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  BORO20220622005

Rumuńska wytwórnia win, zlokalizowana w regionie Murfatlar DOCC w 

południowo-wschodniej Rumunii, produkująca szeroką gamę nagradzanych win 

czerwonych, białych i różowych z oznaczeniem geograficznym, wytwarzanych z 

rumuńskich i międzynarodowych odmian winogron, poszukuje 

międzynarodowych partnerów do dystrybucji i pośrednictwa handlowego 

umowy. Firma jest jedyną biodynamiczną winnicą z Rumunii, która stosuje 

zasady organiczne i biodynamiczne w swoich winnicach..

A Romanian winery, located in the Murfatlar DOCC region in South-East 

Romania producing a wide range of award winning red, white and rose wines 

with geographical indication, made from Romanian and international varieties 

of grapes, is seeking international partners for distribution and commercial 

agency agreements. The company is the only biodynamic winery from 

Romania, practicing the organic & biodynamic principles on their vineyards.

21/06/2023 spożywcza

 BOAT20220615010

Wiodąca austriacka firma badawcza, konsultingowa i inżynierska, skupiająca się 

na zmianach klimatu, zarządzaniu powiązanym ryzykiem i zrównoważonym 

rozwoju, poszukuje partnerów w Europie i poza nią. Firma  zainteresowana jest 

współpracą nad propozycjami projektów z podobnie myślącymi podmiotami z 

sektora prywatnego i publicznego, w ramach współpracy badawczej lub umów 

o świadczenie usług, w celu ułatwienia przejścia do przyszłości odpornej na 

zmianę klimatu i niskoemisyjnej.

A leading Austrian research, consulting and engineering company with a focus 

on climate change, the management of related risks and sustainability is 

looking for partners in Europe and beyond. The SME is interested to 

collaborate on project proposals with like-minded entities from the private and 

public sector under research cooperations or service agreements, in order to 

facilitate the transition to a climate resilient and low carbon future.

20/06/2023
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

 BOHR20220615006

Firma szkoleniowa i coachingowa z Chorwacji, specjalizująca się w szkoleniach 

typu "in-person" i on line, a także w programach i zajęciach grupowych e-

learningu, poszukuje długoterminowej współpracy z firmami, które potrzebują 

outsourcingu profesjonalnych usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw. Firma 

posiada dwóch  wykwalifikowanych trenerów. Od momentu powstania (2015), 

firma z powodzeniem realizowała projekty dla wielu małych i średnich 

przedsiębiorstw w Chorwacji, Serbii, Bośni.

A training and coaching company from Croatia specialized in in-person and 

online training and e-learning group programs and classes seeks long-term 

partnerships with firms needing outsourced professional corporate training 

services. The company has 2 skilled trainers. Since its inception in 2015, the 

company has successfully delivered projects to a large number of small and 

medium enterprises in Croatia, Serbia, Bosnia.

15/06/2023 nauka/edukacja

 BOIT20220606004

Włoska firma znajduje się na południu Włoch, w regionie Apulia. Firma została 

założona w 1878 roku, kiedy rozpoczęła swoją działalność od niewielkich 

powierzchni uprawnych. Dziś, dzięki pracy czterech pokoleń, firma tworzy 

najwyższej jakości oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia.

This Italian company is located in the south of Italy, in Puglia Region. The 

company was founded in 1878 when it started its activity just with little plots of 

land. Today, thanks to the work of 4 generations, the company creates a 

superior quality extra virgin olive oil.

05/06/2023 spożywcza



 BOIT20220621009

Firma została założona w 2012 roku w celu wzmocnienia i ochrony typowych 

lokalnych wyrobów rzemieślniczych oraz ich promocji na rynku krajowym. 

Początkowo stworzono model lokalnego „zrównoważonego” rozwoju, poprzez 

wzmocnienie lokalnych zasobów i wysokiej jakości produktów. Z biegiem lat 

firma ewoluowała w swoim podejściu do rynku o nowy cel: oferowanie swoim 

klientom innowacyjnych produktów mrożonych zgodnie z wymaganiami rynku, 

odpowiadając lub przewidując potrzeby konsumentów. Firma  poszukuje 

klientów, dystrybutorów, importerów i hurtowników za granicą, a także 

dostawców innowacyjnych mrożonek.

The company was founded in 2012 aimed at enhancing and safeguarding the 

typical local artisanal products and promoting them on the national market. 

Initially, a model of local “sustainable” development was created, through the 

enhancement of local resources and high quality products. Over the years, the 

company has evolved its approach to the market with a new objective: offering 

its customers innovative frozen products according to market demands, 

responding or anticipating consumer needs.

30/06/2023 inne usługi

 BOPL20220620001

Polska firma specjalizująca się w szyciu pokrowców meblowych z tkanin 

własnych oraz tkanin powierzonych firmie wraz z rozwojem swojej działalności 

rozpoczęła produkcję mebli tapicerowanych m.in. sofy, fotele i zestawy 

wypoczynkowe. Firma jest zainteresowana umowami dystrybucyjnymi.

Polish company specializing in sewing furniture covers made of own and 

entrusted fabrics, along with the development started the production of 

upholstered furniture incl. sofas, armchairs and leisure sets. The company is 

interested in distribution agreements.

19/06/2023 różne inne produkty

 BOPT20220622007

Portugalska firma zajmująca się obróbką metali sprzedaje ogólne usługi obróbki 

metali i pracuje w bardzo różnych dziedzinach, takich jak między innymi: 

marynarka wojenna, ropa naftowa i gaz, budownictwo, górnictwo, odlewnie, 

żywność, energia, uzdatnianie wody, uzdatnianie powietrza. Firma poszukuje 

partnerów zainteresowanych posiadaniem ich jako dostawców do swoich 

projektów, podpisując umowę podwykonawczą.

This Portuguese metalworking company sell general metalworking services and 

work for very diverse areas, such as naval, oil & gas, construction, mining, 

foundries, food, energy, water treatment, air treatment, among others. The 

company is looking for partners who are interested in having them as suppliers 

for their projects, by signing a subcontracting agreement.

21/06/2023 metalowa

 BORO20220617004

Firma z Rumunii świadczy usługi cyberbezpieczeństwa zintegrowane z 

systemem z zaawansowanymi, proaktywnymi funkcjami zapobiegania, 

wykrywania i reagowania na cyberataki. MSP poszukuje partnerów 

zainteresowanych skorzystaniem z tej usługi w ramach umowy handlowej wraz 

ze wsparciem technicznym.

The company provides cybersecurity services integrated into a system with 

advanced, proactive facilities for prevent, detect and response to cyber attacks. 

The SME seeks partners interested in using this service in the framework of a 

commercial agreement with technical support.

29/06/2023 komputery i IT

 BRSE20220621014
Szwedzki rodzinny producent mebli premium w Szwecji poszukuje 

doświadczonych tapicerów do współpracy w ramach umowy outsourcingowej. 

Firma wytwarza swoje wyroby głównie ze skóry, winylu i tkaniny.

A Swedish family-owned premium furniture manufacturer in Sweden is 

searching for experienced upholsterers for cooperation under an outsourcing 

agreement. The company manufacturers their products mainly by leather, 

vinyl, and fabric.

20/06/2023 produkty drewniane, meble

 BOLV20220629001

Łotewska firma zajmuje się produkcją części meblowych, a także mebli 

standardowych do sklepów, biur i domów. Oferuje swoje możliwości 

produkcyjne partnerom zainteresowanym produkcją mebli, części meblowych 

lub innymi usługami związanymi z meblami lub częściami meblowymi. Firma 

poszukuje umów produkcyjnych lub podwykonawczych.

The Latvian company manufactures furniture parts and also standard furniture 

for shops, offices and homes. It is offering its manufacturing possibilities to the 

partners that have an interest in the manufacturing of furniture, furniture parts 

or other services related to furniture or furniture parts. The company is looking 

for manufacturing or subcontracting agreements.

28/06/2023 produkty drewniane, meble



 BORO20220628005

Innowacyjna rumuńska firma programistyczna działa w dziedzinie transformacji 

cyfrowej dla sektorów przemysłowych dostarczając wysoce niezawodne 

rozwiązania programowe poprzez integrację silników kodów kreskowych, RFID 

(identyfikacja radiowa) lub NFC (komunikacja bliskiego zasięgu) we wszystkich 

sektorach biznesowych. Firma poszukuje długoterminowej współpracy i oferuje 

swoje produkty i usługi na podstawie umów agencyjnych lub umów 

podwykonawczych.

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

transformation for Industrial sectors, delivering highly reliable software 

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

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

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

basis of commercial agency or subcontracting agreements.

27/06/2023 komputery i IT

 BOSE20220627001

Szwedzkie MŚP zajmujące się turystyką przyrodniczą w północnej części 

Szwecji, oferuje zakwaterowanie umożliwiające proste życie w luksusie 

przyrody z możliwością dodania programów coachingu naturalnego / stylu 

życia. Firma poszukuje biur podróży w Europie organizujących mniejsze wyjazdy 

grupowe z naciskiem na naturalne wellness.

A Swedish SME in nature tourism in the northern part of Sweden offering 

accommodations for living simple in the luxury of the nature with the 

possibility to add natural / lifestyle coaching programs. The company is looking 

for travel agencies in Europe arranging smaller group trips with focus on 

natural wellness.

26/06/2023 turystyka

BOAT20220608008

Innowacyjne komponenty kompozytowe charakteryzują się szczególnie swoją 

niezwykle niską masą na jednostkę powierzchni. Lekkie komponenty są stąd 

idealne do wszystkich zastosowań, gdzie wymagane są wysoka wytrzymałość i 

niska masa. Zwłaszcza w inżynierii mechanicznej redukcja martwej masy na 

korzyść ciężaru użytecznego jest bardzo ważna. Dzięki niższym siłom masowym 

lekkie części maszyn są szczególnie odpowiednie do ruchomych części i 

elementów maszyn.

The innovative composite components are particularly characterised by their 

extremely low weight per unit area. The lightweight components are therefore 

ideal for all applications where high strength and low weight are required. 

Especially in mechanical engineering, the reduction of the dead weight in 

favour of the payload is very important. Due to lower mass forces, the 

lightweight machine parts from the specialist are particularly suitable for 

moving machine parts and elements.

09/06/2023 różne inne produkty

BOAT20220609015

W dziedzinie konstrukcji pojazdów ważna jest redukcja martwej masy na 

korzyść ciężaru użytecznego. Zoptymalizowana i innowacyjna karoseria, 

strukturalne komponenty i części kompozytowe spełniają te wymagania jak 

żaden inny materiał. Dzięki doskonałej sztywności na zginanie i skręcanie, 

kosztowne struktury mogą być pomijane w konstrukcji pojazdów. Nowoczesne 

wzornictwo i innowacyjna technologia łączy się w unikalny sposób w lekkiej 

konstrukcji samochodowej.

In the areas of vehicle construction and vehicle trim, reducing dead weight in 

favour of payload is important. Optimised and innovative body, structural and 

vehicle components made of the composite parts meet these requirements like 

no other material. Thanks to the excellent bending and torsional stiffness, 

costly substructures can be omitted in vehicle construction. Noble, modern 

design and innovative technology are combined in a unique way in the 

lightweight automotive construction.

09/06/2023 narzędzia i części

BOAT20220609016

Części kompozytowe spełniają najwyższe wymagania ekonomicznych aplikacji 

architektonicznych wewnętrznych i zewnętrznych. Ogrzewanie i chłodzenie 

stropów, ogrzewanie ścian lub wygłuszanie stropów - to kilka z wielu możliwych 

zastosowań lekkich paneli w architekturze. Charakteryzują się nowoczesnym 

wzornictwem i dają niemal nieograniczone możliwości.

Composite parts meet the highest demands for economical architectural 

applications indoors and outdoors. Whether ceiling cooling, ceiling heating, 

wall heating or acoustic ceilings - almost countless possibilities of lightweight 

panels for architecture are offered. Lightweight panels for architecture 

accommodate modern design and offer almost endless possibilities.

09/06/2023 materiały i usługi budowlane



BOAT20220624001

Austriackie MŚP działa jako detalista niemieckiego producenta narzędzi 

skrawających, który oferuje całe portfolio swoich produktów do dystrybucji pod 

inną marką lub marką własną. Ponieważ austriacka firma jest zbyt mała i przez 

to nie dysponuje wystarczającymi zdolnościami, aby samodzielnie wejść na 

rynek i działać na nim, szuka partnera dystrybucyjnego w Czechach, Słowacji, 

Polsce, Bułgarii i Bawarii. Wszystkie produkty są dostępne w magazynie i w 

razie potrzeby mogą być dostarczone bezpośrednio do klienta końcowego.

The Austrian SME acts as retailer of a German cutting tool producer that is 

offering it's whole product portfolio for distribution as brand or private label. 

As the Austrian company is too small and does thus not dispose of enough 

capacities to enter and work the market on its own, it is looking as a first step 

for a distribution partner in the Czech Republic, Slovakia, Poland, Bulgaria and 

Bavaria. All products are on stock and can be supplied, if necessary, directly to 

the end customer.

23/06/2023 narzędzia i części

BOBE20220614017

Firma specjalizuje się w stalach specjalnych i dysponuje dużymi zapasami 

prętów stalowych o różnych wymiarach, w połączeniu z rozbudowanymi 

nowoczesnymi urządzeniami do cięcia dostosowanymi do różnych gałęzi 

przemysłu. Firma poszukuje dystrybutorów w różnych branżach: rynku 

hydraulicznym, inżynierii mechanicznej, budownictwie, branży motoryzacyjnej 

lub w każdej innej dziedzinie, która wymaga prętów stalowych.

The company is specialised in special steels and has large bar steel stocks in 

different dimension, combined with extensive modern cutting facilities adapted 

to different industries. The company is looking for distributors across different 

industries: the hydraulic market, mechanical engineering, construction, the 

automotive sector or any other field that requires bar steel.

13/06/2023 metalowa

BOBE20220621010

Belgijska firma jest producentem jedno- i wielopunktowych systemów 

smarowania, szczególnie dla przemysłu ciężkiego, takiego jak górnictwo / 

przemysł cementowy / motoryzacja / stal itp. System ma zastosowanie w 

prawie wszystkich sektorach przemysłu. Produkt składa się z 

elektromechanicznych autonomicznych smarownic, które pozwalają firmom 

obniżyć koszty konserwacji. Firma poszukuje dystrybutorów.

The Belgian company is manufacturer of single and multi-point lubrication 

systems, especially for heavy industries such as mining / cement / automotive / 

steel etc… It has applications in almost all industrial sectors. The product 

consists of electro-mechanical autonomous lubricators that allows industries to 

reduce maintenance costs. The company is looking for distributors.

20/06/2023 metalowa

BOBG20220627003

Bułgarski producent śliwek ekologicznych poszukuje dystrybutorów żywności, 

supermarketów, producentów dżemów, producentów suszonych owoców, 

producentów alkoholu lub producentów żywności dla dzieci, którzy chcieliby 

nawiązać długoterminową współpracę.

Bulgarian organic plums producer is looking for food distributors, 

supermarkets, jam producers, dried fruit producers, alcohol producers or baby 

food producers who would like to start long term partnerships

26/06/2023 spożywcza

BOBG20220629021 

Bułgarska firma drukarska pracuje z technologią wydruku offsetowego i oferuje 

dla swoich przyszłych klientów - produkcję opakowań zrobionych z tektury, 

etykiety i naklejki, ulotki, broszury, katalogi oraz inne drukowane materiały. 

Firma oferuje również projektowanie oraz przygotowalnie opakowań i 

drukowanych materiałów.

Bulgarian Printing House, working with offset printing technology offers to its 

prospective partners – production of packages made of cardboard, labels and 

stickers, leaflets, brochures, catalogues and other printed materials. The 

company also offers design and pre-pess of packages and printed materials.

28/06/2023 opakowania, papier

BOCY20220617005

Cypryjska firma produkuje produkty pszczelarskie, w tym szeroką gamę 

naturalnych, ręcznie robionych kosmetyków z wosku pszczelego z ekologiczną 

obróbką. Firma poszukuje potencjalnych partnerów do umowy dystrybucji i 

obsługi agencyjnej.

Α Cypriot company produces beekeeping products including a wide range of 

natural handmade cosmetics from beeswax with organic handling. The 

company is looking for potential partners for a distribution and agency service 

agreement.

16/06/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna



BOCZ20220609002

Czeskie biuro inżynierskie oferuje prace projektowe związane z usługami 

inżynieryjnymi, montażem oświetlenia itp. Firma specjalizuje się w kontrolach 

technicznych i kontroli jakości produkcji, montażu komponentów 

mechanicznych zgodnie z dokumentacją klienta. Firma oferuje współpracę na 

bazie umowy podzlecenia.

A Czech engineering office performs any design work, related to engineering 

services, mechanical design, project, light assembly works, local sourcing. The 

company focuses on technical inspections and quality control during 

production, installation of mechanical components in accordance with 

customer records and documentation. The company offers cooperation on the 

basis of an outsourcing agreement.

09/06/2023 inne usługi

BOCZ20220610002

Czeska firma jest producentem i dostawcą win musujących i szampana w 

otwieranych butelkach. Osprzęt utrzymuje wino w stanie świeżości i dobrej 

jakości do następnego podania. Firma poszukuje agentów i/lub dystrybutorów 

do zawarcia umów handlowych głównie z Niemiec, Francji, Niderlandów, 

Austrii i USA.

A Czech company, manufacturer and supplier of unique preserver of sparkling 

wines and champagne in an open bottle, is offering its products. The 

equipment keeps the sparkling wine fresh and in good quality for the next 

serving. The company is currently seeking agents and/or distributors with a 

view at establishing a commercial agreement mainly in Germany, France, the 

Netherlands, Austria and the USA.

10/06/2023 spożywcza

BOCZ20220614002

Czeska firma uczy języków obcych w 3 miesiące i jednocześnie szkoli 

umiejętności miękkie w językach obcych. Unikalna metoda to poprawa 

wyników i skrócenie czasu potrzebnego na firmowe szkolenie z języków obcych. 

Firma oferuje współpracę na podstawie umowy handlowej firmom z Niemiec, 

Austrii, Słowacji, Polski, Izraela.

The Czech company is teaching foreign languages in 3 months and is training 

soft-skills in foreign languages at the same time. The uniques method is 

improving results and reduce the time required for corporate foreign language 

training. The company is offering cooperation via commercial agreement to 

companies from Germany, Austria, Slovakia, Poland, Israel.

13/06/2023 nauka/edukacja

BOCZ20220630011 

Czeska firma oferuje rozwiązania dotyczące recyklingu odpadów budowlanych 

generowanych podczas rozbiórek starych budynków i jak zrobić beton o 

podobnych parametrach jak beton z naturalnych kruszyw. Firma oferuje 

oryginalne know-how oraz przepisy na produkcje betonu ze 100% 

recyklingowanych kruszyw.

The Czech company is offering the solution, how to recycle construction waste 

generated during the demolition of old buildings and how to make concrete 

with comparable parameters as concrete made from natural aggregates. The 

company is offering original know-how and recipes for the production of 

concrete from 100% recycled aggregates.

30/06/2023 materiały i usługi budowlane

BODE20220601004

Niemiecka firma informatyczna specjalizująca się w zarządzaniu infrastrukturą 

IT oraz oprogramowaniu dla branży motoryzacyjnej, oferuje unikalne 

rozwiązanie niewymagające kodu do zarządzania złożonymi sieciami wielu 

dostawców w przedsiębiorstwach. Aby poszerzyć swoją sieć partnerską, 

poszukuje partnerów handlowych jako dostawców usług IT i resellerów 

specjalizujących się w infrastrukturze IT na podstawie umów handlowych. 

Oferowany jest specjalny program partnerski.

The German IT company is specialised in IT infrastructure management and 

automotion software. They offer a unique no-code solution to manage 

complex multi-vendor networks in enterprises. To broaden their partner 

network they are looking for channel partners as IT service providers and 

resellers specialised in IT infrastructure under commercial agreements. A 

special partner programme is offered. 

31/05/2023 komputery i IT

BODE20220602007

Firma specjalizuje się w produkcji materacy na wymiar w zakresie domków 

mobilnych i łodzi, materacy dla hoteli i dostawców hoteli, łóżek z materacem 

sprężynowym w asortymencie, materacy do łóżek pielęgnacyjnych, materacy 

dla noworodków, poduszek medycznych i pomocy do pozycjonowania, 

materacy odleżynowych w systemie 3-warstwowym.

The company is specialized in the manufacturing of tailor-made mattresses in 

the field of mobile homes and boats, mattresses for hotels and hotel suppliers, 

box spring beds in the assortment, nursing bed mattresses, mattresses for 

newborns, medical pads and positioning aids, anti-decubitus mattresses in the 

3-layer system. 

01/06/2023 różne inne produkty



BODE20220603003

Niemiecka firma oferuje rozwiązania projektowania i odpowiednie narzędzia do 

produkcji wyrobów, takich jak ortezy palców, ortezy kostki, ortezy stóp, ortezy 

podtrzymujące skoliozę, kopyta do butów, kaski dla dzieci  przy wykorzystaniu 

druku 3D / wytwarzania addytywnego. Firma poszukuje partnerów 

zainteresowanych umową pośrednictwa handlowego lub umową licencyjną.

A German company offers design solutions and the respective tools for 

orthotics / healthcare applications like finger orthosis, ankle orthosis, foot 

orthosis, scoliosis supporting brace, shoe lasts, helmets for children with crane 

deformation via utilisation of 3D-printing / additive manufacturing. The 

company is looking for partners who are interested in a commercial agency 

agreement or a licence agreement.

02/06/2023 medycyna

BODE20220603013

Niemiecka firma koncentruje się na rozwoju, produkcji i sprzedaży 

elektrycznych siłowników liniowych. Siłowniki liniowe są stosowane w 

przemyśle i handlu, w medycynie, lotnictwie, sektorze morskim, pakowania i 

przenośników, przemyśle samochodowym i lotniczym, a także w obiektach 

testowych, zakładach symulacyjnych i systemach zasilania energią słoneczną. 

Firma poszukuje dystrybutorów.

The focus of the production spectrum of the German company is on 

development, manufacturing and marketing of electric linear actuators. The 

linear actuators are used in industry and trade, in medicine, aeronautics, 

marine technology, packaging technology and conveyor technology, the 

automobile and aerospace industries as well as testing facilities, simulation 

plants and solar power systems. The company is looking for distributors. 

02/06/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BODE20220610011

Firma z południowo-zachodnich Niemiec specjalizuje się w sprzedaży części 

rolniczych klasy premium. Ma już rozwiniętą sieć sprzedaży w większości krajów 

Europy, ale chce ją rozszerzyć o Rumunię i inne kraje, takie jak Kanada, USA i 

Brazylia. Poszukuje agentów handlowych.

A company from the southwest of Germany is specialized in the sales of 

premium agricultural parts worldwide. They are already well established in 

most European countries but want to expand their commercial activity to 

Romania and other countries like Canada, USA and Brazil. They are looking for 

sales agents to sell its products in the relevant countries.

10/06/2023 rolnictwo

BODE20220613015

Niemieckie MŚP oferuje opatentowany system uzdatniania wody do 

instalowania w sieciach wodociągowych domów lub dużych budynków lub 

przed kotłami i urządzeniami w celu ochrony przed twardym kamieniem i 

korozją. Zastosowania znajdują się w domach, budynkach komercyjnych, 

szpitalach i przemyśle. Nie zmiękcza wody ani nie usuwa minerałów, ale 

neutralizuje agresywne minerały wapienne, chroniąc powierzchnie metalowe, 

zapewniając lepszą wydajność. Dystrybutorzy poszukiwani w Danii, Szwecji, 

Włoszech,  Hiszpanii.

A German SME offers a patented water treatment system to install in the 

mains of water pipes of houses or big buildings or before boilers and appliances 

to protect against hard limescale and corrosion. Applications are in homes, 

commercial buildings, hospitals and industry. It does not soften the water nor 

does it take out the minerals but neutralizes the aggressive limescale minerals, 

protecting metal surfaces, ensuring a better performance. Distributors are 

sought in Denmark Sweden Italy Spain

12/06/2023
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

BODK20220623015

Duński start-up, który opracował innowacyjną platformę internetową, która 

pomaga instytucjom edukacyjnym w rozwiązywaniu problemów, mierzeniu i 

ocenie satysfakcji uczniów, zapobiegając w ten sposób przedwczesnemu 

porzucaniu nauki.

Jest to inteligentna platforma programowa dająca możliwość codziennej oceny 

satysfakcji studentów na uczelni, która zapewnia onboarding

poprzez rozwiązanie online i współpracuje z PR i brandingiem uczelni, aby 

przyciągnąć więcej studentów.

Danish start-up that has developed an innovative online platform assisting 

educational institutions to address, measure, and evaluate satisfaction of 

students, thereby preventing early drop-outs.

It is an intelligent software platform providing the possibility to evaluate the 

satisfaction of students on a daily basis in the university, which provides 

onboarding

through an online solution, and works with PR and branding of the university to 

attract more students.

22/06/2023 nauka/edukacja

BOEE20220615011

Estońska firma, której celem jest ułatwienie firmom ekspansji do Estonii, 

Łotwy, Litwy czy Szwecji. Ta firma jest Twoim rozszerzonym partnerem, który 

wspiera Twój dział zakupów i sprzedaży w Estonii, Łotwie, Litwie czy Szwecji.

An Estonian company aiming to making it easier for companies to expand to 

Estonia, Latvia, Lithuania or Sweden. This company is your extended partner 

that supports your purchasing and sales department in Estonia, Latvia, 

Lithuania or Sweden.

14/06/2023 doradztwo i konsultacje



BOES20220329030

Hiszpańska firma oferuje swoje profesjonalne usługi i rozwiązania dla 

zaawansowanych projektów rozwiązywania problemów związanych z 

działalnością inżynierską, w szczególności związaną z mechaniką i procesami 

przemysłowymi. Dzięki doświadczeniu w różnych sektorach przemysłu, ich 

rozwiązania obejmują pełen zakres etapów projektu, od podstawowej inżynierii 

po skalę przemysłową (w tym cyfrowe moduły bliźniacze), do opracowywania 

nowych produktów, optymalizacji procesów, projektowania instalacji lub 

inżynierii awarii.

The Spanish company offers its professional services and solutions for 

advanced problem solving projects related with engineering activities, 

specifically related with mechanics and industrial processes. With experience in 

different industrial sectors, their solutions cover a full range of project stages 

from basic engineering to industrial scale up, (including digital twin modules), 

for new products development, process optimization, installations design or 

failure engineering.

14/06/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOES20220527008

Hiszpańska firma opracowała technologię AI, która ma zostać zintegrowana z 

projektem wykrywania zagrożeń powietrznych i oferuje utworzenie dla 

partnera/inwestora pionu technologicznego na licencji bez wyłączności, 

umożliwiającego dostęp do technicznej własności intelektualnej firmy i to 

umożliwia w celu: uzyskania dostępu do kodu źródłowego sprzętu i 

oprogramowania, wytwarzania nowych jednostek produktów, opracowywania 

nowych funkcjonalności i dostosowywania efektywności sieci neuronowych.

Spanish company has developed an AI technology to be integrated into a 

project for the airborne threats detection and are offering to create for the 

partner/investor a technology division under license without exclusivity, 

allowing the access to the company' technical intellectual property and that 

allows it to: access the source code of the hardware and software, manufacture 

new units of products, develop new functionalities and adjust the effectiveness 

of neural networks

14/06/2023 komputery i IT

BOES20220531024

Hiszpańska firma specjalizuje się w projektowaniu, rozwoju i produkcji maszyn 

testujących, systemów elektronicznych i mechanicznych, kontroli jakości i 

analizie materiałów, kontroli w procesach przemysłowych i maszynach, 

robotyce i akwizycji danych. Oferuje swoje rozwiązania dla przemysłu 

metalowego, przemysłu materiałów budowlanych oraz laboratoriów 

badawczych. Firma jest zainteresowana międzynarodowymi partnerami 

chętnymi do współpracy poprzez pośrednictwo handlowe lub umowę o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Spanish company is specialised in the design, development and 

manufacture of testing machines, electronic and mechanical systems, quality 

control and analysis of materials, controls in industrial processes and 

machinery, robotics and data acquisition. It offers its solutions for the metal 

industry, building materials industry and testing labs. The company is 

interested in international partners willing to cooperate through commercial 

agency or distribution services agreement.

14/06/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOES20220531025

Innowacyjna działalność hiszpańskiego MŚP koncentruje się na badaniach i 

rozwoju, produkcji i sprzedaży zastrzeżonych związków do zdrowego żywienia. 

Jest to model biznesowy oparty na własności intelektualnej (IP), obejmuje 

opatentowany składnik funkcjonalny i kilka rozwiązań, w tym innowacyjne 

suplementy diety omega-3. Chcąc wejść na nowe rynki firma poszukuje 

dystrybutorów specjalizujących się w produktach zdrowej żywności, 

oferujących współpracę w ramach umów dystrybucyjnych i agencyjnych.

The innovative Spanish sme activities focus on R&D, manufacturing and selling 

proprietary compounds for healthy nutrition. It’s Intelectual property (IP) based 

business model, counts with a patented functional ingredient, and several 

developments including innovative omega-3 nutritional supplements. Willing 

to enter into new markets the company is looking for distributors specialized in 

health food products, offering collaboration under distribution and commercial 

agency agreements.

13/06/2023 spożywcza



BOES20220610008

Od 2006 roku hiszpańska firma specjalizująca się w odprawach celnych dodaje 

inne usługi (przechowywanie, kompletacja, transport międzynarodowy…) w 

odpowiedzi na nowe potrzeby rynku. Ostatnio włączono technologie 

blockchain, aby zapewnić bezpieczeństwo i przejrzystość całej dokumentacji z 

operacji i zapewnić jej pełny dostęp dla klientów w całkowicie bezpiecznym 

środowisku. Firma poszukuje partnerów otwartych na umowy 

podwykonawstwa/outsourcingu w celu przyspieszenia jej handlu 

międzynarodowego.

Since 2006, the Spanish company specialized in customs clearance, has been 

adding other services (storage, picking, international transport…) for address 

the new market needs. Recently included blockchain technologies to offer 

security and transparency to all documentation from the operations and makes 

it fully accessible to clients under a totally secure environment. The firm is 

looking for partners opened to subcontracting/outsourcing agreements for 

acceleration of its international trades.

14/06/2023 inne usługi

BOFI20220602001

Innowacyjna fińska firma z sektora cleantech opracowała rozwiązanie, które 

pobiera energię z podgrzanej wody pod prysznicem, dzięki czemu uzyskuje się 

40% oszczędności energii w gospodarstwach domowych. Rozwiązanie jest 

instalowane na wpustach podłogowych, zarówno na etapie budowy, jak i 

projektów renowacyjnych. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych w 

Europie, w szczególności w Niemczech, Szwajcarii, Danii, Wielkiej Brytanii, 

Austrii, Holandii i Belgii.

An innovative Finnish company in the cleantech sector has developed a 

solution that collects energy from the heated shower water thus creating 40% 

of energy savings in the households. The solution is installed to floor drain, 

either during building phase or renovation projects. The company is looking for 

commercial sales agents in Europe, in particular in Germany, Switzerland, 

Denmark, the United Kingdom, Austria, the Netherlands and Belgium. 

01/06/2023 różne inne produkty

BOFI20220622009

Fińskie firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw produkuje systemy 

oświetleniowe do pomieszczeń biznesowych, takich jak biura, magazyny, 

terminale i zakłady produkcyjne, a także do użytku na zewnątrz. Produkty mogą 

być dostosowane do każdego klienta i zawierają takie funkcje jak czujniki ruchu 

i światła dziennego, regulacja ściemniania, temperatury barwowej itp. Firma 

poszukuje dystrybutorów i agentów.

A Finnish SME produces lighting systems for business premises such as offices, 

warehouses, terminals and production facilities as well as for outdoor use. The 

products can be tailored to each customer and they include features like 

motion and daylight detectors, adjustment of dimming, color temperature etc. 

The SME is searching for distributors and agents.

28/06/2023 metalowa

BOFI20220629016 

Innowacyjna organiczna marka żywności z Finlandii poszukuje sklepów 

specjalistycznych/dystrybutorów/ importerów / platform e-commerce w 

Europie. Firma jest również zainteresowana współpracą z innowacyjnymi 

hubami technologii spożywczych powiązanymi np. z sieciami EIT Food, mediami 

spożywczymi, influencerami organicznymi i wegańskimi. Wartością nadrzędną 

firmy jest zrównoważony rozwój. Firma chce znaleźć partnerów do sprzedaży o 

podobnych wartościach promowania Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Innovative organic food brand from Finland looking for specialty retail shop 

partners / distributors / importers / e-commerce platforms in Europe. 

Company is also interested in collaborating with food technology innovation 

hubs, example, connected to the network of EIT Food, food media, organic and 

vegan food influencers.

Core company value is sustainability. Company wants to find retail partners 

who share the values of promoting Sustainable Development Goals. 

28/06/2023 spożywcza

BOFR20220602010

Francuski startup opracował pierwszą podwodną stację pogodową do 

monitorowania w czasie rzeczywistym i predykcyjnym jakości wody przy użyciu 

podłączonych urządzeń (IoT) i uczenia maszynowego. Rozwiązanie jest 

przeznaczone do wszystkich rodzajów środowiska wodnego (zarówno słodkiej, 

jak i słonej) i ma wiele zastosowań: akwakultura i monitoring środowiska.

Start-up jest już zaangażowany we współpracę ponadnarodową i chce 

rozszerzyć swoją sieć dystrybutorów w Europie.

The French startup has developed the first underwater weather station for real-

time and predictive monitoring of water quality, using connected devices (IoT) 

and machine learning. The solution is designed for all kinds of water 

environment (both fresh and salt water) and have multiple application: 

Aquaculture and Environmental Monitoring.

The start-up is already engaged in transnational cooperation and is looking to 

expand its distributor network in Europe.

01/06/2023
środowisko/energia/ochrona 

środowiska



BOFR20220623005

Francuska firma rodzinna w Bretanii produkuje cydr rzemieślniczy, piwo i soki 

jabłkowe. Wszystkie ich cydry są produkowane tradycyjnymi metodami, aby 

przygotować najlepszy smak cydru rzemieślniczego. Dostępna jest szeroka 

gama: wytrawne, średnie, słodkie, ekstra słodkie, organiczne, różowe lub perry. 

SME opracowało gamę piw rzemieślniczych, które łączą tradycje wysokiej 

jakości piwa i pachnące świeżością owoców. Firma pilnie poszukuje brytyjskiego 

partnera importowego w celu zawarcia umowy handlowej.

A French family business in Brittany produces artisanal ciders, beers and apple 

juices. All of their ciders are produced using traditional methods, to prepare the 

best craft cider flavour. A wide range is available: dry, medium, sweet, extra 

sweet, organic, rosé or perry. The SME developed a range of craft beers that 

unites the traditions of high-quality beers and the fragrant fruit freshness. It is 

urgently seeking British importing partner in order to establish a commercial 

agreement.

22/06/2023 spożywcza

BOFR20220629019 

W celu zmniejszenia używania plastikowych butelek, francuska firma 

opracowała całą gamę syropów i słodkich koncentratów do mieszania z 

niegazowaną i gazowaną wodą. Oferuje je w 10L lub 20L opakowaniach typu 

bag in box, produkty te są używane do picia w fontannach, również z 

urządzeniach typu postmix oferowanych w sklepach, hotelach, barach na 

zewnątrz i w środku miejsc publicznych lub nawet w sklepach spożywczych 

specjalizujących się w produktach masowych. Firma poszukuje dystrybutorów 

w UE na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

In order to limit the use of plastic bottles, the French company has developed a 

whole range of syrups and sweet concentrates to be mixed with still or 

sparkling water. Presented in 10L or 20L BIBs (bag in box), these products are 

used in drinking fountains, also called "postmix", offered in stores, hotels, bars, 

outdoor or indoor public places or even in grocery stores specialised in bulk 

products.The company is looking for distributors in the EU under distribution 

services agreements.

28/06/2023 spożywcza

BOGR20220628009

Grecka firma z 40-letnim doświadczeniem w dziedzinie przetwarzania, 

produkcji i montażu ram z podwójnymi szybami aluminiowo-stalowymi (drzwi, 

okna, pergole itp.) oferuje podwójne szyby o większej efektywności 

energetycznej i luksusowe salony wystawowe poprzez umowę produkcyjną lub 

umowę franczyzy.

A Greek company with 40 years’ experience in the field of processing, 

manufacturing and setting up aluminium/steel double-glazed frames (doors, 

windows, pergolas, etc.) offers double-glazing with greater energy efficiency 

and luxurious showrooms through a manufacturing or franchise agency 

agreement.

27/06/2023 różne inne produkty

BOHR20220615006

Firma szkoleniowa i coachingowa z Chorwacji, specjalizująca się w szkoleniach 

osobistych i online oraz programach i zajęciach grupowych e-learningu, 

poszukuje długoterminowej współpracy z firmami, które potrzebują 

outsourcingu profesjonalnych usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw. Firma 

posiada 2 wykwalifikowanych trenerów. Od momentu powstania w 2015 roku 

firma z powodzeniem realizowała projekty dla wielu małych i średnich 

przedsiębiorstw w Chorwacji, Serbii, Bośni.

A training and coaching company from Croatia specialized in in-person and 

online training and e-learning group programs and classes seeks long-term 

partnerships with firms needing outsourced professional corporate training 

services. The company has 2 skilled trainers. Since its inception in 2015, the 

company has successfully delivered projects to a large number of small and 

medium enterprises in Croatia, Serbia, Bosnia.

14/06/2023 nauka/edukacja

BOHR20220627012

Chorwacka firma poszukuje partnerów do współpracy w zakresie dystrybucji na 

rynku międzynarodowym naturalnych suplementów diety w postaci softgeli 

(olej z nasion konopi, olej z nasion ogórecznika, mikrokapsułkowana 

kurkumina, olej z nasion czarnuszki, Omega 3 + Q10 i witamina D softgel), 

suplementów w postaci tabletek (B complex, pikolinian cynku, PernaVita Flex i 

multiwitamina Energy) oraz dermokosmetyków z lizatami probiotycznymi 

opracowanymi we współpracy z naukowcami żywieniowymi i dermatologami.

The Croatian company, seeks partners for cooperation in distributing natural 

food supplements in the form of softgels (hemp seed oil, borage seed oil, 

microencapsulated curcumin, black cumin seed oil, Omega 3 + Q10 and vitamin 

D softgel), supplements in form of tablets (B complex, zinc picolinate, PernaVita 

Flex and multivitamin Energy) and dermocosmetic with probiotic lysates 

developed in collaboration with nutritional scientists and dermatologists on the 

international market.

26/06/2023 różne inne produkty



BOHR20220627013

Firma oferuje usługi rozwoju, produkcji i dystrybucji produktów dostosowanych 

do życzeń klienta z wykorzystaniem wysokiej jakości surowców i procesów 

produkcyjnych opartych na szerokiej wiedzy i doświadczeniu profesjonalistów.

The company offers services of development, production and distribution of 

products tailored to the client's wishes with the use of quality raw materials 

and production processes based on the extensive knowledge and experience of 

professionals.

26/06/2023 inne usługi

BOIT20220601015

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

wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Dzięki innowacyjnym 

systemom rozjaśniania konstrukcji betonowych może dostarczyć szeroką gamę 

szalunków jednorazowych podzielonych na 2 główne grupy: szalunki 

fundamentowe i szalunki płyt stropowych, jak również produkty do 

kształtowania krajobrazu i ogrodu dla zielonych budynków. Firma poszukuje 

dystrybutorów i agencji handlowych.

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

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

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

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

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

landscaping and garden products for green buildings. It is looking for 

distributors and commercial agencies. 

31/05/2023 materiały i usługi budowlane

BOIT20220606002

Włoska firma z siedzibą w regionie Apulia, na południu Włoch. Firma została 

założona w 1979 roku, kiedy otworzyła pierwszą piekarnię i zajmuje się 

produkcją suchych, świeżych i mrożonych wypieków słonych. Poszukuje 

przedstawicielstwa handlowego w Europie

This is an Italian company located in Puglia Region, in the south of Italy. The 

company was founded in 1979 when the first bakery was started. The company 

produces dry, fresh and frozen savory baked goods. It is looking for commercial 

agency in Europe.

05/06/2023 spożywcza

BOIT20220606003

Włoska firma, założona w 1966 roku, znajduje się na południu Włoch, w 

regionie Apulia. Firma specjalizuje się w produkcji typowych produktów 

lokalnych: oliwy, oliwek, mąki i makaronu.

This Italian company was founded in 1966 and it is located in the south of Italy, 

in Puglia region. The company is specialized in the production of typical local 

products: oil, olives, flour and pasta.

05/06/2023 spożywcza

BOIT20220606009

Włoscy przedsiębiorcy stworzyli cyfrowy ekosystem oparty na synergii między 

Building Information Modeling, Augmented Reality i Virtual Reality, który wraz 

z cyfryzacją całego procesu otwiera nowe możliwości w porównaniu do 

tradycyjnego projektowania, wdrażania i zarządzania, zmniejszając możliwe 

błędy projektowe, koszty i czasy oraz pozwala na uzyskanie optymalizacji 

produktu/procesu. Zespół poszukuje partnerstwa poprzez umowy 

outsourcingowe lub podwykonawcze.

Italian entrepreneurs have created a digital ecosystem based on the synergy 

between Building Information Modeling, Augmented Reality and Virtual Reality 

which, with the digitalization of the entire process, opens up a change of 

perspective with respect to the traditional design, implementation and 

management, reducing possible design errors, costs and times, obtaining 

product/process optimization. The team is looking for partnership via 

outsourcing or subcontracting agreements.

05/06/2023 komputery i IT

BOIT20220610012

Włoskie MŚP z dużym doświadczeniem w przetwórstwie i formowaniu tworzyw 

sztucznych do produkcji specjalnych kopert do różnych zastosowań pragnie 

jeszcze bardziej wzmocnić swoją obecność rynkową w UE poprzez nawiązanie 

nowych partnerstw w wybranych krajach. Preferowane rodzaje współpracy to 

umowy z dostawcami i/lub umowy handlowe.

Italian SME with extensive experience in the processing and moulding of 

plastics for the production of special envelopes for various applications wishes 

to further reinforce its market presence in the EU by establishing new 

partnerships in selected countries. The preferred cooperation types are 

supplier and/or commercial agreements.

13/06/2023 opakowania, papier

BOIT20220613010

Włoska firma z 70-letnim doświadczeniem w produkcji i handlu maszynami 

rolniczymi i rolniczymi oferuje produkty takie jak rozdrabniacze, mulczery, 

sadzarki, kultywatory międzyrzędowe, nawozy. Firma poszukuje partnerów, 

takich jak dystrybucja swoich maszyn i/lub umowy agencyjne w Europie 

Wschodniej, Azji, Afryce i obu Amerykach.

An Italian company with 70 years of experience in the production and trade of 

agricultural and farming machinery industry offers products such as shredders, 

mulchers, planters, row-crop cultivators, fertilizers. The company is looking for 

partnership such as distribution of its machines and/or commercial agency 

agreements in Eastern Europe, Asia, Africa and the Americas.

12/06/2023 rolnictwo



BOIT20220614018

Włoskie MŚP, założone w 2019, opracowało i komercjalizuje we Włoszech 

suplementy oparte na opatentowanych ekstraktach z awokado, aby wspierać 

płodność kobiet i pomagać kobietom w poczęciu i ciąży. Firma dąży do 

rozszerzenia swojego rynku poza Włochy i poszukuje partnerów z sektora 

farmaceutycznego lub producenta suplementów na podstawie umowy o usługi 

dystrybucyjne, licencyjne lub produkcyjne. Badanie jest otwarte dla wszystkich 

krajów.

The Italian SME, founded in 2019, has developed and is commercializing 

supplements in Italy, based on patented avocado extracts to support female 

fertility and help women in conception and pregnancy. The company seeks to 

expand its market outside Italy and is looking for partners in the 

pharmaceutical sector or a manufacturer of supplements under a distribution 

services, licensing or manufacturing agreement. The research is open to all 

countries.

13/06/2023 medycyna

BOIT20220628012

Włoska winiarnia organizująca wycieczki z przewodnikiem, oferuje usługi B&B i 

catering oraz prowadzi edukację w zakresie win i potraw, a także poszukuje 

partnerów biznesowych zainteresowanych sprzedażą pakietów turystyki 

winiarskiej.

The Italian winery organizes guided wine and food tours, offers B&B and 

catering services, and conducts wine and food and wine pairing education and 

is looking for business partners interested in selling wine tourism packages.

27/06/2023 turystyka

BOIT20220628019

Włoska firma, która znajduje się w Cirò, produkuje i sprzedaje wysokiej jakości 

certyfikowane wina. Ma już doświadczenie w działaniach na rzecz 

internacjonalizacji i jest zainteresowana poszerzeniem swoich rynków.

Chce nawiązać kontakt z partnerami biznesowymi (sprzedawcy, dystrybutorzy, 

agenci) w celu pozyskania nowych klientów i wejścia w nowe kanały 

dystrybucji, za pomocą których będzie promować sprzedaż produktów firmy.

The Italian company, that is located in Cirò, produces and sells high quality and 

certified wines. It has already experience in internationalisation activities and is 

interested in expanding its markets.

It wishes to get in touch with business partners (retailers, distributors, agents) 

in order to acquire new customers and enter new distribution channels, with 

which to promote the sale of the company's products.

27/06/2023 spożywcza

BOIT20220629018

Firma zlokalizowana na południu Włoch produkuje wino regionalne (IGT) 

czerwone oraz białe, używając do produkcji jedynie własnych winogron i 

kontrolując cały proces od uprawy winogron do pakowania. Firma poszukuje 

partnerów do zawarcia umowy komercyjnej lub dystrybucyjnej.

A company located in the South of Italy produces Typical Geographical 

Indication (IGT) red and white wines, using exclusively its own grapes and 

following the entire process from the cultivation of grapes to the packaging. 

The company is looking for partners to establish commercial agency or 

distribution services agreements.

28/06/2023 spożywcza

BOIT20220630002

Włoska firma założona w 2003 roku specjalizuje się pracach budowlanych 

związanych z metalem i szkłem, jest partnerem dla dostaw i instalacji szklanych 

ścian lub podwodnych okien na basenach. Firma oferuje swojej wysokiej jakości 

produkty dla partnerów zagranicznych na zasadzie umowy dystrybucyjnej lub 

komercyjnej. 

Italian company established in 2003 and specialized in metal and glass 

construction work, is an expert partner for the supply and installation of glass 

walls and underwater windows for swimming pools. The company offers their 

high-quality products to foreign partners under a distribution or commercial 

agreement.

29/06/2023 materiały i usługi budowlane

BOIT20220630016 

Włoska firma specjalizuje się w eksperymentowaniu i projektowaniu w ICT 

(zielona ekonomia, smart cities) i oferuje swoje usługi cyfrowe (pervasive 

business intelligence on big data, open linked data) oraz usługi z zakresu 

cyberbezpieczeństwa (usługi cyfrowego bezpieczeństwa, ochrona użytkownika 

końcowego, dematerializacja). Poszukuje firm, administracji publicznej oraz 

głównych kontraktorów do produkcji innowacyjnych i szytych na miarę usług 

cyfrowych na zasadzie umowy podwykonawstwa, zlecenia lub licencji.

An Italian company is specialised in experimentation and design in ICT (green 

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

intelligence on big data, open linked data) and cyber-security services (digital 

services security, end user final protection, dematerialisation).

It looks for enterprises, public administrations and main contractors to produce 

innovative and customized digital services under outsourcing, subcontracting 

or licence agreement.

29/06/2023 komputery i IT



BOIT20220630017 

Włoska firma opracowała platformę która wykorzystuje rozwój IoT oraz 

sztucznej inteligencji do redukowania oddziaływania zużytej wody w sieci 

dostaw. Platforma IT może być używana przez klientów i administratorów sieci 

dostaw wody, pozwalając na monitorowanie zużycia wody, wykrywanie 

możliwych anomalii, takich jak awarie rur, kradzież wody itp. Oferuje 

partnerstwo technologiczne, usługę podwykonawstwa i licencję.

An Italian company has developed a platform that takes advantage of the 

development of IoT and AI to reduce the impact of water wastage in the supply 

network.

The IT platform can be useful for customers and the administrator of the water 

supply network, allowing monitoring of water consumption, and detecting 

possible anomalies, such as malfunctions in pipes, water thefts, among others.

It offers technological partnership, services in subcontracting and licence 

agreement.

29/06/2023
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

BOLT20220602002

Wiodący litewski producent mebli poszukuje agentów, projektantów wnętrz, 

architektów, hurtowników, inwestorów, deweloperów, firm budowlanych 

domów i innych firm, które mogą być zainteresowane produkcją mebli.

The leading Lithuania furniture manufacturer is looking for agents, interior 

designers, architects, wholesalers, investors, developers, real estate 

developers, housebuilders, and other businesses, who might have an interest 

in the manufacturing of furniture.

01/06/2023 produkty drewniane, meble

BOLT20220610005

Litewska firma z Kłajpedy, produkująca wysokiej jakości torby i plecaki ze 

sztucznej skóry, poszukuje partnerów dystrybucyjnych lub hurtowników. 

Dodatkowo firma oferuje usługi produkcyjne jako podwykonawca produktów 

wykonanych z grubych włókien (PU, PVC i in.).

A Lithuanian family business based in Klaipėda, producing high-quality faux 

leather handbags and backpacks is looking for distribution partners or 

wholesalers. In addition, the company offers manufacturing, outsourcing, or 

subcontracting services for products made of thick fibers (PU, PVC, and others).

10/06/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOLT20220610010
Litewska firma produkuje naturalne i efektywne wabiki dla dzikich zwierząt, aby 

je przyciągnąć i utrzymać na miejscu.

In Lithuania, the company produces natural effective lures for wild animals to 

attract them and keep them in place. 10/06/2022 różne inne produkty

BOLT20220613001

Litewski producent naturalnych produktów aromaterapeutycznych dla zdrowia, 

urody, dobrego samopoczucia i domowego komfortu poszukuje pośredników 

handlowych w Polsce i za granicą. Firma proponuje im pracę w ramach umowy 

agencyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Lithuanian producer of natural aromatherapy's products for health, 

beauty, wellness, and home comfort is looking for trade intermediaries in 

Poland and other countries. The company is offering to work under a 

commercial agency or distribution services agreement to them.

12/06/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOLT20220614001

Produkty firmy zaczynają się od przytulnych domków grillowych, wykwintnie 

zaprojektowanych saun i pięknych pawilonów po wanny z hydromasażem. 

Produkty wykonane są z odnawialnej, wysokiej jakości sosny europejskiej lub 

niezwykle trwałej sosny poddanej obróbce termicznej. Z litewskiego biura firmy 

i fabryki zlokalizowanej w Możejkach, poprzez rozległą międzynarodową sieć 

dealerską firmy, obsługujemy wielu klientów w Holandii, Niemczech, Norwegii, 

Wielkiej Brytanii, Francji i szeroko za granicą.

The company's products range from cozy grill cabins, exquisite design saunas, 

and beautiful pavilions to hot tubs. The products are made either of renewable, 

high-quality European pine or extremely long-lasting thermo-treated pine. 

From the company's Lithuanian office and factory located in Mazeikiai, through 

the company's extensive international dealer network, we serve many 

customers in the Netherlands, Germany, Norway, UK, France, and widely 

abroad.

13/06/2023 różne inne produkty



BONL20220610003

Holenderskie MŚP opracowało platformę do wizualizacji danych do analityki i 

komunikacji. Ta interaktywna tablica jest oferowana jako licencja i może być 

zintegrowana z innymi produktami. Może być instalowana i używana w 

chmurze i oferuje każdemu możliwość własnych działań bez umiejętności 

programowania. Oferowana współpraca to umowa licencyjna, handlowa ze 

wsparciem technicznym lub umowa współpracy technicznej.

A Dutch SME has developed a platform to visualize data for analytics and 

communication. This interactive dashboard is offered for licensing and can be 

integrated into other products. It can be installed or used in the cloud and 

offers everyone the possibility to make their own interactives without the need 

for programming skills. Cooperation is offered in the frame of licensing, 

commercial agreement with technical assistance or technical cooperation.

10/06/2023 komputery i IT

BONL20220630010 

Holenderska firma oferuje projektowanie, produkcje, wypożyczenie oraz 

sprzedaż morskiego systemu zapewniającego bezpieczne i niskokosztowe 

transfery zarówno personelu oraz towarów pomiędzy statkiem a nabrzeżem. 

Dostarcza najlżejszy system na rynku, pozwalając na dostęp do wysokości bez 

potrzeby znaczącej modyfikacji statku. Jego wymiary i niska waga pozwalają na 

łatwa mobilność oraz rozlokowanie na mniejszych jednostkach: dopasowuje się 

do  wymogów.

A Dutch company offers specialized design, manufacturing, rental and sales of 

motion compensated offshore access systems ensuring safe and (cost) efficient 

transfers of both personnel and hoisting cargo between vessels and offshore 

structures. They supply the lightest system on the market, providing direct 

access to height, without major vessel modifications. Its dimensions and low 

weight allow for simple mobilization and deployment on smaller vessels: 

Rightsizing your operation.

29/06/2023 sektor morski, lotniczy

BOPL20220620008

Firma jest jedną z wiodących Polskich firm w tej branży. Firma oferuje drabiny 

stalowe, aluminiowe, ogrodowe i domowe w różnych wariantach.

W ofercie firmy znajdują się również wysokiej jakości stojaki rowerowe, 

metalowe meble warsztatowe, regały magazynowe, schody przeciwpożarowe, 

czy bagażniki samochodowe. Firma poszukuje dystrybutorów drabin, 

rusztowań oraz regałów.

Drabest is one of the leading Polish companies in this industry. They offer steel, 

aluminium, garden and home ladders in various options. Distributors of 

ladders, scaffoldings and shelving sought.

29/06/2023 materiały i usługi budowlane

BOPL20220621013

Polska firma istnieje na rynku od 2000 roku i jest producentem szerokiej gamy 

pudełek z tektury falistej (od maleńkich po opakowania na jeden cukierek po 

duże gabaryty wielkości człowieka). Specjalizują się w produktach dla 

przemysłu cukierniczego (opakowania do ciast, tortów, pizzy). Ich 

sztandarowym produktem są opakowania do ciast oraz ciastek na życzenie 

klienta. Poszukują stabilnych partnerów (głównie z Niemiec, Czech, Francji, 

Włoch, Austrii) do długoterminowej współpracy handlowej.

Polish company has been operating since 2000 and is a producer of wide range 

corrugated cardboard boxes (from tiny ones for one candy to large dimensions 

human size). They specialize in products for the confectionery industry 

(packaging for cakes, fancy cakes, pizzas). Their flagship product is fancy cake 

packaging. They are looking for stable partners (mainly from Germany, the 

Czech Republic, France, Italy, Austria) for long-term commercial cooperation.

21/06/2023 spożywcza

BOPL20220622004

Polska firma od ponad 10 lat specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych 

i projektowaniu foteli lotniczych E/C i Premium E/C montowanych w 

samolotach Boeing i Airbus w ramach programu linefit i retrofit. Projekty i 

rozwiązania firmy można znaleźć w największych liniach lotniczych. Firma 

chciałaby nawiązać długoterminową współpracę z producentami siedzeń 

lotniczych i/lub komponentów na pierwszy montaż.

The Polish company is specialized in R&D and designing E/C and Premium E/C 

aircraft seats installed in Boeing and Airbus aircraft as linefit and retrofit 

program for over 10 years. The company's projects and solutions can be found 

in the largest airlines.

21/06/2023 różne inne produkty



BORO20220615009

Innowacyjny rumuński start-up produkuje wyroby tekstylne w różnych 

kategoriach (np. poduszki, torby, pokrowce na książki, laptopy i tablety, 

zabawki itp.) w oparciu o własne, oryginalne projekty. Chcąc rozszerzyć swój 

rynek na arenie międzynarodowej, firma poszukuje nowych partnerów 

biznesowych w ramach umów handlowych.

An innovative Romanian start-up manufactures textile products in different 

categories (e.g. pillows, bags, book, laptop, and tablet cover, toys etc.), based 

on the company’s own, original designs. Wishing to expand its market 

internationally, the company seeks new business partners under commercial 

agreements.

15/06/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BORO20220615021

Rumuńska firma zlokalizowana w południowej Muntenii, specjalizująca się w 

doradztwie i projektowaniu instalacji elektrycznych, poszukuje 

współpracowników na podstawie umowy podwykonawstwa lub outsourcingu. 

Firma chce wejść na rynek Europy i Ameryki.

A Romanian company, located in the South Muntenia region, specialized in 

consulting and design of electrical installations, is looking for collaborators 

through subcontracting or outsourcing agreement. The company wants to 

enter the market of Europe and America.

15/06/2023 inne usługi

BORO20220627007

Rumuńska firma projektuje i produkuje własną linię damskiej bielizny i strojów 

kąpielowych. Artykuły obejmują zarówno artykuły codziennego użytku jak i 

luksusowe tekstury oraz tkaniny i są dostępne w zestawach lub kolekcjach, a 

także w sezonowych edycjach limitowanych. Rodzinna firma jest 

zainteresowana podpisaniem umów handlowych z partnerami z Europy

A Romanian company designs and produces its own line of women’s fashion 

lingerie and swimwear. The articles range from everyday essentials to luxury 

textures and fabrics and are available in sets or collections, as well as in 

seasonal limited editions. The family-owned company is interested in signing 

commercial agreements with partners from Europe.

26/06/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BORO20220629008

Rumuńska firma działająca w branży farmaceutycznej jest ważnym 

producentem ziołowych suplementów diety dla zdrowia. Poszukuje 

europejskich dystrybutorów do sprzedaży swoich produktów w ramach umowy 

o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Romanian company active in pharmaceutical industry is an important 

manufacturer of herbal health food supplements. It is looking for European 

distributors to sell its products under distribution services agreement.

28/06/2023 różne inne produkty

BORO20220629014 

Rumuńska firma działająca w sektorze drzewnym jest poważnym producentem 

drzewnych oraz drewnianych półproduktów. Specjalizuje się w produkcji 

dekoracyjnych płyt/laminatów fornirowanych wysokim ciśnieniem  

(wysokociśnieniowe kompaktowe laminaty, antybakteryjne, ogniotrwałe, 

wodoodporne), paneli/sklejki o średniej gęstości płyty pilśniowej (ogniotrwałe, 

wodoodporne), forniru, itp. Firma poszukuje partnerów w UE do współpracy w 

ramach umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa.

The Romanian company active in wood industry is an important manufacturer 

of timber and wood semi-finished products. It is specialized in manufacturing 

of products such as decorative plates / veneered high pressure laminates (high 

pressure laminates compact, antibacterial, fireproof, waterproof), panels/ 

plywood medium-density fibreboards (fireproof, waterproof), veneer, etc. The 

company is looking for EU partners to collaborate under manufacturing or 

subcontracting agreement.

28/06/2023 produkty drewniane, meble

BORO20220629015 

Rumuńska firma jest zaangażowana zarówno w obróbkę drewna i stali, 

produkuje bramy, ogrodzenia, szyny, schody oraz inne unikatowe mniejsze 

produkty. Firma jest zainteresowana umową podwykonawstwa z producentami 

drewna i stali, projektantami, architektami, itp. z krajów UE.

The Romanian company is involved in both wood and steel processing, 

producing gates, fences, rails, stairs and other unique smaller products.

The company is interested in manufacturing or subcontracting agreements 

with wood and steel manufacturers, designers, architects, etc. from EU 

countries. 

28/06/2023 różne inne produkty

BORO20220629017

Rumuńska firma oferuje specjalistyczne usługi konsultingowe dla firm, które 

chcą importować produkty z krajów azjatyckich. Firma oferuje kompleksową 

asystę w identyfikowaniu dostawców, inspekcjach, sprawdzaniu jakości 

produktów oraz poradami prawnymi. Poszukuje firm z UE do współpracy na 

zasadzie umowy podwykonawstwa.

The Romanian company offers specialized consulting services to companies 

who wish to import products from Asian countries. It offers them complete 

assistance in identifying suppliers, inspections, checking product quality and 

legislative advice. It is looking for EU companies to collaborate under the 

subcontracting agreements.

28/06/2023 doradztwo i konsultacje



BORO20220630004 

Rumuńska firma produkcyjna projektująca i produkująca standardowe i 

wykonywane na zamówienie klienta meble, poszukuje umowy produkcyjnej lub 

podwykonawstwa.

A Romanian manufacturing company, designing and producing standard and 

custom-made furniture, is looking for a manufacturing or subcontracting 

agreement.

29/06/2023 produkty drewniane, meble

BOSE20220630005 

Szwedzka firma oferuje platformę chmurową, która ułatwia sprzedaż 

niestandardowych produktów poprzez wizualizację oraz technologię CAD. 

Poszukiwani klienci to firmy produkcyjne sektora MSP, które posiadają i 

produkują własne produkty. Firma poszukuje partnerów do 

zaimplementowania i /lub dystrybutorów oprogramowania w Holandii i Belgii.

The Swedish company offers a cloud-based platform that facilitates selling 

customized products through visual configuration and CAD (Computer Aided 

Design) technology. The targeted customers are SME manufacturing 

companies that own and manufacture their own products. The type of 

partnership that the company seeks is implementation partners and / or 

software distributors in the Netherlands and Belgium.

29/06/2023 komputery i IT

BOSI20220601012

Firma Rodex Mechatronics specjalizuje się w montażu elementów 

elektromechanicznych i mechatronicznych, wtryskarek do tworzyw sztucznych i 

elementów wtryskowych z tworzyw sztucznych oraz produkcji 

elektromagnesów i cewek toroidalnych.

The company Rodex Mechatronics specializes in the assembly of 

electromechanical and mechatronic components, plastic injection molding 

tools and plastic injection molded parts, and the production of electromagnets 

and toroidal coils.

01/06/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOSK20220603012

Słowacka firma zajmująca się obróbką skrawaniem i należąca do brazylijskiej 

grupy, działająca głównie w branży motoryzacyjnej i AGD, oferuje swoje 

możliwości w zakresie produkcji platerowanych złączy CU. Łączniki 

produkowane są technologią zmniejszania średnicy metodą kucia/kucia, bez 

rozcinania struktury materiału. Firma poszukuje partnerów w branży obróbki 

skrawaniem, motoryzacji oraz wśród producentów sprzętu AGD we wszystkich 

krajach UE i oferuje umowę outsourcingową.

A Slovak machining company, the member of the Brazilian group, operating 

mainly in the field of automotive industry and white goods offers its capacity 

for manufacturing of CU plated connectors. The connectors are produced by 

technology of reduction of diameter by hammering/swaging process, without 

cutting the structure of material. The company is looking for partners in 

machining, automotive industry and among white goods producers in all EU 

countries and offers outsourcing agreement.

02/06/2023 metalowa

BOSK20220616004

Słowacka firma posiada duże doświadczenie jako dystrybutor i usługodawca w 

branży łożysk, gospodarki olejowej, w obszarze cylindrów hydraulicznych, 

wyważania części wirujących, osiowania wałów maszyn obrotowych, pomiarów 

geometrycznych, obróbki metali i produkcji, doradztwa technicznego i 

wsparcia. Firma poszukuje partnerów biznesowych, kanałów dystrybucji oraz 

klientów końcowych.

The Slovak company is an expert in whole bearing area, oil management, 

hydraulic cylinder area, balancing of rotating parts, shaft alignment of rotary 

machines, geometric measurement, metalworking and production, technical 

consulting and support. The company is looking for business partners, 

distribution channels and end customers.

16/06/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOTR20220623006

Turecka firma założona w 1991 roku specjalizuje się w maszynach do 

wiercenia/wycinania oraz powiązanym sprzęcie i akcesoriach. Posiadając 

wymagane certyfikaty, firma eksportuje do UE, Azji, Afryki i Ameryki. W celu 

zwiększenia udziału w rynku firma poszukuje dystrybutorów i pośredników 

handlowych oraz oferuje umowy produkcyjne.

A Turkish company established in 1991 is specialized in drilling/cutting 

machines and related equipment and accessories. Possessing the required 

certifications, the company has been exporting to the EU, Asia, Africa and 

America. In order to increase its market share, the company looks for 

distributors and commercial agents and offers manufacturing agreement.

22/06/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOTR20220623011

Turecka firma, która od lat zajmuje się produkcją części zamiennych do 

wszelkiego rodzaju pojazdów ciężarowych, ciągników i przekładni morskich, 

poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych, oferując umowy produkcyjne. 

Firma posiada wymagane certyfikaty eksportowe oraz doświadczenie we 

współpracy międzynarodowej.

A Turkish company which has been manufacturing spare parts for all kinds of 

heavy duty vehicles, tractors and marine transmission products looks for 

distributors and commercial agents and offers manufacturing agreement. The 

company has the required certificates to export and is experienced in 

transnational cooperation.

22/06/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa



BOTR20220623013

Turecka firma zlokalizowana w Turcji zajmuje się produkcją materiałów 

budowlanych na bazie gipsu, takich jak wyroby gipsowe, płyty gipsowo-

kartonowe i systemy pokrewne od około 13 lat. Spółka poszukuje usług 

dystrybucyjnych i umów agencyjnych w celu zwiększenia udziału w rynkach 

zagranicznych. Dodatkowo firma poszukuje inwestorów strategicznych, którzy 

pomogą spółce nawiązać współpracę biznesową w ramach umowy finansowej.

A Turkish company, which is located in Turkey is involved in production of 

gypsum-based construction materials such as plaster products, plasterboard 

and related systems, acoustic boars for about 13 years. The company seeks 

distribution services and commercial agency agreements in order to increase 

its market share in foreign markets. Additionally, the company looks for 

strategic investors who will help the company establish business partnerships 

under financial agreement.

22/06/2023 materiały i usługi budowlane

BOTR20220623016

Turecki producent chemii budowlanej z 35-letnim doświadczeniem na rynku, 

znany z wysokiej jakości produktów zgrupowanych w siedmiu różnych działach, 

takich jak powłoki podłogowe na bazie epoksydów i poliuretanów, specjalne 

farby, powłoki ochronne itp., poszukuje dystrybutorów, agentów handlowych i 

oferuje produkcję i umowy o produkcję pod marką własną.

A Turkish construction chemicals producer with 35 years of experience in the 

market known for its high quality products grouped in seven different headings 

such as epoxy and polyurethane based floor coatings, special paint and 

protective coating products etc looks for distributors, commercial agents and 

offers manufacturing and private label manufacturing agreements.

22/06/2023 materiały i usługi budowlane

BOUA20220614004
Ukraińska firma rodzinna produkuje ręcznie robione drewniane tablice 

zajęciowe dla dzieci. Firma poszukuje dystrybutorów z UE.

Ukrainian family business company produces handmade wooden boards for 

children. The company is looking for EU distributors.
13/06/2023 różne inne produkty

BOUA20220616003

Ukraińskie MSP  firma jest jednym z najbardziej doświadczonych na rynku usług 

projektowych na Ukrainie. Posiada 30.letnie doświadczenie i dała się poznać 

jako wiarygodny i doświadczony partner. Poszukuje partnerów w zakresie 

projektowania budynków i konstrukcji w celu zawarcia umowy lub 

outsourcingu.

Ukrainian company is looking for partners in design of buildings and structure. 22/06/2023 inne usługi

BOUA20220616005

Ukraińska firma z siedzibą w Iwano-Frankowsku poszukuje partnerów, 

dystrybutorów w Europie, z którymi mogłaby współpracować przy sprzedaży 

swoich produktów. Firma produkuje zabawki drewniane, puzzle drewniane 

oraz gry planszowe.

Ukrainian company, located in Ivano-Frankivsk. She is looking for partners, 

distributors in Europe with whom she could cooperate to sell her products. The 

company produces wooden toys, wooden puzzles and board games.

22/06/2023 produkty drewniane, meble

BOUA20220620002

Główne działania firmy: - inżynieria; - technologia procesów spawalniczych; - 

technologie addytywne, technologia 3D do uprawy metalu; - outsourcing; - 

robotyzacja procesów spawalniczych; - projektowanie i produkcja systemów 

ochrony spawalniczej; - projektowanie i produkcja oprzyrządowania i 

przewodów spawalniczych; - treningi i szkolenia; prace badawczo - rozwojowe. 

Firma poszukuje partnerów biznesowych, którzy potrzebują świadczyć takie 

usługi.

The main activities of the company: - engineering; - technology of welding 

processes; - additive, 3D-technology for growing metal; - outsourcing; - 

robotization of welding processes; - design and manufacture of welding 

protection systems; - design and manufacture of welding tooling and 

conductors; - training; - R&D. The company is looking for business partners 

who need to provide these services.

19/06/2023 metalowa

BOUA20220622001

Ukraiński producent produkuje szeroką gamę wysokiej jakości własnych, 

zaprojektowanych drewnianych produktów kuchennych, dekoracji wnętrz na 

sprzedaż hurtową. Firma poszukuje partnerów i dystrybutorów, którzy w 

szczególności współpracują ze sklepami oferującymi asortyment wyposażenia 

wnętrz na terenie Unii Europejskiej oraz umowami produkcyjnymi na wyroby 

drewniane na wymiar

A Ukrainian manufacturer produces a range of high-quality owned designed 

wood kitchen products, home decoration for wholesale. Company is looking for 

partners and distributors who especially collaborate with interior design stores 

in the European Union and manufacturing agreements for wooden custom 

made products

21/06/2023 produkty drewniane, meble



BOUA20220624007

Ukraińska firma będąca liderem w rozwoju urządzeń magnetyczno-

impulsowych do czyszczenia różnych powierzchni  (zsypy, silosy, tace itp.) 

poszukuje partnerów w ramach umów pośrednictwa handlowego i/lub usług 

dystrybucyjnych. Oferuje sprzedaż, wdrożenia, szkolenia personelu, serwis, 

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Ukrainian company, a leader in the development of magnetic-impulse 

equipment for cleaning different surfaces from sticking and freezing loose 

materials (hoppers, silos, chutes, trays, etc), is looking for partners under 

commercial agency and/or distribution services agreements. It offers selling, 

implementation, training of staff, maintenance, warranty and post warranty 

service.

23/06/2023 materiały i usługi budowlane

BOUA20220625001

Ukraińska firma demontująca śmieciarki poszukuje w Europie partnera, który 

będzie w stanie udostępnić teren wyposażony do takich prac. Firma poszukuje 

umowy licencyjnej. Preferowani będą partnerzy z Polski lub Niemiec, ale inne 

propozycje również będą brane pod uwagę.

Ukrainian company dismantling garbage trucks is looking for a partner in 

Europe who will be able to provide a site equipped for such work. The company 

is looking for a license agreement. Partners from the Poland or Germany will be 

preferable but other proposals will also be considered.

24/06/2023 inne usługi

BOUA20220627019

Ukraiński uniwersytet oferuje usługi w zakresie analizy i prognozowania sytuacji 

kryzysowych, opracowywania zaleceń, metod, urządzeń oraz sprzętu do ich 

zapobiegania i łagodzenia skutków (w tym o szczególnie dużej skali) poprzez 

badanie ekstremalnych trybów pracy systemów hydraulicznych i urządzeń 

hydraulicznych. Oferuje długoterminową współpracę z potencjalnymi 

partnerami, przedsiębiorstwami kompleksu górniczo-hutniczego na podstawie 

umowy handlowej.

A Ukrainian university offers services for the analysis and forecasting of 

emergencies, development of recommendations, methods, devices and 

equipment for their prevention and mitigation of consequences (including 

those of especially large scale) by studying extreme operating modes of 

hydraulic systems and hydraulic equipment. They offer long-term cooperation 

with potential partners, enterprises of mining and metallurgical complex based 

on a commercial agreement.

26/06/2023 inne usługi

BOUA20220629009

Fabryka znajduje się w regionie Czerniowce na Ukrainie, w pobliżu granicy 

europejskiej. Firma została założona w 2000 roku.

Ukraińska fabryka produkuje wyroby elektroinstalacyjne i akcesoria elektryczne 

takie jak gniazda, przełączniki, wtyczki itp. Produkty firmy posiadają własne 

wzornictwo i przydatne właściwości techniczne. Partnerami docelowymi są 

importerzy, markety budowlane i sklepy. Pożądane warunki dostawy - FCA, ale 

można to omówić.

The factory is located in Chernivci region, Ukraine, near European border. The 

company was founded in 2000.

Ukrainian factory produces electrical installation products and electrical 

accessories such as sockets, switches, plugs, etc. Companie's products have 

own design and useful technical features.. Target partners are importers, 

building material supermarkets and shops. Desirable terms of delivery - FCA, 

but it might be discussed.

28/06/2023 różne inne produkty

BRBE20220615003

Założona w 2005 roku belgijska firma specjalizuje się w rozwoju rozszerzalnych 

platform CRM (Customer Relationship Management). Posiada oddziały w 

różnych krajach Europy. Opracowała platformę CRM, która organizuje 

sprzedaż, marketing i obsługę klienta, automatyzuje zarządzanie relacjami z 

klientami i synchronizuje dane klientów. Firma poszukuje firm CRM, które chcą 

zintegrować szybko rozwijającą się grupę międzynarodową. Są zainteresowani 

umową przejęcia.

The Belgian company, founded in 2005, is specialized in the development of 

extendable Customer Relationship Management (CRM) platforms. It has 

branches in various countries in Europe. It developed a CRM platform that 

organizes sales, marketing and customer service, automates customer 

relationship management and synchronizes customer data. The company is 

looking for CRM companies that are willing to integrate a fast growing 

international group. They are interested in an acquisition agreement.

15/06/2023 komputery i IT

BRDE20220609005

Niemiecka firma specjalizuje się w dystrybucji rowerów dziecięcych. Firma 

poszukuje wiarygodnych partnerów w UE do produkcji kół o wymiarach 10" i 

12.5". Obręcze winny być wykonane z poliamidu lub podobnego tworzywa, 

bezdętkowe opony z EVA (octanu etylenowinylu). 

A German company is specialising in the distribution of kids’ balance bikes. It is 

looking for a new reliable partner in the EU for the production of 10" and 12.5" 

wheels for kids’ balance bikes in the long term. The rims should be made of 

polyamide or similar, the airless tyres should be made of EVA (ethylene vinyl 

acetate).

09/06/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa



BRDE20220623004 Niemiecka firma poszukuje producentów wysokiej jakości drewna opałowego i 

pelletu drzewnego np. tartaki.

German company is looking for manufacturers of high quality firewood and 

wood pellets for example sawmills.
 09/05/2023 inne usługi

BRDK20220609010

Duńska firma dostarcza krajowym organizacjom produkty promocyjne i 

poszukuje dostawców czapeczek. Mają kształt głowy wilka z takimi szczegółami 

jak pysk, oczy, uszy itd. Oferta zawiera zdjęcia czapki.

A Danish company supplies Danish organizations with merchandise products 

and seeks suppliers of a merchandise cap. The cap has the expression of a wolf 

and there are a lot of details such as mouth, eyes, ears etc at the cap. See 

photos of the cap.

09/06/2023 reklamowa, filmowa

BRES20220610001

Hiszpańska firma specjalizuje się w asfaltowaniu i budowie dróg od ponad 70 

lat. Poszukuje mas bitumicznych i bębnowych stapiaczy do wyrobu różnych 

typów mieszanek asfaltowych w swoim procesie produkcyjnym. Jest 

zainteresowana szczególnie produktami dostępnymi na rynku. Firma poszukuje 

partnerów do zawarcia umowy dostawy.

A Spanish company specialized in asphalt and road construction with more 

than 70 years of experience in the sector, looks for solid bitumen and bitumen 

drum melters for making different types of asphalt mixes in its manufacturing 

process. The firm is interested particularly in products that can already be 

found in the market. The Spanish company is looking for cooperation partners 

in the form of supplier agreement.

10/06/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BRGR20220603002

Grecka firma rodzinna specjalizująca się w ręcznej produkcji dżemów, soków i 

słodyczy owocowych w syropie poszukuje producentów lub dostawców cukru 

granulowanego do swoich produktów. Produkt powinien być dostarczanych w 

opakowaniach do 25 kg.

A Greek family company, specialized in the hand-made production of jams, 

juices and fruit sweets in syrup is looking for manufacturers or suppliers of 

granulated sugar for its products. The product should come is packaging of up 

to 25 kg.

02/06/2023 spożywcza

BRNL20220602004

Firma z Holandii jest deweloperem, producentem i dostawcą sprzętu i 

instrumentów do badań gruntu na lądzie i na morzu, głównie w oparciu o 

technologię Cone Penetration Testing (CPT). Firma znacznie się rozwinęła w 

ciągu ostatnich kilku lat i obecnie poszukuje możliwości współpracy partnerskiej 

w celu zwiększenia swoich zdolności produkcyjnych poprzez outsourcing, joint 

venture lub (częściowe) przejęcie.

 The company from the Netherlands is a developer, manufacturer and supplier 

of equipment and instruments for onshore and offshore soil investigation, 

predominantly based on the Cone Penetration Testing (CPT) technology. The 

company has grown considerably over the last few years and is now looking for 

partnering opportunities to expand its production capacity, either through 

outsourcing, joint venture or (partial) takeover.

01/06/2023 inne usługi

BRNL20220602014

Holenderska organizacja jest producentem kolekcji elektrycznych pojazdów 

transportowych dla osób i towarów w każdym terenie. Pojazdy zazwyczaj 

osiągają maksymalną prędkość do 60 km/h i zasięg do 80 kilometrów. Firma 

poszukuje partnerów do outsourcingu części swojej produkcji, ale jest również 

zainteresowana znalezieniem partnerów do zawarcia joint venture lub nawet 

przejęcia.

Start-up jest już zaangażowany we współpracę ponadnarodową i chce 

rozszerzyć swoją sieć dystrybutorów w Europie.

The Dutch organisation is the producer of a collection of electrical 

transportation vehicles for people and goods in all sorts of terrain. The vehicles 

typically have a maximum speed of up to 60 km/h and a range up to 80 

kilometers. The company is looking for partners to outsource some of its 

production to, but is also interested to find partners to enter into joint venture 

or even a take over.

01/06/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BRNL20220603009

Niedawno założona holenderska firma poszukuje producentów żywności, a w 

szczególności producentów sosu sojowego, napoju sojowego i/lub oleju 

sojowego w Europie, którzy chcą przetwarzać produkty uboczne żywności na 

wartościowe składniki przy użyciu opatentowanej technologii. Firma oferuje 

sprzedaż licencji lub inne rodzaje zrównoważonej współpracy.

 A young Dutch company is looking for food producers and specifically 

producers of soy sauce, soy drink and/or soybean oil in Europe, who want to 

upcycle their food side-streams into valuable ingredients using the SMEs 

patented technology. The company is open to license the technology or discuss 

other types of sustainable cooperation.

02/06/2023 spożywcza



BRNL20220624005

Holenderska firma z branży morskiej poszukuje partnerów do produkcji mebli i 

akcesoriów drewnianych. Dla większości dotychczasowego asortymentu – 

akcesoriów drewnianych i mebli – firma poszukuje producenta, który może 

produkować seryjnie, z naciskiem na jakość i wykończenie. Ich produkty są 

używane głównie na zewnątrz i są odporne na warunki atmosferyczne. 

Preferowane gatunki drewna to teak, accoya, iroko i tak dalej.

Dutch company in the marine industry is looking for manufacturing partners for 

wooden furniture and accessories. For a majority of their existing product 

range - wooden accessories and furniture - they are looking for a manufacturer 

who can produce in series, with an emphasis on quality and finish. Their 

products are mainly used outdoors and are weather-resistant. Preferred wood 

species ideally include teak, accoya, iroko and so on.

23/06/2023 produkty drewniane, meble

BRRO20220615004

Rumuńska firma specjalizująca się w profesjonalnych rozwiązaniach 

opakowaniowych, jest zainteresowana pozyskiwaniem taśm spinających i taśm 

samoprzylepnych od międzynarodowych partnerów - firm z UE i Turcji. Firma 

chętnie podejmie współpracę w ramach umów z dostawcami. 

A Romanian company specialised in professional packaging solutions is 

interested in obtaining strapping band and self-adhesive tapes from 

international partners. They are keen on cooperating under supplier 

agreements with companies from the European Union and Turkey.

23/06/2023 opakowania, papier

BRRO20220616001

Rumuńska firma chętnie zostanie dystrybutorem systemów fotowoltaicznych 

off grid / on grid (zestawy instalacyjne do systemów fotowoltaicznych), paneli 

fotowoltaicznych, słupów fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych. Firma 

obecnie oferuje doradztwo i projektowanie w zakresie odnawialnych źródeł 

energii oraz innych rodzajów instalacji elektrycznych. Potencjalnymi partnerami 

są producenci i hurtownie takich systemów. Współpraca będzie oparta na 

umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Romanian company is interested in becoming a distributor for off grid / on 

grid photovoltaic systems (installation kits for photovoltaic systems), 

photovoltaic panels, photovoltaic lighting poles and wind turbines. The 

company currently offers consulting and design in the field of renewable 

energy sources and other types of electrical installations. Potential partners are 

manufacturers and wholesalers of such systems. Cooperation will be based on 

distribution services agreements.

16/06/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BRRO20220627004

Rumuńska firma MŚP działająca w branży odzieżowej i modowej poszukuje 

producentów tekstyliów i akcesoriów. Firma jest zainteresowana rozszerzeniem 

swojej obecnej sieci współpracowników poprzez identyfikację 

międzynarodowych partnerów biznesowych zdolnych do dostarczania 

tekstyliów i akcesoriów w ramach umów o dostawę.

Romanian SME company operating in the clothing and fashion is looking for 

manufacturers of textile and accessories. The company is interested in 

expanding its current network of collaborators by identifying international 

business partners able to supply textiles and accessories under supplier 

agreements.

27/06/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRSE20220608009

Szwedzkie centrum edukacji hippicznej zlokalizowane w centrum kraju 

poszukuje producentów wyrobów dla koni i jeźdźców (kapy, lonże, torby). W 

kręgu zainteresowania są doświadczeni producenci zlokalizowani w krajach Unii 

Europejskiej.

Swedish equestrian education center located in central Sweden is searching for 

a manufacturer of horse and equestrian products including horse blankets, 

lunging lines, and bags. Manufacturers located within the EU and with 

adequate experience and expertise are of interest.

08/06/2023 różne inne produkty

BRSE20220613008

Szwedzka firma specjalizująca się w dystrybucji artykułów sportowych i 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży poszukuje producentów drewnianych gier 

terenowych typu white label. Dążą do długoterminowej współpracy 

produkcyjnej z firmami z krajów bałtyckich i Europy Wschodniej.

A Swedish SME specialized in distribution of sports & leisure products for 

children and youth are looking for manufacturers of white label wooden 

outdoor games. They are aiming for a long-term manufacturing collaboration 

with companies from the Baltics States and Eastern Europe.

12/06/2023 produkty drewniane, meble

BRSE20220613011

Szwedzka firma specjalizująca się w dystrybucji artykułów sportowych i 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży poszukuje producentów koszyków do golfa 

pod marką własną. Dążą do długoterminowej współpracy produkcyjnej z 

firmami z krajów bałtyckich i Europy Wschodniej.

A Swedish SME specialized in distribution of sports & leisure products for 

children and youth are looking for manufacturers of white labelled disc golf 

baskets. They are aiming for a long-term manufacturing collaboration with 

companies from the Baltics States and Eastern Europe.

12/06/2023 różne inne produkty



BRTR20220623008

Turecka firma specjalizuje się w produktach ze stali nierdzewnej, takich jak 

blachy ze stali nierdzewnej, cewki ze stali nierdzewnej, rury ze stali 

nierdzewnej, kątowniki i dekoracyjne produkty ze stali nierdzewnej. Firma 

poszukuje zwojów lub arkuszy ze stali nierdzewnej dowolnego gatunku na 

podstawie umowy z dostawcą. Firma jest już zaangażowana we współpracę 

ponadnarodową.

A Turkish company has been specializing in stainless steel products such as 

stainless steel sheets, stainless steel coil, stainless steel pipe, angle and 

decorative stainless steel products. The company looks for any grade of 

stainless steel coils or sheets under supplier agreement. The company has 

already been engaged in transnational cooperation.

22/06/2023 metalowa

RDRBG20220620006

Bułgarski start-up, który opracowuje rozwiązania w zakresie technologii 

środowiskowych, przygotowuje propozycję dla programu akceleracyjnego dla 

sektora Małych i średnich Przedsiębiorstw. W ramach koncepcji wymagana jest 

zewnętrzna wiedza specjalistyczna, aby wypełnić lukę technologiczną zespołu 

związaną z modelowaniem dyspersji danych o jakości powietrza w czasie 

zbliżonym do rzeczywistego..

A Bulgarian Start-up company that develops environmental technology 

solutions is preparing a proposal for the EIC Accelerator. As part of the 

concepts, an external expertise is required to fulfil the technology gap of the 

team related to the dispersion modelling of air quality data in near real-time.

22/06/2023 inne usługi

RDRDK20220622010

Duński startup opracował unikalną, opartą na biosensorach analizę 

krótkoformatowych produkcji medialnych, która może zmienić obecne procesy 

rozwoju mediów. Poszukują uczelni partnerskich badających zastosowanie 

danych biometrycznych i wykrywanie biomarkerów oraz partnerów z sektora 

kreatywnego, artystycznego i kulturalnego, muzeów lub klastrów kulturalnych, 

międzynarodowych dystrybutorów mediów/platform streamingowych oraz 

międzynarodowych i krajowych producentów gier, filmów i telewizji 

zapewniających testy -witryny.

Danish startup has developed a unique biosensor-based analysis of short 

format media productions that has the potential to change the current media 

development processes. They are looking for partner universities researching 

biometric data application and biomarker detection and partners from the 

creative, art, and culture sector, museums or culture clusters, international 

media distributors/streaming platforms, and international and national game, 

film, and TV producers providing test-sites.

21/06/2023 inne usługi

RDRIT20220617007

Włoska firma opracowała interaktywną aplikację, która ma przybliżyć nowe 

pokolenia do muzyki klasycznej. Aplikacja ma na celu umożliwienie młodym 

użytkownikom intuicyjnej nauki oraz oferuje nauczycielom innowacyjne 

narzędzie do nauki zdalnej oraz nauki twarzą w twarz z interaktywnymi 

materiałami dydaktycznymi. Aby wziąć udział w konkursie Creative Europe – 

Innovation Lab, firma poszukuje partnerów specjalizujących się w produkcjach 

audiowizualnych oraz partnerów z doświadczeniem w edukacji. Termin: 07/09

An Italian company has developed an interactive app that aims to bring the 

new generations closer to classical music. The app wants to enable young users 

to intuitive learning and offers school teachers an innovative learning tool for 

distance and face-to-face lessons with interactive teaching materials. To 

participate in the Creative Europe – Innovation Lab call, the company is looking 

for partners specialized in audiovisual production and partners with expertise 

in education. Deadline: 07/09

19/06/2023 komputery i IT

RDRLT20220617006

Litewska firma specjalizująca się w urządzeniach medycznych poszukuje 

partnera do stworzenia wszczepialnego prototypu urządzenia medycznego do 

ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Firma poszukuje przemysłowych 

partnerów prowadzących prace badawczo rozwojowe do współpracy 

poszukiwana

A Lithuanian company specializing in medical devices is looking for a partner to 

create an implantable prototype of a medical device for continuous 

measurement of arterial blood pressure. Company is looking for industrial R&D 

partners under cooperation sought

16/06/2023 medycyna



TOAT20220621002

Austriacka firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw opracowała 

rozwiązanie umożliwiające wizualizację dokładnego miejsca, z którego dochodzi 

dźwięk na zdjęciu zrobionym przez smartfon zamontowany na aparaturze z 

mikrofonami. Technologia jest tania, łatwa w użyciu, poręczna i zapewnia 

wysokiej jakości rezultaty. Technologię tę można wykorzystać do lokalizacji 

niepożądanego hałasu w obszarze rozwoju produktu, kontroli jakości i 

konserwacji w celu spełnienia wymagań prawnych dotyczących hałasu lub 

wykrywania defektów. Firma poszukuje partnerów do umów handlowych i 

umów licencyjnych

An Austrian SME developed a solution to visualize the exact location from 

which a sound comes on a picture taken by a smartphone mounted on an 

apparatus with microphones. The technology is cheap, easy-to-use, handy and 

delivers high-quality results. The technology can be used to localize unwanted 

noise in the fields of product development, quality control and maintenance to 

meet regulatory noise requirements or detect defects. Partners are sought for 

commercial agreements and license agreements..

20/06/2023 inne usługi

TOAT20220621006

Austriacka firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw posiadająca 

doświadczenie w materiałoznawstwie (klasyfikacja i recykling) oraz 

mechatronice opracowała mobilny i zautomatyzowany proces zbierania, 

sortowania, zmniejszania rozmiaru, ponownego użycia, recyklingu i regeneracji 

materiałów zawierających włókna szklane i włókna węglowe. To rozwiązanie 

oferuje możliwość zatrzymania oraz usuwania niebezpiecznych odpadów i 

przywrócenia ich do stanu cennego materiału. Firma Poszukuje  partnerów do 

umów handlowych z pomocą techniczną, umów o wspólnym przedsięwzięciu 

oraz umów licencyjnych.

An Austrian SME with expertise in material science (classification and recycling) 

and mechatronics developed a mobile and automated process to collect, sort, 

downsize, reuse, recycle and refurbish glass fiber and carbon fiber containing 

materials. This solution offers the potential to stop the disposal of hazardous 

waste and to return it to the state of a valuable material. Partners are sought 

for commercial agreements with technical assistance, joint venture agreements 

and license agreements.

20/06/2023
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

TOAT20220621008

Austriacki firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw opracowała łatwe 

w użyciu, bezprzewodowe rozwiązanie do automatyzacji warunków wzrostu 

roślin, takich jak monitorowanie temperatury °C, napowietrzanie, światło i 

stężenie CO2. System składa się z jednego kontrolera i jednej wtyczki zasilania, 

które są podłączone do konwencjonalnych gniazdek i włączają/wyłączają 

podłączony sprzęt - takie jak wentylatory. Intuicyjna aplikacja pozwala łatwo 

kontrolować warunki uprawy. Firma Poszukuje partnerów do umów 

handlowych, licencyjnych i produkcyjnych.

An Austrian SME has developed an easy to use, wireless solution to automate 

growing conditions of plants such as °C, aeration, light and CO2 concentration. 

The system consists of one controller and one power plug that are plugged in 

conventional power sockets and switch on/off connected hardware such as 

fans. Growing conditions are easily controlled via an intuitive app. Partners are 

sought for commercial, license and manufacturing agreements.

20/06/2023 inne usługi

TODE20220623001

Niemiecki start-up opracował unikalną technologię produkcji, która umożliwia 

masową produkcję wysokiej rozdzielczości, zintegrowanych funkcjonalnie 

mikrokomponentów wykonanych z metali o funkcjonalnych strukturach 

wewnętrznych >100 µm. Dzięki temu możliwa jest masowa produkcja 

mikrokomponentów metalowych, miniaturyzujących istniejące komponenty 

oraz integracja półproduktów lub produktów wstępnych w proces wytwarzania 

przyrostowego. Firma poszukuje partnerów do wspólnego dalszego rozwoju i 

testowania nowych aplikacji.

A German start-up has developed a unique production technology which 

enables the mass-produce of high-resolution, function-integrated micro-

components made of metals with functional internal structures >100 µm. 

Hereby mass-production of metal microcomponents miniaturising existing 

components and integration of semi-finished products or preliminary products 

into additive manufacturing are possible. The SME is looking for partners for 

joint further development and testing of new applications.

23/06/2023 narzędzia i części



TOIT20220620009

Włoska firma oferuje technologię zapewniającą nurkom rozszerzoną 

wizualizację stanu faktycznego oraz hipotetyczną rekonstrukcję 3D szczątków 

archeologicznych. Technologia jest pierwszą próbą wykorzystania rozszerzonej 

rzeczywistości w środowiskach podwodnych do rekreacyjnego nurkowania, w 

szczególności do eksploatacji podwodnych stanowisk archeologicznych. Oferują 

technologię w ramach umowy handlowej z pomocą techniczną i umową o 

współpracy badawczo-rozwojowej

An Italian company offers a technology to provide divers with an augmented 

visualization of the actual condition and of a hypothetical 3D reconstruction of 

the archaeological remains. The technology is the first attempt to use 

augmented reality in underwater environments for recreational diving 

activities, particularly for the exploitation of underwater archaeological sites. 

They offer the technology under commercial agreement with technical 

assistance and R&D cooperation agreement

19/06/2023 różne inne produkty

TOIT20220623003

Włoska firma badawcza złożona jest z chemików, biologów i inżynierów, którzy 

od 1980 roku pracują w dziedzinie energii odnawialnej i oczyszczania ścieków 

przemysłowych. Ostatni patent firmy został dokonany dla destruktora 

molekularno uważanego za jedną z najciekawszych maszyn w dziedzinie 

energetyki odnawialnej. Firma jest zainteresowana znalezieniem firm i/lub 

agentów mogących promować technologię.

Italian research company composed by chemists, biologists and engineers that 

have been working in the field of renewable energy and industrial waste water 

treatments since 1980. The last patent of the company was made for the 

molecular disruptor considered one of the most interesting machine in the field 

of the renewable energy. The company is interested to find companies and/or 

agents able to promote the technology.

22/06/2023 różne inne produkty

TOSE20220621015

Szwedzka firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw opracowuje 

innowację na rzecz bezpieczeństwa mobilności. Początkowo skupiają się na 

rozwiązaniu, które sprawi, że bezobsługowe przejazdy kolejowe staną się 

bezpieczniejsze w oparciu o istniejące dostępne dane i system, który będzie 

komunikował się z uczestnikami ruchu. Ta innowacja będzie tańsza, łatwiejsza i 

szybsza w instalacji niż konwencjonalne rozwiązania bezpieczeństwa dla 

przejazdów kolejowych. Poszukiwany partner to europejska firma 

technologiczna z doświadczeniem w opracowywaniu, wytwarzaniu i dystrybucji 

produktów ICT.

A Swedish SME is developing an innovation for mobility safety. They are initially 

focusing on a solution to make unattended railway crossings more safe based 

on existing accessible data and a system that will communicate with actors in 

traffic. This innovation will be cheaper, easier and faster to install than 

conventional safety solutions for level crossings. The partner sought is a 

European technology company with experience of developing, manufacturing, 

and distributing ICT-products.

20/06/2023 komputery i IT

TOSI20220621004

Słoweński Instytut Badawczy oraz Uniwersytet opracowały innowacyjny, 

antyoksydacyjny i przeciwdrobnoustrojowy elastyczny materiał z tworzywa 

sztucznego do produkcji folii oraz folii do stosowania w przemyśle spożywczym 

oraz tam, gdzie żywność musi być przechowywana przez dłuższy czas przy 

pomocy tymczasowych rozwiązań. Obie instytucje poszukują producentów folii 

i folii do umów licencyjnych.

A Slovenian research institute and a university have developed an innovative 

antioxidant and antimicrobial flexible plastic material for making films and foils 

to be used in food industry and where food needs to be preserved for a longer 

period of time with help by temporary solutions. The Slovenian research 

institute and university are looking for manufacturers of foils and films for 

license agreements.

20/06/2023 różne inne produkty



TOSI20220621005

Słoweński instytut badawczy opracował nowatorskie podejście do osiągnięcia 

wysoce skutecznego działania przeciwbakteryjnego w sposób przyjazny dla 

człowieka i środowiska przy użyciu aktywnego złota. Technologia może być 

wykorzystywana do tworzenia implantów w ortopedii, stomatologii, chirurgii 

plastycznej, do ochrony antybakteryjnej w środkach pierwszej pomocy, w 

kosmetyce do higieny itp. Instytut poszukuje partnerów zainteresowanych 

umową licencyjną lub umową o współpracy badawczej.

A Slovenian research institute has developed a novel approach for reaching 

highly effective antibacterial action in a human- and environmentally- friendly 

way using active gold. The technology can be used for the formation of 

implants in orthopaedics, dentistry, plastic surgery, for antibacterial protection 

in first-aid material, in cosmetics for hygiene etc. The institute is looking for 

partners interested in a licensing agreement or research cooperation 

agreement.

20/06/2023 medycyna

TOUA20220620004

Ukraiński Uniwersytet oferuje metody modyfikacji płaskich elektrod 

sitodrukowych za pomocą cząstek metalu (Au, Pt) lub tlenków metali (CuO, 

MnO2, Fe2O3) i cienkiej warstwy krzemionki. Proponowana metoda jest 

prosta, szybka i powtarzalna. Opracowany sposób modyfikacji elektrod jest 

perspektywą dla przygotowania konkurencyjnych (jakość produktów i cena) 

wrażliwych elementów chemicznych i biochemicznych czujników 

woltamperometrycznych. Rodzaj współpracy: umowa o współpracy badawczej.

:

A Ukrainian University offers a methods of modification of planar screen 

printed electrodes with metal (Au, Pt) or metal oxides (CuO, MnO2, Fe2O3) 

particles and silica thin film. The proposed method is simple, quick and 

reproducible. The developed method of the electrodes modifications is 

perspective for the preparation of competitive (quality of the products and the 

price) sensitive elements of chemical and biochemical voltammetric sensors. 

Type of cooperation: research cooperation agreement.

19/06/2023 inne usługi

TOUA20220622003

Ukraiński Uniwersytet oferuje metodę testową oznaczania ilości jodu w 

jodowanej wodzie domowej na bazie sorbentowej pianki poliuretanowej, w 

celu kontrolowania spożycia jodu w organizmie człowieka. Proponowana 

metoda jest prosta, niezawodna i bardzo czuła, co zapewnia jej zastosowanie 

zarówno w laboratoriach analitycznych, jak i poza nimi, a także zapewnia 

skuteczne badanie wody pod kątem zawartości jodu. Rodzaj współpracy: 

umowa handlowa z pomocą techniczną.

A Ukrainian University offers a test method for determining the amount of 

iodine in iodized domestic water based on the sorbent polyurethane foam, in 

order to control the intake of iodine in the human body. The proposed method 

is simple, reliable, and highly sensitive, which ensures its use both in analytical 

laboratories and outside them, as well as provides effective screening of water 

for iodine content. Type of cooperation: commercial agreement with technical 

assistance.

21/06/2023 inne usługi

TRES20220623002

Hiszpańska firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw pochodząca z 

Baskonii specjalizujące się w projektowaniu i produkcji rozdzielnic średniego 

(SN) i wysokiego (WN) napięcia. Firma poszukuje partnera do wspólnej 

produkcji nowych i innowacyjnych wyłączników SN/WN. Firma poszukuje 

partnerstwa na podstawie umowy licencyjnej lub umowy handlowej z pomocą 

techniczną. Opcją mogłaby być również umowa o wspólną inwestycję.

A Spanish (Basque) SME specialized in engineering and manufacturing of 

medium voltage (MV) and high voltage (HV) switchgears, is looking for a 

partner to jointly manufacture new and innovative MV/HV circuit breakers. The 

company seeks a partnership under either a license agreement or a commercial 

agreement with technical assistance. A jointly investment agreement could 

also be an option.

28/06/2023 różne inne produkty
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