukcjach 

stalowych, spawaniu i produkcji zbiorników. Ponadto oferuje również 

gięcie blach oraz obróbkę metali w ramach podwykonawstwa lub 

umowy produkcyjnej. Firma poszukuje długoterminowej współpracy z 

partnerem z branży inżynieryjnej.

The engineering company based in the east of Slovakia specializes not 

only in surface treatment of metals, but also in steel structures, welding 

and production of tanks. In addition, it also offers sheet metal bending 

and metal machining as part of subcontracting or a production 

agreement. The company is looking for long-term cooperation with a 

partner from the engineering sector. 

07/03/2023 metalowa

BOSK20220308008

Firma ze Słowacji produkuje i sprzedaje jednorazową pościel, różne 

jednorazowe podkłady medyczne, płaszcze medyczne dla gości i inne 

jednorazowe produkty medyczne od 2004 roku. Produkty są wykonane 

ze specjalistycznych materiałów antybakteryjnych i są przeznaczone dla 

pacjentów/klientów placówek medycznych, domów opieki społecznej 

lub są również wykorzystywane w turystyce, lub jako pomoc 

humanitarna. Firma chciałaby współpracować w ramach umowy 

dystrybucyjnej z krajami UE.

The company from Slovakia manufactures and sells disposable bed linen, 

various disposable medical pads, medical visitor coats and other 

disposable medical products since 2004. The products are made of 

specialized antibacterial materials and are intended for patients/clients 

of medical facilities, social service homes, or are also used in tourism, or 

as humanitarian aid. The required type of cooperation will be a 

distribution agreement within EU countries.

07/03/2023 medycyna



BOSK20220308009

Firma ze Słowacji zajmuje się nie tylko produkcją mebli dla gospodarstw 

domowych, ale także wyposażenia barów, recepcji, lokali handlowych 

oraz produkcją wnętrz na statki i jachty oraz małe samoloty. Słowacka 

firma poszukuje długoterminowej współpracy ze sprawdzonym 

partnerem z branży drzewnej na podstawie umowy produkcyjnej lub 

podwykonawstwa.

The company from Slovakia is engaged not only in the production of 

furniture for households but also bars, receptions, commercial premises 

and production of interiors for ships and yachts and small aircrafts. The 

Slovak company is looking for long-term cooperation with reliable 

partner from wood sector based on production agreement or 

subcontracting.

07/03/2023 produkty drewniane, meble

BOSK20220308019

Słowacka firma, która specjalizuje się w przemysłowych instalacjach 

elektrycznych i automatyce oferuje swoje usługi i pracowników. Firma 

poszukuje nowych partnerów z krajów zachodnich i północno-

zachodnich UE, którzy poszukują podwykonawcy do swoich projektów 

budownictwa przemysłowego.

A Slovak construction company, which is specialized in industrial 

electrical installations and automation offers its services and workers. 

The company is searching for new partners from western and north-west 

EU countries, which are looking for a subcontractor on their industrial 

construction projects.

07/03/2023 materiały i usługi budowlane

BOSK20220308023

Słowacka firma od 2016 roku dystrybuuje na rynku produkty do upraw 

rolniczych i ogrodniczych. Firma oferuje szeroką gamę produktów: 

stymulatory i preparaty pomocnicze, preparaty bakteryjne, nawozy, 

specjalistyczne preparaty ogrodnicze i odżywki. Firma poszukuje się 

partnera biznesowego do zawarcia umowy dystrybucyjnej.

Slovak company has been distributing products for agricultural and 

horticultural crops on the market since 2016. The company offers wide 

range of products: stimulators and auxiliary preparations, bacterial 

preparations, fertilizers, special gardening preparations and 

conditioners. The business partner is sought for distribution agreement.

 07/03/2023 rolnictwo

BOSK20220308028

Słowackie MŚP opracowujące treści online do nauki języka angielskiego 

prowadzone przez native speakera z USA i języka angielskiego z 

wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu oraz profesjonalnego 

tłumacza języka angielskiego, niemieckiego i słowackiego poszukuje 

partnerów handlowych i nowych klientów. Firma tworzy materiały 

dydaktyczne online głównie w języku angielskim, ale także w języku 

niemieckim.

A Slovak SME developing online content for learning English operated by 

a US-English native speaker with many years of teaching experience and 

a professional translator of English, German and Slovak language is 

looking for commercial partners and new customers. It is producing 

online teaching material mainly in English but also in German language.

 07/03/2023 nauka/edukacja

BOSK20220309017

Słowacka firma rodzinna ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży 

recyklingu, wykorzystując odpady do produkcji materiałów budowlanych 

o różnych właściwościach. W szczególności firma przetwarza opakowania 

z tektury odpadowej na element produktu końcowego, jakim jest 

materiał budowlany. Firma poszukuje nowych kanałów dystrybucji w 

krajach UE w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Slovak family company has more than 25 years of experience in the 

recycling business, by utilizing waste to manufacture building materials 

with different characteristics. Specifically, the company turns waste 

cardboard packaging into a component for their final product which is 

construction material. The company is looking for new distribution 

channels in the EU countries, under a distribution services agreement.

 08/03/2023 różne inne produkty



BOSK20220309024

Słowacka firma jako wiodąca marka batonów białkowych i 

energetycznych w Europie Środkowej poszukuje umów na usługi 

handlowe i dystrybucyjne. Jej odżywcze batony białkowe to podstawa 

działalności firmy, która jest również jednym z najlepiej sprzedających się 

batonów na rynku. Inne produkty, takie jak makaron białkowy, koktajle 

proteinowe, białko wegańskie, surowe batoniki owadzie i inne, zyskują 

sławę. Kluczowe produkty: wysokobiałkowe batony o niskiej zawartości 

cukru, batony kolagenowe, surowe batony białkowe i koktajle 

proteinowe.

The Slovak company as a Central EU leading brand of protein and energy 

bars is looking for commercial and distribution services agreements. Its 

nutritional protein bars are the core business of the company, which is 

also one of the top-selling bars on the market. Other products being 

protein pasta, protein shakes, vegan protein, raw insect bars, and others 

are on the bring of their fame. Key products: high protein low sugar bars, 

collagen bars, raw protein bars and protein shakes.

 08/03/2023 spożywcza

BOSK20220310003

Słowacki producent, wyłączny przedstawiciel i dystrybutor odświeżaczy 

powietrza do samochodów i gospodarstw domowych poszukuje 

partnerów międzynarodowych w szczególności z krajów ościennych 

(Polska, Węgry, Austria) oraz Francji, Szwajcarii i Niemiec w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Slovak manufacturer, exclusive representative and distributor of air 

fresheners for cars and households is looking for international partners 

especially from neighboring countries (Poland, Hungary, Austria) and 

France, Switzerland and Germany under a distribution services 

agreement.

 09/03/2023 różne inne produkty

BOSK20220310009

Słowacka firma tekstylna z doświadczeniem, zajmująca się odzieżą 

roboczą i sprzętem ochronnym do pracy, chciałaby nawiązać 

długoterminową współpracę z partnerami reprezentującymi jej produkty 

(maseczki antywirusowe), zwłaszcza w Austrii, Niemczech i Francji. Firma 

jest zainteresowana umową produkcyjną lub umową pośrednictwa 

handlowego.

The Slovak experienced textile company dealing with workwear and 

work protective equipment would like to make long-term cooperation 

with partners to represent its products (antiviral face masks), especially 

in Austria, Germany and France. The company is looking for a 

manufacturing or commercial agency agreement

09/03/2023 różne inne produkty

BOSK20220310015

Słowacki producent innowacyjnych elementów budowlanych, 

zaangażowany w poprawę obecnego sektora budowlanego i poziomu 

życia ludności, jest zainteresowany długoterminową współpracą ze 

sklepami z artykułami budowlanymi i firmami budowlanymi.

Slovak producer of innovative building blocks, dedicated to improving 

the current construction sector and standard of living for masses, is 

interested in long-term cooperation with building supplies stores and 

construction companies.

09/03/2023 materiały i usługi budowlane

BOSK20220310024

Słowacka firma specjalizująca się w inżynierii, obróbce blach, produkcji 

zespołów spawanych i zespołów montażowych od projektu do produktu 

finalnego chciałaby nawiązać długoletnią współpracę z partnerami z UE, 

w szczególności z Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii i Czech . Firma oferuje 

montaż mechaniczny, pneumatyczny i elektryczny elementów, 

zakończony testem funkcjonalnym maszyny. Firma zajmuje się również 

obszarem automatyzacji i produkcji zszywek.

The Slovak company specializing in engineering, sheet metal processing, 

production of welded assemblies and assembly units, from the design to 

the final product would like to establish long-term cooperation with 

partners from EU, especially Germany, Austria, Netherlands, Belgium 

and Czech Republic. The company offers mechanical, pneumatic and 

electrical assembly of components, completed by a functional test of the 

machine. The company also covers the area of automatization and 

production of sing

 09/03/2023 metalowa



BOSK20220311007

Słowacka firma produkująca domowe napoje z naturalnych składników 

poszukuje lokalnych dystrybutorów średniej wielkości w krajach grupy 

wyszehradzkiej tj. w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i Austrii. Napoje 

są wytwarzane z wyselekcjonowanych herbat, ziół, przypraw bez użycia 

barwników, aromatów i środków konserwujących i stanowią alternatywę 

na rynku.

A Slovak company dealing with the manufacture of homemade soft 

drinks from natural ingredients is looking for local middle-size 

distributors which have awareness of their markets to sell the company´s 

products from the countries of the Visegrad, namely the Czech Republic, 

Hungary, Poland and Austria. All the drinks are made especially from the 

selected loose teas, herbs, spices and represent alternative beverages 

for the market without the use of dyes, aromas or preservatives.

11/03/2023 spożywcza

BOSK20220311018

Słowacka firma, jako podwykonawca, zajmuje się wdrażaniem 

komercyjnych, rezydencjalnych i przemysłowych projektów energii 

odnawialnej w dziedzinie dachowych instalacji fotowoltaicznych. Chce 

zajmować się innowacjami w odnawialnych źródłach energii. Jest 

otwarta na współpracę z przedsiębiorcami, inwestorami i kontrahentami 

na bazie umowy podwykonawstwa.

The Slovak company, as a subcontractor, is dealing with the 

implementation of commercial, residential and industrial renewable 

energy projects in the field of photovoltaic installations, with a specific 

vision for the future. Its main activity is targeted at photovoltaic roof 

installations. However, in the future it wants to be involved in 

innovations in renewable energy sources. The company is open to 

cooperation with entrepreneurs, investors and contractors under the 

subcontracting agreement.

11/03/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOSK20220314003

Wiodąca słowacka firma specjalizująca się w wysokiej jakości naklejkach, 

wielko i małoformatowym druku i luksusowych opakowaniach poszukuje 

partnerów w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii do umów produkcji i 

podzlecenia. Firma ma blisko 15-letnie doświadczenie i dostarcza 

produkty reklamowe klientom z marketingu w branży spożywczej, 

samochodowej, elektronicznej i in.

Leading advertising Slovak company specialized in high-quality stickers, 

large and small format printing and luxurious packaging is looking for 

business partners especially in European Union and the United Kingdom 

to establish manufacturing or outsourcing agreement. The company has 

nearly 15 years of experience in all different segments and delivers 

products for advertising purposes to clients in marketing, food, 

automotive, electronics and other segments.

14/03/2023 reklamowa, filmowa

BOSK20220314011

Słowacki producent suszonych mrożonych owoców chce nawiązać 

długoterminową współpracę z dystrybutorami, hurtownikami, 

producentami żywności i innymi potencjalnymi klientami. Chce 

dostarczać im produkt jakości premium (opakowania zbiorcze lub do 

sprzedaży detalicznej). Kraje docelowe to UE.

A Slovak producer of freeze-dried fruit would like to start long-term 

business cooperation with distributors, wholesale sellers, food producers 

and other potential customers and to supply them with premium quality 

of freeze-dried fruit (bulk packages and also retail packages). The 

company is interested in cooperation with all EU countries.

14/03/2023 spożywcza

BOSK20220314014

Słowacki producent cydru poszukuje zagranicznego dystrybutora. Firma 

połączyła tradycję i innowacyjne myślenie w celu promocji tego produktu 

w miejscach,  gdzie dotychczas przeważała tradycja piwowarstwa i 

winiarstwa.  Surowcem są naturalnego pochodzenia stare odmiany 

jabłek z lokalnych sadów.

A quality craft cider manufacturer from Slovakia is looking for a foreign 

distributor. The company has combined tradition and innovative thinking 

with the aim to promote this unique product in places where so far only 

the tradition of brewing and winemaking has been prevailed. Their raw 

materials are exclusive of natural origin. The basis is fresh fruit locally 

harvested. Mainly are used old varieties of apples. Own apple orchards 

will soon become part of the operation.

14/03/2023 spożywcza



BOSK20220316025

Słowacka firma rodzinna oferująca męskie i damskie akcesoria skórzane, 

takie jak torby, portfele czy etui na dokumenty. Poszukiwani są partnerzy 

eCommerce, którzy poszukują nowych marek w ramach umowy 

agencyjnej lub umowy outsourcingowej. Obecnie firma poszerza swoje 

portfolio produktów z zakresu mody męskiej, aby stać się marką, która w 

pełni zadowoli współczesnych dżentelmenów. Produkty marki 

oferowane są firmom i sklepom eCommerce, które poszukują 

tradycyjnego trwałego wzornictwa i rzemiosła.

A Slovak family company offering men and women leather accessories 

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

partners, who are searching for new brands under commercial agency 

agreement or outsourcing agreement. The company is currently 

extending its portfolio of men's fashion products to become a brand that 

will fully satisfy modern gentlemen. The brand products are offered to 

eCommerce companies and shops who are searching for traditional 

lasting design and craftmanship.

16/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOSK20220317002

Sensoneo to globalny dostawca inteligentnych rozwiązań do zarządzania 

odpadami, który umożliwia miastom i firmom efektywne zarządzanie 

odpadami, poprawę środowiska i dobrostanu ludzi. Dzięki unikalnej 

inteligentnej technologii zarządzania odpadami, Sensoneo na nowo 

definiuje sposób gospodarowania odpadami. Rozwiązanie łączy unikalne, 

własnej produkcji, inteligentne czujniki, które monitorują odpady w 

czasie rzeczywistym, z zaawansowanym oprogramowaniem i aplikacjami.

Sensoneo is a global smart waste management solution provider that 

enables cities and businesses to manage their waste efficiently, improve 

the environment and well-being of people. Through its unique smart 

waste management technology, Sensoneo is redefining the way waste is 

managed. The solution combines unique inhouse-produced Smart 

Sensors that monitor waste in real-time with sophisticated software and 

applications.

17/03/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BRAT20220309025

Austriacka firma ma około 80% udziałów w globalnym przemyśle 

celulozowo-papierniczym.

Zapytanie wskazuje na firmy warsztatowe ze stali nierdzewnej, z obróbką 

wielkogabarytową w wysokiej jakości. Inżynieria i rysunki zostaną 

dostarczone z ich ręki, wymagana jest tylko produkcja.

 An Austrian company has business of around 80% into the global Pulp 

and Paperindustry.

The request points to stainless steel workshop companies, with large 

scale machining in high quality. Engineering and drawings will be 

supplied from their hand, just manufacturing is required.

 08/03/2023 różne inne produkty

BRBE20220315037

Belgijska firma jest producentem farmaceutyków i suplementów diety. 

Opracowuje własne produkty, ale współpracuje również z 

podwykonawcami niektórych farmaceutyków, takich jak leki suche. 

Firma zajmuje się dystrybucją i przedstawicielstwem zagranicznych 

producentów na rynku lokalnym. Firma poszukuje partnerów w krajach 

spoza UE. Firma oferuje producentom farmaceutyków umowę 

dystrybucyjną lub agencyjną. Poszukuje również umowy 

podwykonawczej lub produkcyjnej.

The Belgian company is a manufacturer of pharmaceuticals and food 

supplements. It develops its own products but is also working with 

subcontractors for some pharmaceuticals like dry drugs. The company 

distributes and represents foreign manufacturers on the local market. 

The company is looking for partners in non-EU countries. The company is 

offering distribution or commercial agency agreement to 

pharmaceuticals manufacturers. It is also looking for subcontracting or 

manufacturing agreement.

28/03/2023 medycyna

BRBE20220330008 

Belgijska firma specjalizuje się w sektorze spożywczym i oferuje 

reprezentacje komercyjną w Belgii i na innych rynkach eksportowych, 

zwłaszcza w Holandii i Luksemburgu. Firma posiada również kontakty z 

dystrybutorami żywności i poszukuje producentów żywności do umowy 

produkcyjnej.

The Belgian company specialised in the food sector is offering 

commercial representation in Belgium and on other export markets, in 

particular in Netherlands and Luxembourg.

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

food manufacturers for manufacturing agreement.

29/03/2023 spożywcza



BRCZ20220323012

Młoda czeska firma importowo-eksportowa, zajmująca się handlem 

innowacyjnymi produktami do wnętrz, na zewnątrz i mebli chce 

poszerzyć swój katalog produktów dla domów, szkół, biur lub 

powierzchni budynków technicznych.

Firma jest zainteresowana współpracą z producentami tego typu 

wyrobów z danych krajów w ramach umowy handlowej lub umowy 

dostawcy.

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

products for interiors,

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

houses, schools, offices or technical building areas.

The company is interested in partnering with manufacturers of such 

products from given countries under commercial agreement or supllier 

agreement.

22/03/2023 produkty drewniane, meble

BRCZ20220330010 

Czeska firma poszukuje dostawcy octu winnego z Ume (Umeboshi) 

prosto z Japonii. Firma posiada znaną markę. Sprzedaje już ocet winny z 

Ume pod własną nazwą. Firma jest aktywna w imporcie produktów 

spożywczych, suplementów oraz kosmetyków ze szczególnym 

uwzględnieniem zdrowego odżywiania, organicznym i ayuverda.

The Czech company is looking for a supplier of Ume (Umeboshi) vinegar 

directly from Japan.

The company has an established brand. It is already selling Ume vinegar 

under its brand. The company is active in importing and production of 

food, food supplements and cosmetics with a focus on healthy nutrition, 

organics and ayurveda. 

29/03/2023 spożywcza

BRDE20220301027

Niemiecka firma jest działającym na skalę międzynarodową 

producentem mebli biurowych i krzeseł roboczych. Chce ona zlecić część 

swojej działalności na zewnątrz i poszukuje producentów komponentów 

tapicerskich (krojenie, szycie i tapicerowanie). Potencjalni partnerzy 

powinni być w stanie dostarczać firmie wysokiej jakości produkty i usługi 

w ramach umowy podwykonawczej lub udziału w firmie. 

The German company is an internationally active manufacturer of office 

furniture and work chairs. They want to outsource some of their 

activities and are looking for manufacturers of upholstery components 

(cutting, sewing and upholstering). Potential partners should be able to 

provide the company with high-quality products and services in the 

frame of a subcontracting agreement or participation in the company. 

28/02/2023 produkty drewniane, meble

BRDE20220303020

Niemieckie MŚP oferuje instalację, konserwację i naprawę systemów 

informatycznych, takich jak rozwiązania do wsiadania na lotniska i 

odprawy bagażu, automaty biletowe systemów transportu publicznego, 

systemy kontroli dostępu i serwery, routery i przełączniki. Firma 

poszukuje międzynarodowych partnerów, którzy oferują takie systemy i 

poszukuje partnera do outsourcingu lub odjęcia instalacji i/lub wsparcia 

technicznego systemów. MŚP działa na terenie całego kraju w 

Niemczech.

A German SME offers the installation, maintenance and repair of IT 

systems as airport boarding and luggage check-in solutions, ticket 

machines of public transport systems, access control systems and 

servers, routers and switches. The company is looking for international 

partners who offer such systems and are looking for a partner for the 

outsourcing or subontracting of the installation and/or the technical 

support of the systems. The SME operates nationwide in Germany.

02/03/2023 komputery i IT

BRDE20220303020 

Niemieckie MŚP oferuje instalację, konserwację i naprawę systemów 

informatycznych, takich jak rozwiązania do odprawy bagażu na 

lotniskach, automatów biletowych systemów transportu publicznego, 

systemów kontroli dostępu i komputerów stacjonarnych/serwerów, 

routerów/przełączników. MSP poszukuje partnerów oferujących 

podobne usługi do wspólnych projektów, których celem jest oferowanie 

dużym klientom kontraktów serwisowych na wsparcie techniczne wyżej 

opisanych systemów. Docelowe rodzaje współpracy to umowy typu joint 

venture lub umowy podwykonawcze.

A German SME offers the installation, maintenance and repair of IT 

systems as airport boarding/luggage check-in solutions, ticket machines 

of public transport systems, access control systems and desktop/servers, 

routers/switches. The SME looks for partners who offer similar services 

for joint projects with the target to offer large customers service 

contracts for the technical support of the above described systems. 

Targeted types of cooperation are joint venture or subcontracting 

agreements.

02/03/2023 komputery i IT



BRDE20220307034

Niemiecka firma działa w sektorze budownictwa i architektury oraz w 

obszarze zrównoważonego rozwoju miast. Wyspecjalizowała się w 

nowych i innowacyjnych rozwiązaniach mających na celu rewitalizację 

przestrzeni miejskich i usprawnienie cykli zasobów, ze szczególnym 

uwzględnieniem dużych miast. Opracowała unikalny mechanizm 

techniczny, który pozwala większym roślinom rosnąć poziomo z elewacji 

budynku.

The German company operates in the construction and architecture 

sector and in the area of sustainable urban development. It has 

specialised in new and innovative solutions to revegetate urban spaces 

and improve resource cycles with a special focus on big cities. It has 

developed a unique technical mechanism that allows bigger plants to 

grow horizontally from the facade of a building. 

06/03/2023 materiały i usługi budowlane

BRDE20220311002

Niemieckie MŚP oferuje naprawę betonowych części budowlanych i 

urządzeń infrastrukturalnych zniszczonych przez pęknięcia lub korozję 

nowoczesnymi metodami, takimi jak wtrysk zawiesin cementowych lub 

żywic. Firma poszukuje partnerów we wschodniej Europie, którzy 

chcieliby pracować na niemieckich budowach jako podwykonawcy pod 

jej nadzorem. 

A German SME offers the repair of concrete building parts and 

infrastructure facilities damaged by cracks or corrosion with modern 

repair processes such as the injection of cement-based suspensions and 

resins. The SME is searching for construction companies from Eastern 

Europe, which are interested to work on German construction sites as 

subcontractor under guidance of foremen of the German SME.

10/03/2023 materiały i usługi budowlane

BRDE20220322020

Niemiecka firma zajmująca się sprzedażą wysyłkową, specjalizująca się w 

personalizowanych prezentach, produktach do użytku domowego i 

ogrodniczego, chciałaby jeszcze bardziej poszerzyć swoje portfolio 

różnych produktów ogrodniczych. Poszukują więc producentów i 

hurtowników, którzy będą w stanie wyprodukować i przechowywać 

towar dla swoich klientów. Współpraca polega na zawarciu umowy 

produkcyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A German mail order company, specialised in personalized gift items, 

household and garden products, would like to further expand their 

portfolio of different garden products. So they are looking for 

manufacturers and wholesalers who will be able to produce and keep 

the goods in stock for their customers. Cooperation involves the 

conclusion either of a manufacturing or of a distribution services 

agreement.

21/03/2023 inne usługi

BRDE20220323022

Niemiecka firma wysyłkowa, będąca jedną z wiodących na swoim rynku, 

realizuje pod własnymi markami różne produkty odzieżowe, tekstylne, 

biżuteryjne i upominkowe. Firma chciałaby poszerzyć swoje portfolio, 

dlatego poszukuje producentów i hurtowników, którzy są w stanie 

wyprodukować i utrzymać towar na stanie dla swoich klientów. 

Współpraca polega na zawarciu umowy produkcyjnej lub umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A German mail order company, which is one of the leading on its market, 

realizes different clothing, textile, jewelry and gift products under its 

own brands. The company would like to expand their portfolio, so they 

are looking for manufacturers and wholesalers who are able to produce 

and keep the goods in stock for their customers. Cooperation involves 

the conclusion either of a manufacturing or of a distribution services 

agreement.

22/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRDE20220328052 

Firma z północy Niemiec jest znanym przedstawicielem i dystrybutorem 

aktywnych i pasywnych komponentów elektronicznych, jak również 

komponentów elektromechanicznych oraz części do różnych gałęzi 

przemysłu. W celu poszerzenia portfolio, firma oferuje współpracę w 

formie umowy komercyjnej lub dystrybucyjnej na terenie północnej 

połowy Niemiec dla producentów komponentów elektronicznych takich 

jak czujniki, magnesy, przekaźniki, zaciski, przełączniki i bezpieczniki.

A northern German SME is a well established representative and 

distributor of active and passive electronic components as well as 

electromechanical components and assemblies to a diversity of 

industries. To complement the portfolio, the company is offering 

cooperation in form of commercial agency and distribution services 

agreements covering the northern half of Germany to producers of 

electronic components such as sensors, magnets, relays, clamps, 

switches and fuses.

27/03/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BRDK20220316004

Duńska firma projektuje i opracowuje drogie designerskie meble i szuka 

producentów. Duńska firma jest elastyczna i pomaga dostawcom we 

wszystkich kwestiach. Duńska firma poszukuje umowy z dostawcą.

The Danish company designs and develops expensive designer furniture 

and search for manufacturers. The Danish company is flexible and helps 

suppliers in all questions. The Danish company is searching for a supplier 

agreement.

16/03/2023 produkty drewniane, meble

BRDK20220317026
Duńska firma odzieżowa poszukuje europejskich dostawców i zakładów 

produkcyjnych

Danish clothing company searching for European suppliers and 

production facilities
17/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRDK20220318025

Duńskie MŚP sprzedające sprzęt jeździecki za pośrednictwem 

internetowych kanałów i platform sprzedaży, a także ze swojego sklepu 

stacjonarnego, poszukuje nowych europejskich dostawców i/lub 

producentów do współpracy w ramach umowy z dostawcą i/lub 

produkcją. Duńskie MŚP poszukuje nowych dostawców i/lub 

producentów, aby dodać nowe produkty i marki do swojego obecnego 

portfolio produktów.

Danish SME selling equestrian equipment through online sales channels 

and platforms as well as from their physical store is looking for new 

Europen suppliers and/or manufactures to cooperate under a supplier 

and/or manufacturing agreement. The Danish SME is looking to find new 

suppliers and/or manufactures to add new products and brands to their 

current product portfolio.

21/03/2023 różne inne produkty

BRDK20220322027

Duńska firma specjalizuje się w sprzedaży hurtowej artykułów 

tekstylnych/"odzieżowych" dla psów i ich właścicieli oraz poszukuje 

europejskich producentów. Duńska firma poszukuje umowy z dostawcą.

The Danish company is specialized in wholesale of textile/"clothing" 

products for dogs and their owners, and is searching for European 

manufacturers. The Danish company is searching for a supplier 

agreement.

21/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRES20220310002

Hiszpańsko-włoski agent oferuje swoje usługi pośrednictwa handlowego 

innym firmom z Włoch, działającym w sektorze towarów instrumentalno-

mechanicznych; elektroniczno-informacyjny (handel i biura), 

telekomunikacyjny, mechaniczno-elektroniczny, do reprezentowania ich 

na rynku hiszpańskim, a także na terytorium Portugalii.

A Spanish-Italian agent is offering its trade intermediary services to other 

companies from Italy, active in the sector of instrumental-mechanical 

goods; electronic-information (retail and office), telecommunications, 

mechanical-electronic, to represent them in the Spanish market and also 

in Portuguese territory.

 09/03/2023 inne usługi

BRES20220317048

Hiszpańska firma produkująca i sprzedająca nawozy, bionawozy, 

biostymulatory oraz wzmacniacze i stymulatory odżywiania roślin, z 

ponad 35-letnim doświadczeniem na rynku rolnym i obecnością na 

rynkach międzynarodowych,  poszukuje producentów preparatów na 

bazie mikrobiologicznej do poprawy zdrowia i odżywienia roślin. 

Proponowana współpraca: umowa na produkcję lub umowa o 

świadczeniu usług dystrybucyjnych.

A Spanish company manufacturing and commercializing fertilizers, 

biofertilizers, biostimulants and plant nutrition enhancers and 

stimulants, with more than 35 years of experience in the agricultural 

market and presence in international markets requires producers of 

microbial-based products for enhancing plant’s health and nutrition, 

under manufacturing or distribution agreements.

17/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BRES20220318018

SME z Wysp Kanaryjskich specjalizuje się w imporcie konserw, ryżu i 

warzyw z różnych krajów. Firma poszukuje dostawców oleju sojowego w 

Brazylii.

SME from the Canary Islands specialises in importing canned food, rice 

and vegetables from various countries. The company is looking for 

suppliers of soybean oil in Brazil

18/03/2023 spożywcza

BRES20220323016

Baskijska firma (północna Hiszpania), która projektuje i produkuje 

dodatki tekstylne i odzież z materiałów naturalnych (tkaniny vintage, len, 

bawełna i wełna) poszukuje dostawców takich tkanin i innych dodatków 

na podstawie umowy z dostawcą.

Basque company (north of Spain) that designs and produces textile 

complements and garments with natural materials (vintage fabrics, 

linen, cotton and wool) looks for suppliers of such fabrics and other 

complements under a supplier agreement.

29/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria



BRFI20220301010

Fińska firma specjalizująca się w imporcie i dystrybucji ekologicznych 

produktów dla domu, takich jak butelki, słomki, szczotki, suszarki itp. 

poszukuje producenta drewnianych produktów związanych z praniem, w 

szczególności wykonanych ze sklejki. Potencjalny producent powinien 

być w stanie produkować np. drewniane wieszaki na ubrania, deski do 

prasowania itp. ze sklejki w ramach umowy produkcyjnej.

The Finnish company specialized in importing and distributing ecological 

home products such as bottles, straws, brushes, dryer balls etc. is looking 

for manufacturer of wooden products related to laundrying, especially 

made of plywood. The potential manufacturer should be able to produce 

for example wooden clothes rack, ironing boards etc. from plywood 

under under manufacturing agreement.

28/02/2023 produkty drewniane, meble

BRFI20220307004

Fińska firma, która powstała z zamiłowania właścicieli do jazdy na 

rowerach górskich, poszukuje nowego partnera do produkcji ram do 

takich rowerów w Europie. Poszukiwani są producenci ram stalowych, 

tytanowych i aluminiowych.

This Finnish company, which has started from the owners own mountain 

bike riding hobby, is looking for new manufacturing partner in Europe for 

mountain bike frames. They are interested in manufacturers of steel, 

titanium and aluminum frames under manufacturing agreement. 

06/03/2023 różne inne produkty

BRFI20220308033

Fińskie MŚP oferuje usługę pakowania i obecnie poszukuje producenta 

plastikowych torebek pocztowych z Europy, dysponującego 

specjalistyczną wiedzą na temat materiałów i obsługi polipropylenu (PP) i 

politereftalanu etylenu (PET). Oczekuje się również możliwości 

zgrzewania, szycia i drukowania. Preferowanym modelem współpracy 

jest umowa produkcyjna.

A Finnish SME offers packaging-as-a-service and they are now searching 

for a plastic mailer bag manufacturer from Europe with material 

expertise and handling of polypropylene (PP) and polyethylene 

terephthalate (PET). Also seam welding, sewing and printing capabilities 

are expected. The preferable cooperation model is a manufacturing 

agreement.

07/03/2023 opakowania, papier

BRFR20220318038

Francuska firma specjalizująca się w drobnych elementach metalowych 

poszukuje niemieckiego lub włoskiego producenta lub dostawcy 

drobnych elementów metalowych, stali i materiałów nieżelaznych oraz 

części do reprezentacji na rynku francuskim.

French company specialised in small metal parts is looking for a German 

or an Italian manufacturer or a supplier of small size metal parts, steel 

and non ferrous material and parts for representation in the French 

market.

18/03/2023 metalowa

BRFR20220321015

Francuska agencja sprzedaży specjalizująca się w pośrednictwie w handlu 

innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie drukowania i pakowania dla 

przemysłu farmaceutycznego poszukuje maszyn do produkcji 

farmaceutycznej i opakowań do doustnych dawek stałych i/lub usług. 

Poszukiwani są partnerzy, którzy już zaopatrują przemysł farmaceutyczny 

i chcieliby sprzedawać swoje produkty obecnym francuskim 

producentom farmaceutycznym i producentom kontraktowym. 

Współpraca będzie odbywać się na podstawie umowy agencyjnej.

A French sales agency specialized in the intermediary trade of innovative 

printing and packaging solutions for pharmaceutical industry is looking 

for pharmaceutical production machines and packaging for oral solid 

doses and/or services. The partners sought are already supplying the 

pharmaceutical industry and would like to sell their products to existing 

pharmaceutical French producers and contract manufacturers. The 

cooperation will take place under commercial agency agreement.

21/03/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BRGR20220304028

Grecka firma z sektora MŚP oferuje liczniki przepływu wody o 

zaawansowanych możliwościach obliczeniowych, które pobierają, 

przechowują i przesyłają dane z wodomierzy. Firma poszukuje 

producentów wodomierzy z wyjściem impulsowym lub standardowym 

(różne zastosowania), w celu stworzenia nowego inteligentnego 

urządzenia i jego produkcję na podstawie umowy joint-venture.

A Greek SME company offers water flow sensors with advanced 

computing capabilities, that retrieve, store and transmit data from water 

meters. The company is looking for manufacturers of water meters with 

pulsed or standard output (various implementations), in order to provide 

those meters for creating a smart new device.Manufacturing companies 

are sought to provide their water meters under procurement agreement 

or interested to co-produce such a product under a joint-venture 

agreement.

30/03/2023
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

BRHR20220314030

Firma z Chorwacji, działająca w branży metalurgicznej, specjalizująca się 

w produkcji wyrobów metalowych, ale także w dystrybucji, oferuje 

potencjalnym partnerom z Europy i spoza niej umowę o świadczenie 

usług dystrybucji oraz pośrednictwo handlowe.

A company from Croatia, operating within metallurgy sector, specialised 

in the production of metal products, but also in the distribution, offers a 

distribution services agreement and trade intermediary services to 

prospective partners from Europe and beyond.

13/03/2023 metalowa

BRHR20220315010

Chorwacka firma opracowuje cyfrowe interaktywne mapy kempingów i 

pól kempingowych. Ich internetowa platforma do mapowania zawiera 

mapy wykonane przy użyciu technologii dronów, a firma poszukuje firm 

zajmujących się pomiarami dronów, wykonujących zdjęcia, które 

pomogą im w realizacji niektórych projektów lokalnie. Są zainteresowani 

współpracą z firmami z Europy Zachodniej. Przewiduje się współpracę w 

ramach umowy outsourcingowej.

Croatian-based company develops digital interactive maps of campsites 

& campgrounds.Their web mapping platform contains maps that are 

made using drone technologies and the company is searching for drone 

surveying image capturing companies who will help them execute some 

projects locally. They are interested in cooperation with companies from 

Western Europe. The cooperation is envisaged under outsourcing 

agreement.

14/03/2023 turystyka

BRIT20220314039

Włoskie MŚP, producent komponentów elektrycznych do tradycyjnego 

oświetlenia, chce uzupełnić swój asortyment o zestaw sterowników LED 

od nowych dostawców. Poszukiwany jest wysokiej jakości i niezawodny 

produkt, zdolny do konkurowania z głównymi produktami i znakami 

europejskimi. Idealnymi partnerami są producenci sterowników LED, 

którzy są zainteresowani eksportem swoich produktów za granicę i mogą 

wytwarzać produkty na zamówienie. Proponowanymi rodzajami 

partnerstwa są umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych i umowa 

produkcyjna.

An Italian SME, producer of electrical components for traditional lighting, 

is looking to complement its own range with a suite of LED drivers from 

new suppliers. A high-quality and reliable product is sought, able to 

compete with main European-standard products and marks. Ideal 

partners are LED drivers manufacturers interested in exporting their 

products abroad and able to produce custom products. Distribution 

services agreement and manufacturing agreement are the proposed 

partnership types.

14/03/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BRLT20220302005

Litewska firma produkuje ekologiczną karmę dla psów. Firma poszukuje 

surowców do produkcji ekologicznej karmy dla zwierząt. Potrzebni są 

producenci suszonego powietrzem mięsa: królika, dziko złowionych ryb 

(dorsza, makreli, szprota, łososia), ptaków łownych (bażantów, kaczek), a 

także dostawcy różnych suszonych powietrzem warzyw i owoców. Firma 

chciałaby pracować w oparciu o umowę produkcyjną.

The Lithuanian company produces organic dog food. The company is 

looking for raw materials for the production of organic pet food. 

Manufacturers of air-dried meat: rabbit, wild-caught fish (cod, mackerel, 

sprat, salmon), game birds (pheasants, ducks) is needed, as well as 

various air-dried vegetables and fruits suppliers. The company would like 

to work under a manufacturing agreement.

01/03/2023 spożywcza



BRLT20220323003

Litewskie przedsiębiorstwo sektora spożywczego produkuje innowacyjny 

fermentowany produkt mleczny - specjalistyczną żywność dla ludności 

geriatrycznej i osób aktywnych zawodowo. Firma poszukuje 

producentów opakowań (torebki doypack z dziobkiem) lub dostawców 

do współpracy na podstawie umowy dostawcy.

The Lithuanian food sector company is producing innovative fermented 

milk product - specialty food for the geriatric population and active 

people. The company is looking for packaging product (doypack pouches 

with spout) producers or suppliers to work under supplier agreement.

22/03/2023 opakowania, papier

BRNL20220307038

Holendersko-brytyjska firma oferuje badania przedkliniczne dla firm 

opracowujących leki. Firma oferuje różne testy immunologiczne, in vitro, 

oparte na białkach i bioanalityczne. Test polaryzacji fagów jest obecnie 

najbardziej udanym testem firmy, stosowanym do badań leków 

onkologicznych. Firma poszukuje agentów handlowych do 

reprezentowania spółki do przejęcia. Przewidywana jest umowa 

agencyjna. 

A Dutch-British company offers preclinical research for drug developing 

companies. The company provides various immunologic, in vitro, protein 

based and bioanalytical assays. The phage polarisation assay is currently 

the company’s most successful assay applied for oncology drug research. 

In 2022, various scientific oncology meeting will take place in the USA. 

The company is looking for commercial agents to represent the company 

for acquisition. A commercial agency agreement is envisioned.

06/03/2023 nauka/edukacja

BRNL20220307043

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 

zostanie zastosowana jako pokrycie żelaznych przekładek i będzie 

używana do ochrony płyt betonowych podczas przechowywania i 

transportu. Firmy starają się dostarczać swoje rozwiązania lub ulepszać 

istniejącą technologię za pośrednictwem 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.

06/03/2023 materiały i usługi budowlane

BRPT20220311039

Portugalska firma działająca w sektorach energii odnawialnej (wiatrowej 

i solarnej) i efektywności energetycznej poszukuje partnerstw (umowa 

agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych) z innymi firmami 

posiadającymi innowacyjne rozwiązania energetyczne lub produkty i 

szukają ich komercjalizacji lub dystrybucji.

A Portuguese company, acting commercially in the sectors of renewable 

energy (wind and solar) and energy efficiency, is looking for partnerships 

(commercial agency agreement or distribution services agreement) with 

other companies that have innovative energy solutions or products and 

seek their commercialization or distribution.

11/03/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BRPT20220314043

Portugalskie MŚP z 20-letnim doświadczeniem w zakresie analizy 

technicznej, projektowania, usług doradczych dla użytkowników 

końcowych/inwestorów oraz wdrażania zarządzania energią w 

budynkach, przemyśle i logistyce poszukuje nowych innowacyjnych 

produktów (sprzęt sterujący i oprogramowanie, czujniki i urządzenia 

pomiarowe) do dodania do swojej oferty. Spółka poszukuje podmiotów 

prywatnych do zawarcia umowy pośrednictwa handlowego.

The Portuguese SME with 20 years experience in technical analysis, 

design, advisory services to end users/investors and implementation of 

energy management in buildings, industry and logistics is looking for new 

innovative products (control equipment and software, sensors and 

metering devices) to add to its offering portfolio. The company seeks 

private entities to establish commercial agency agreement.

13/03/2023
środowisko/energia/ochrona 

środowiska



BRPT20220314047

Portugalska firma, zajmująca się głównie opracowywaniem nowych 

możliwości projektowych i ich wdrażaniem w zakresie efektywności 

energetycznej w oczyszczalniach ścieków, poszukuje nowych 

komponentów i technologii do zastosowania w swoich projektach. Firma 

poszukuje prywatnych firm do zawierania umów z dostawcami.

A Portuguese company, working mainly in the development of new 

project opportunities and its implementation in energy efficiency in 

wastewater treatment plants, is looking for new components and 

technologies to incorporate in its projects. The company seeks private 

companies to establish supplier agreements.

13/03/2023
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

BRRO20220303017

Firma znajduje się w północno-wschodniej części Rumunii. Jest 

zainteresowana reprezentowaniem firm zagranicznych i rozwojem rynku 

rumuńskiego z różnymi modelami podłóg laminowanych, ceramicznych 

wyrobów sanitarnych i płytek ceramicznych (płytki podłogowe i fajans), 

w oparciu o umowy agencyjne z odpowiednimi producentami.

The company is located in the North-Eastern part of Romania. It is 

interested in representing foreign companies and developing the 

Romanian market with different models of laminate flooring, ceramic 

sanitary ware and ceramic tiles (floor tiles and faience), based on 

commercial agency agreement(s) with relevant manufacturers.

02/03/2023 różne inne produkty

BRRO20220314052

Rumuńska firma zajmuje się sprzedażą obuwia sportowego typu casual. 

Firma oferuje wysokiej jakości obuwie sportowe casual, dla kobiet i 

mężczyzn pragnących nowatorskich, oryginalnych wzorów. Firma jest 

zainteresowana rozszerzeniem swojej sieci partnerów biznesowych 

poprzez identyfikację nowych międzynarodowych dostawców obuwia 

pod markami własnymi.

A Romanian company sells sport casual footwear. The company offers 

high quality sport casual footwear, for men and women wishing 

innovative, original designs. The company is interested in expanding its 

network of business partners by identifying new international footwear 

suppliers under private labelling.

14/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRRO20220314054

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji odzieży damskiej, w tym 

sukienek, bluzek, spódnic, spodni i T-shirtów. Produkty wytwarzane są z 

bawełny, sztruksu, wiskozy i lnu. Firma jest zainteresowana 

rozszerzeniem swojej obecnej sieci współpracowników poprzez 

identyfikację międzynarodowych partnerów biznesowych mogących 

dostarczać tekstylia w ramach umów z dostawcami.

A Romanian company specialises in manufacturing women clothing 

including dresses, blouses, skirts, trousers, and T-shirts. Products are 

manufactured using cotton, corduroy, viscose, and flax. The company is 

interested in expanding its current network of collaborators by 

identifying international business partners able to supply textiles under 

supplier agreements.

14/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRRO20220316044

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji odzieży damskiej na co 

dzień, sukien ślubnych i sukien galowych. Firma chce rozszerzyć sieć 

dostawców poprzez identyfikację nowych partnerów biznesowych w 

ramach umów z dostawcami.

A Romanian company specialises in manufacturing women’s day to day 

clothing, wedding dresses and gala gowns. The company wishes to 

expand supplier network by identifying new business partners under 

supplier agreements.

16/03/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRRO20220316047

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji ręcznie robionych 

kosmetyków na bazie lawendy. Wszystkie produkty wytwarzane są w 

oparciu o własne receptury firmy, przy użyciu ekologicznej lawendy, 

pochodzącej również z upraw własnych. W ofercie firmy znajdują się: 

kosmetyki, olejek lawendowy, woda kwiatowa, świece, zabawki i torebki 

wypełnione lawendą. Firma jest zainteresowana identyfikacją 

dostawców opakowań kosmetycznych. Współpraca będzie oparta na 

umowach z dostawcami.

A Romanian company specialises in manufacturing handmade lavender-

based cosmetics. All products are manufactured based on the company’s 

own recipes, using ecological lavender grown by the Romanian 

company. The company’s products include: cosmetics, lavender essential 

oil, floral water, candles, lavender-filled toys and bags. The company is 

interested in identifying suppliers of cosmetic containers. Cooperation 

will be based on supplier agreements.

16/03/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna



BRSE20220308001

Firma zajmuje się kontrolą jakości i stosuje najnowsze technologie, takie 

jak kamera 3D do kontroli jakości w celu zmniejszenia ilości odpadów na 

liniach produkcyjnych. Firma poszukuje dostawców rozwiązań do 

wizualnego rozpoznawania obiektów.

The company is active in quality control and applies latest technologies 

such as 3-D camera for quality control techniques to reduce waste in 

manufacturing and production lines. With the latest advancements and 

disruptions in the market the company is now looking for visual object 

recognition solutions as specified below.

21/03/2023 pojazdy i maszyny/maszynowa

BRSE20220314007

Szwedzki producent energii solarnej poszukuje partnerów do rozwoju lub 

zakupu gotowych projektów instalacji PV do montażu naziemnego. Firma 

zawrze z właściwym partnerem umowy współpracy handlowej lub 

podzlecenia.

Swedish solar energy producer looking for co-development partners or 

buying ready-to-build projects for ground-mounted PV-utility (solar 

panel) installations. If the right partner could be found, the company 

would consider entering into a commercial or outsourcing agreement.

16/03/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BRSI20220315018

Młoda słoweńska firma założona w 2021 roku chce rozwijać, 

produkować i konkurować z elektrycznym supermotocyklem. 

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

laboratoriów i firm do opracowania i produkcji elektrycznego motocykla 

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

poszukuje również inwestorów do podpisania umowy finansowej.

A young Slovenian company established in 2021 wants to develop, 

manufacture and compete with an electric supermoto motorcycle. The 

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

looking for laboratories and companies to develop and manufacture an 

electric supermoto motorcycle under joint venture agreement in EU and 

beyond. The company is also searching for investors to sign financial 

agreement.

14/03/2023 pojazdy i maszyny/maszynowa

RDRDE20220329009 

Niemiecki "new economy lab" jest zainteresowany dołączeniem do 

konsorcjum projektów w celu uczestnictwa w zrównoważonej 

transformacji w Europie. Chciałby uczestniczyć w wieloletniej ekspertyzie 

i użyć wiedzy swojego interdyscyplinarnego zespołu np. warsztatów dla 

interesariuszy oraz procesu coachingowego do rozwoju odpowiednich 

rozwiązań do badań jakościowych. Obecnie celem badań jest: wdrożenie 

planów współfinansowania do powiązania innowacyjnych ekosystemów. 

Poszukiwana jest współpraca naukowa.

A German „next economy lab“ is interested in joining consortia for 

projects that contribute to the sustainable transformation in Europe. 

They would like to contribute the many years expertise and skills of their 

interdisciplinary team , e.g. with participatory stakeholder workshops 

and coaching processes to develop sustainable solutions or qualitative 

research. Presently they target: Implementing co-funded action plans for 

interconnection of innovation ecosystems. Research cooperation is 

sought.

28/03/2023 inne usługi

RDRIT20220328049 

Włoska firma, producent zaworów hydraulicznych, zlokalizowana na 

północy Włoch, poszukuje partnerów do aplikacji grantowych w ramach 

Międzyregionalnego Instrumentu Innowacyjno-inwestycyjnego (I3). W 

ramach wniosku, firma chce zakupić, wraz z innymi partnerami, dwa 

innowacyjne projekty związane z cyfrowym eksportem, metodami oraz 

procesami w sektorze technicznym. Poszukiwane partnerstwo to umowa 

kooperacyjna w ramach uczestnictwa w I3.

An Italian SME, a hydraulic valves manufacturer located in northern Italy, 

is looking for partners for an Interregional Innovation Investments 

Instrument (I3) grant application. Within the proposal, the company 

intends to pursue, with the help of other partners, two innovation 

projects related to digital export, methods and processes in the technical 

area. The partnership sought is a research cooperation agreement to 

participate in I3.

27/03/2023 inne usługi



TOES20220328021 

Baskijska firma specjalizująca się w opiece nad osobami starszymi, 

opracowała unikalny system technologiczny do aplikacji opieki 

telemedycznej na tablet, smartfon lub urządzenia bezprzewodowe. 

Pozwala on na teleopiekę, stymulację poznawczą, telemedycynę, opiekę 

nad osobami słabszymi, monitoring domowy oraz wirtualną 

rzeczywistość. Firma szuka możliwości zintegrowania tej technologii z 

istniejącymi platformami monitorowania zdrowia lub znalezienia 

partnera do kontynuacji rozwoju poprzez współpracę techniczną lub 

umowę naukową.

A Basque SME specialised in elder care has developed a unique 

technology system for telematic caring applications accessible via 

tablets, smartphones or wireless devices. It enables telecare, cognitive 

stimulation, telemedicine, frailty, home monitoring and virtual reality. 

The company is looking to either integrate this modular technology into 

existing health monitoring platforms or to find a partner to continue its 

development via a technical cooperation or a research cooperation 

agreement.

27/03/2023 medycyna

TOGR20220330006 

Grecka firma zajmująca się rozwiązaniami IT dla środowiska, oferuje 

platformę do badania morza z wysoką zdolnością analizy przy użyciu 

danych satelitarnych. Platforma jest zintegrowana, zapewnia użyteczne 

informacje dla wielu użytkowników końcowych  i może pokryć każde 

morze na świecie. Grecka firma poszukuje różnych partnerów z różnych 

sektorów do umowy komercyjnej lub joint venture lub do udziału w 

projektach badawczych.

A Greek SME dealing with IT solution for the environment offers a sea 

forecasting platform of high analysis, using satellite data. The platform is 

integrated, providing useful information for a multitude of end-users and 

it can cover any sea of the globe. The Greek company is looking for 

various partners, from various sectors for commercial or joint venture 

agreements or participation in research projects. 

29/03/2023
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

TRNL20220328016

Holenderska firma produkuje ogromną ilość sałatek pod inną marką  dla 

wiodących europejskich partnerów spożywczych.  Większość opakowań 

jest plastikowych, które są ogromnym obciążeniem dla środowiska. 

Firma poszukuje sposobów na innowacyjne bardziej odpowiednie 

opakowania. Firmy, uczelnie lub inwestorzy są poszukiwani do umowy 

technologicznej lub licencyjnej. To zapytanie technologiczne jest częścią 

wyzwania innowacyjnego.

A Dutch food company produces a large amount of private label salads 

for leading European food partners. Most of the packaging is made from 

plastic, which puts a great burden on our environment. The company is 

looking for ways to find an innovative packaging design that is more 

sustainable. Companies, academics, or inventors are sought via a 

technical cooperation agreement or a license agreement.

This technology request is part of an innovation challenge.

27/03/2023 opakowania, papier

TRNL20220329010 

Duńska firma współpracuje z innowacyjnymi partnerami w łańcuchu 

dostaw żywności, aby działać w oparciu o model obiegu dostaw 

(ponowne użycie/napełnienie), które jest bardzo pożądane przez 

klientów (doświadczenie, innowacyjny system pakowania), realne 

(ustanowienie łańcucha dostaw, okres trwałości, bezpieczeństwo 

żywności) oraz dochodowe (zdrowa marża) dla całego łańcucha dostaw. 

How can the Dutch company work together with innovative parties in 

the Food Supply chain to deliver a Circular delivery model (e.g. Reuse / 

Refill) that is desirable for consumers (Experience, innovative packaging 

system), feasible (Supply chain set up, Shelf life, Food safety) and 

profitable (healthy margin) for the full supply chain.

28/03/2023 spożywcza
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