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BOGR20220722009

Grecka firma specjalizująca się w produkcji prefabrykatów z betonu i betonu 

sprężonego, które łączą w sobie znacząco niskie koszty oraz ubezpieczenie 

stabilności poszukuje partnerów biznesowych.

Greek company that is specialised in the production of prefabricated elements 

from concrete and prestressed concrete, which combine significantly low costs 

as well as stability insurance seeks, business partners.

24/07/2023 materiały i usługi budowlane

 	BOCY20220722001

Cypryjska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją wysokiej jakości uszczelek z 

PVC, akcesoriów ze sztywnych tworzyw sztucznych oraz sztywnych profili 

wytłaczanych z PVC na rynek budowlany poszukuje potencjalnych firm (tj. 

importerów, dystrybutorów, odbiorców) na podstawie umowy dostawcy, aby 

dostarczać i dystrybuować produkty firmy w swoich krajach.

A Cypriot company which manufactures and distributes quality PVC gaskets, rigid 

plastics accessories and rigid PVC extrusion profiles for the construction market 

is looking for potential companies (i.e. importers, distributors, buyers) under 

supplier agreement, to supply and distribute company’s products in their 

countries.

27/07/2023 narzędzia i części

 	BOGR20220722006 

Grecka firma z siedzibą na Krecie, specjalizująca się w ręcznie robionych 

produktach takich jak ciastka, batony, pastele i paluszki chlebowe, poszukuje 

nowych importerów, dystrybutorów i detalistów na rynkach europejskich. Firma 

powstała w 2002 roku, dziś jest jedną z wiodących firm na Krecie w zakresie 

wyrobów cukierniczych i zamierza rozwijać sprzedaż eksportową w krajach 

europejskich zawierając umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Greek company, based on Crete, specialized in hand made products such as 

cookies, bars, pastels and bread sticks, is looking for new importers, distributors, 

and retailers in European markets. The company was established in 2002, today 

is one of the leading companies in Crete in confectionery products and intends to 

expand export sales in European Countries concluding distribution services 

agreements.

20/07/2023 komputery i IT

 	BOHR20220721015 

Najwyżej nagradzana chorwacka firma zajmująca się tworzeniem 

oprogramowania i aplikacji na zamówienie. Poszukuje długoterminowej 

współpracy z firmami, które potrzebują outsourcingu usług programistycznych. 

Firma oferuje połączenie cyfrowej wiedzy z nieszablonowym myśleniem i 

indywidualnym podejściem do każdego klienta. Posiada zespół 30 ekspertów, 

których pasją jest dostarczanie rozwiązań cyfrowych, które zmienią rynek. Z 

powodzeniem zrealizowała już ponad 60 projektów w ponad 10 krajach na całym 

świecie.

Top awarded custom software and app development company from Croatia 

seeks long-term partnerships with firms needing outsourced software 

development services. The company offers a fusion of digital expertise combined 

with out-of-the-box thinking and an individual approach to every client. It has a 

team of 30 experts passionate about delivering digital solutions which will make 

a difference in the market. It has already successfully carried out 60+ projects in 

more than 10 countries worldwide.

20/07/2023 komputery i IT

 	BOIT20220721018

Firma powstała w północnych Włoszech w 1968 roku i specjalizuje się w 

produkcji świeżych i mrożonych wyrobów cukierniczych. Firma dystrybuuje już 

swoje produkty za pośrednictwem różnych kanałów krajowych i 

międzynarodowych, ale teraz chciałaby rozszerzyć swój rynek międzynarodowy. 

Preferowane są długoterminowe umowy dystrybucyjne i handlowe z firmami 

handlu detalicznego na dużą skalę, Konsorcjami Zakupów Detalicznych, 

detalistami, dystrybutorami i agentami branży HORECA.

The company has born in Northern Italy in 1968 and is specialized in the 

production of fresh and frozen confectionery products. The company is already 

distributing its products through different national and international channels, 

but now they would like to expand their international market. Favoured are long- 

term distribution and commercial agreements with Large-Scale Retail Trade 

companies, Retail Purchasing Consortiums, retailers, distributors and agents of 

the HORECA industry.

21/07/2023 spożywcza



 	BOIT20220722004 

Włoska firma zlokalizowana w północno-zachodniej części Włoch, w prowincji 

Novara, produkuje baterie, armaturę i akcesoria do kuchni i łazienek.

Produkcja jest wyłącznie realizowana we Włoszech -„Made in Italy”.

Firma poszukuje zagranicznych dystrybutorów w celu zdobycia nowych rynków.

An Italian company, located in the North West of Italy, province of Novara, 

produces taps, fittings and accessories for kitchens and bathrooms.

The production is exclusively "Made in Italy".

The company is looking for foreign distributors in order to reach new markets.

21/07/2023 materiały i usługi budowlane

 	BOPL20220721006

Polska firma oferuje bardzo dobrej jakości produkty w konkurencyjnej cenie, 

szeroką gamę modeli protez piersi. Polska firma zapewnia również specjalny 

biustonosz, rękawy uciskowe, biustonosz po operacjach plastycznych oraz 

obuwie medyczne. Firma poszukuje partnerów handlowych doświadczonych w 

sprzedaży wyrobów medycznych, dystrybutorów oraz hurtowni wyrobów 

medycznych.

The Polish company offers very good quality products in competitive price, wide 

range of breast prosthesis models. The Polish company assures also special bra, 

compression sleeves, bra after plastic surgery and medical shoes. The company 

is looking for trade partners experienced in the sale of medical products, 

distributors and/or wholesalers of medical products.

20/07/2023 medycyna

 	BORO20220721012

Innowacyjna firma, z siedzibą w północno-wschodniej Rumunii, zajmuje się 

produkcją elementów elektronicznych i mechanicznych różnych urządzeń 

silnikowych i poszukuje dystrybutorów medycznych do swoich elektrycznych 

wózków inwalidzkich w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

An innovative company, based in NE Romania, manufactures electronic and 

mechanical components of various motor devices and is looking for medical 

distributors for their electrically operated wheelchairs under distribution services 

agreement.

20/07/2023 medycyna

 	BOUA20220723001 

Ukraińska firma z siedzibą w Kijowie produkuje zestaw odczynników do 

półilościowego oznaczania jodu w moczu. Wiarygodny szybki test jodu jest 

nietoksyczny, prosty w wykonaniu i dostarcza wyniki w 3 min. Firma poszukuje 

agentów handlowych lub dystrybutorów na całym świecie.

The Ukrainian company, located in Kyiv, produces a reagent kit for 

semiquantitative determination of iodine in urine. Reliable rapid iodine test is 

not toxic, simple to perform and provide results in 3 min.The company is looking 

for commercial agents or distributors around the world.

22/07/2023 medycyna

 	BOUA20220723002 

Ukraińska firma, ukierunkowana na wysokiej jakości wyroby tekstylne dla dzieci i 

kobiet, poszukuje nowych międzynarodowych partnerów do działania jako 

producent, podwykonawca lub do współpracy w ramach umowy / porozumienia 

o wspólnym przedsięwzięciu. Firma poszukuje kompleksowej obsługi produkcji 

odzieży i poszukuje partnerów z całego świata.

A Ukrainian company, focused on high-quality textile products for children and 

women, is looking for new international partners to act as a manufacturer, 

subcontractor or to cooperate under joint venture agreement. The company is 

looking to provide full service clothing manufacturing and seeks partners from all 

over the world.

22/07/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

 BORO20220706001

Rumuńska firma specjalizująca się w oferowaniu rozwiązań projektowych i 

poligraficznych produkuje różne rodzaje opakowań kartonowych. Firma ma 

ponad 20-letnie doświadczenie w dostarczaniu wysokiej jakości produktów dla 

różnych sektorów, takich jak marketingowy i żywności. Firma poszukuje 

partnerów biznesowych do zawarcia umów handlowych.

A Romanian company specializing in design and printing solutions offers 

different types of cardboard packaging. The company has more than 20 years of 

experience in delivering high-quality products for differing sectors like 

marketing, and food. The company is looking for business partners to establish 

commercial agreements.

05/07/2023 różne inne produkty



 BOTR20220719018

Turecka firma specjalizuje się w czujnikach IoT (Internet rzeczy) oraz w 

inteligentnych rozwiązaniach do zarządzania energią w różnych obszarach (np.: 

media, odnawialne źródła energii, przemysł i użytkownicy końcowi), 

wykorzystując zaawansowaną analitykę, architekturę "big data" i sztuczną 

inteligencję. Dostarczając  rozwiązania do monitoringu w czasie rzeczywistym dla 

firm i właścicieli domów, firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów 

w innych krajach, celem zwiększenia swojego udziału w rynku.

The Turkish company is specialized in IoT (internet of things) sensors and smart 

energy management solutions for all sorts such as utilities, renewables, industry 

and end-users by using advanced analytics, big data architecture, artificial 

intelligence. The company which provides real time monitoring solutions for 

businesses and home-owners seeks commercial agents and distributors in 

foreign countries to increase its market share.

19/07/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

 BOIT20220727009

Włoska firma inżynierska specjalizująca się w usługach związanych ze 

zrównoważonym rozwojem i transformacją energetyczną opracowała 

ustrukturyzowane podejście do przełożenia polityki dekarbonizacji na praktyczne 

działania. Metodologia pozwala na tworzenie optymalnych scenariuszy przejścia 

na mapie drogowej dekarbonizacji. Sprawdzone podejście, oferowane w formie 

umowy handlowej, skierowane jest do branż wykorzystujących procesy 

zużywające energię elektryczną i ciepło.

An Italian engineering company specialised in sustainability and energy 

transition services has developed a structured approach to translate 

decarbonisation policies into practical actions. The methodology allows the 

creation of optimal transition scenarios, leading to business plans and design of 

interventions, contextualised in a decarbonisation roadmap. The proven 

approach, offered as commercial agreement, is targeted to industries employing 

electricity and heat consuming processes.

31/07/2023 inne usługi

BOAT20220705007

Austriacki Startup opracowuje bioaktywne preparaty zapachowe na podstawie 

innowacyjnych projektów zapachowych z wykorzystaniem wiedzy naukowej. 

Preparaty wykorzystują farmakologiczne działanie esencji roślinnych - w 

szczególności z drzew. W celu wprowadzenia produktu na rynek poszukiwany 

jest partner biznesowy, który może wnieść głównie środki finansowe, ale także 

know-how (branża najlepiej beauty/pharma, produkcja, marketing, sprzedaż), 

najlepiej z partnerami, którzy mają doświadczenie w dziedzinie farmacji.

The Austrian Startup develops bioactive fragrance preparations on the basis of 

innovative fragrance designs with scientific expertise. The preparations use the 

pharmacological effect of plant essences – especially from trees. In order to 

bring the product to market, a business partner is sought who can contribute 

mainly financial resources but also know-how (industry ideally beauty/pharma, 

manufacturing, marketing, sales), preferably with partners who have experience 

in the pharmaceutical field.

04/07/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOAT20220708001

Austriacka produkcja kosmetyków naturalnych specjalizuje się w organicznych 

kosmetykach propolisowych. Wysokiej jakości organiczne, certyfikowane 

składniki z propolisu zapewniają dobre samopoczucie, witalność i zdrową cerę! 

Ten wyjątkowy, antybakteryjny, przeciwwirusowy i przeciwzapalny efekt jest 

prawdziwą SUPERŻYWNOŚCIĄ dla skóry. Zawiera liczne witaminy, minerały, 

pierwiastki śladowe, flawonoidy. Firma poszukuje agentów handlowych i 

odsprzedawców, którzy uwzględnią te wysokiej jakości produkty w swoim 

asortymencie.

The Austrian manufacture of natural cosmetics products is specialized in organic 

propolis cosmetics. High-quality organic certified ingredients from propolis 

provide more well-being, vitality and a healthy complexion! This unique, 

antibacterial, antiviral and anti-inflammatory effect is a true SUPERFOOD for the 

skin. It contains numerous vitamins, minerals, trace elements, flavonoids. 

Seeking commercial agents and resellers who will include these quality products 

in their product range.

 07/07/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOAT20220708002

Będąc wiodącym światowym producentem modułowych elementów 

pływających do różnych obszarów zastosowań w turystyce, rekreacji, przemyśle i 

wojsku, austriacka firma poszukuje lokalnych partnerów/dealerów we Włoszech, 

Hiszpanii, Estonii, Łotwie, Litwie, Finlandii, Belgii i Holandii w celu zawarcia 

umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Being world’s leading manufacturer of modular floating elements for various 

application areas in tourism, leisure, industrial and military sectors, the Austrian 

company seeks local partners/dealers in Italy, Spain, Estonia, Latvia, Lithuania, 

Finland, Belgium and the Netherlands in order to conclude distribution services 

agreements.

 07/07/2022 sektor morski, lotniczy



BOAT20220720001

Austriacka firma jest rozpoznawana w branży jako doskonały dostawca 

elastycznych systemów rur preizolowanych (pompy grzewcze/chłodzące/ciepła), 

kompleksowej gamy termicznych systemów rur solarnych oraz asortymentu 

technicznych rozwiązań izolacyjnych. Firma poszukuje nowych partnerów, takich 

jak dystrybutorzy i hurtownicy, którzy pomogą jej rozszerzyć działalność na 

arenie międzynarodowej. Poszukiwany rodzaj partnerstwa to umowa o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Austrian company is recognized within the industry as an excellent supplier 

of flexible pre-insulated pipe systems (heating/cooling/heat pumps), a 

comprehensive range of thermal solar pipe systems, and an assortment of 

technical insulation solutions. The company is looking for new partners such as 

distributors and wholesalers which help them to expand its business 

internationally. The type of partnership sought is a distribution services 

agreement.

20/07/2023 różne inne produkty

BOAT20220725002

Austriacka firma specjalizuje się w profesjonalnym dostarczaniu kompletnych 

rozwiązań w zakresie przemysłowego, cyfrowego druku na tekstyliach. Oferuje 

wszystko, co jest potrzebne do sprawnej produkcji nadruków na tekstyliach: jest 

producentem drukarek DTG (Direct To Garment), maszyn do obróbki wstępnej, 

suszarek, falcerek, a także oferuje wszystkie potrzebne płyny. Ponieważ firma 

stale się rozwija, poszukuje nowych partnerów dystrybucyjnych i 

(odsprzedażowych) wspierających jej sprzedaż na całym świecie.

An Austrian company is specialized in the professional provision of complete 

solutions in the field of industrial digital textile printing. It offers everything 

needed for a functioning textile print production: It is a manufacturer of DTG 

(Direct To Garment) printers, pre-treatment machines, dryers, folding machines 

and also offers all the fluids needed. As the company is constantly growing, it is 

looking for new distribution and (re)sales partners to support its worldwide 

sales.

24/07/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOBG20220713009

Licencjonowana bułgarska agencja rekrutacyjna z ponad 10-cio letnim 

doświadczeniem pozyskuje kadry techniczne, inżynierskie i na stanowiska 

sprzedażowe w budownictwie i in. branżach. Oferuje współpracę na bazie 

umowy podzlecenia.

A licensed Bulgarian recruitment agency with more than 10 years of experience 

in the field, having recruited staff for technical, engineering, sales positions and 

positions in the spheres of building, construction and others, offers its services to 

recruitment agencies for cooperation under conditions of outsourcing 

agreement.

13/07/2023 inne usługi

BODE20220708009

Niemiecki start-up stworzył pierwsze na świecie rozwiązanie oparte na chmurze 

dla konsumenta końcowego, w którym kierowcy mogą digitalizować, analizować, 

kontrolować i samodzielnie zbierać dane z i wokół swoich pojazdów, a także 

dane dotyczące podróży i stylu jazdy, wszystkie bezpiecznie przechowywane w 

skarbcu danych osobowych przy 100% zgodności z RODO. Na rynku, kierowcy 

mogą zarabiać na swoich danych, przyznając prawa dostępu do badań 

rynkowych lub prosić o ofert produktów/usług od partnerów obecnych na rynku.

 The German startup created the world's first cloud-based software solution for 

the end consumer, where drivers can digitise, analyse, control and self-monetize 

data from and around their vehicles, as well as trip data and driving behaviour, 

all securely stored in a personal data vault at 100% GDPR compliance.

On the marketplace, drivers can earn cash with their data by granting access 

rights for market research or the request of product/service offers from 

marketplace partners.

 07/07/2023 komputery i IT

BODE20220719001

Niemieckie MŚP oferuje platformę do łączenia, analizy i wizualizacji danych ze 

środowisk produkcyjnych. System umożliwia łączenie różnych maszyn tj. frezarek 

różnych producentów lub w różnym wieku. Obszary zastosowań to sterowanie 

produkcją i magazynami, automatyka budynków i zarządzanie energią oraz 

inteligentne miasta. Niemieckie MŚP poszukuje partnerów handlowych, którzy 

dystrybuują produkt i oferują integrację i wsparcie dla lokalnych klientów.

A German SME offers a platform for connection, analysis and visualization of 

data from production environments. The system enables the connection of 

different machines i.e. milling machines from different manufacturers or of 

different ages. Application areas are control of production and warehouses, 

building automation and energy management as well smart cities. The German 

SME is looking for commercial partners who distribute the product and offer the 

integration and support for local customers.

18/07/2023 różne inne produkty



BODE20220719021

Niemiecki startup produkuje i dystrybuuje ekologiczne konfetti z nasion. 

Kompostowalne konfetti mogą być używane jak zwykłe konfetti na weselach i 

imprezach, ale także na rynku reklamowym jako prezent. Firma poszukuje 

partnerów handlowych z UE do współpracy w ramach  umowy handlowej. 

Przede wszystkim poszukiwani są partnerzy z Włoch. 

A German startup produces and distributes eco-friendly seed confetti. The 

compostable confetti can be used like normal confetti at weddings and at 

events, but also in the advertising market as give-away. The company is looking 

for sales partners under a commercial agreement. Primarily, they are looking for 

a partner in Italy, but would also be interested in other EU countries.

19/07/2023 różne inne produkty

BODE20220721008

Firma logistyczna dysponująca własną flotą barek śródlądowych i częstymi 

połączeniami pociągów towarowych oferuje współpracę w zakresie 

zrównoważonego i ekonomicznego multimodalnego transportu lądowego z/do 

niemieckich portów morskich Bremerhaven i Hamburg uzupełnioną o 

organizację kompletnego pojazdu ciężarowego z i do miejsc nadania/odbioru. 

Poszukujemy kontaktów do firm spedycyjnych, spedytorów i firm importowo-

eksportowych realizujących przewozy zagraniczne do/z portów morskich w 

północnych Niemczech.

Logistics company with own fleet of inland barges and frequent freight train 

connections offers cooperation for sustainable and economical multimodal 

hinterland transport from/to German seaports Bremerhaven and Hamburg 

supplemented by organization of the complete truck on-carriage from and to the 

shipping/receiving locations. Contacts to shipping companies, freight forwarders 

and import/export companies with overseas transports to/from Northern 

German seaports are sought. 

20/07/2023 transport/logistyka

BODE20220727013

Niemiecki start-up zajmujący się produkcją urządzeń medycznych opracował 

nowatorskie zintegrowane urządzenie do dezynfekcji i suszenia parą wodną, 

przeznaczone do szerokiej gamy nebulizatorów do wielokrotnego użytku, 

powszechnie stosowanych przez pacjentów cierpiących na mukowiscydozę (CF), 

raka płuc, POChP i inne choroby układu oddechowego. Urządzenie skutecznie 

zapobiega infekcjom dróg oddechowych spowodowanym ponownym 

zanieczyszczeniem wilgotnymi drobnoustrojami, zwiększając długość i jakość 

życia pacjentów. Firma poszukuje współpracy z partnerami dystrybucyjnymi.

A German medical device start-up has developed a novel integrated steam 

disinfection and drying device targeting a wide array of multiple use drug 

nebulizers commonly used by patients suffering from cystic fibrosis (CF), lung 

cancer, COPD and other respiratory diseases. The device efficiently prevents 

respiratory infections due to recontamination with moist germs increasing the 

patients’ life expectancy and quality of life. The company seeks collaboration 

with distribution partners.

26/07/2023 medycyna

BOES20220714002

Hiszpańska firma jest liderem w badaniach i rozwoju i produkcji systemów 

częstotliwości radiowej zaprojektowanych do emisji analogowych lub cyfrowych 

sygnałów radiowych i TV. Opracowuje projekty "pod klucz" sieci TV i dostarcza 

wyposażenie dodatkowe. Firma ma doświadczenie na rynku globalnym. 

Poszukuje usług pośrednictwa handlowego.

The Spanish company is leader in the R&D and manufacture of radio frequency 

systems designed to broadcast analog or digital radio and TV signals as well as 

the development of turnkey projects for TV broadcast networks and ancillary 

equipment supply The company has developed its activity worldwide working for 

several broadcasters around the world achieving an unique digital TV experience 

and nowadays is looking for trade intermediary services with

14/07/2023 komputery i IT

BOES20220715009

Hiszpańska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w produkcji produktów 

średniej i wysokiej jakości dla dużych marek i znanych na całym świecie domów 

towarowych oferuje swoje usługi produkcyjne nowym partnerom na całym 

świecie. Ich linia produktów składa się z pudełek na biżuterię i zegarki, pudełek 

kosmetycznych i do przechowywania, organizerów stacjonarnych na biurko, 

nawijarek do zegarków i innych produktów OEM.

A Spanish company with more than 20 years of experience manufacturing mid to 

high range quality products for big brands and department stores of global 

recognition offers their manufacturing services to new partners worldwide. Their 

product line consists of jewelry and watch boxes, cosmetic and storage boxes, 

desk stationary organizers, watch winders among other OEM products.

18/07/2023 różne inne produkty



BOES20220727007

Baskijskie MŚP Additive Manufacturing specjalizujące się we wspieraniu bardziej 

wartościowych sektorów przemysłowych takich jak medyczny (z certyfikatem 

ISO13485), poszukuje partnera dystrybucyjnego do komercjalizacji ortezy 

wykonanej na zamówienie. Firma oferuje produkt poprzez umowę dystrybucyjną 

lub licencyjną, oczekując ekspansji produktu w Europie.

A Basque Additive Manufacturing SME specialized in supporting higher valuable 

industrial sectors such Medical (ISO13485 certified) seeks a distribution partner 

to commercialize custom made orthesis. The company is offering the product 

through a distribution or license agreement looking forward to expanding the 

product in Europe.

26/07/2023 medycyna

BOES20220727008

Hiszpańskie MŚP Additive Manufacturing poszukuje partnera dystrybucyjnego do 

komercjalizacji implantów z tytanu wykonywanych na zamówienie. Firma oferuje 

produkt poprzez umowę dystrybucyjną lub licencyjną, oczekując ekspansji 

produktu w Europie.

Spanish Additive Manufacturing SME seeks a distribution partner to 

commercialize custom made Titanium implants. The company is offering the 

product through a distribution or license agreement looking forward to 

expanding the product in Europe.

26/07/2023 medycyna

BOFI20220715005

Głównym produktem jest innowacyjne i opatentowane urządzenie do zbioru 

owoców przeznaczone dla ogrodników przydomowych i działkowych oraz 

małych sadów. Firma obecnie sprzedaje swoje produkty za granicą za 

pośrednictwem sklepu internetowego i poszukuje partnerów do budowania 

kanałów dystrybucji detalicznej w Europie. Firma poszukuje partnerów do 

współpracy na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub 

umowy agenta.

The main product is innovative and patented fruit collecting device aimed for 

home and allotment gardeners and small orchards. The company is currently 

selling its products abroad via online store and is now seeking partnerships to 

build retail distribution channels in Europe. The company is looking for 

cooperation partners on the basis of a distribution services agreement or agent 

agreement.

14/07/2023 rolnictwo

BOFR20220711001

Francuski start-up poświęcony dobremu samopoczuciu pacjentów, projektuje, 

opracowuje i sprzedaje urządzenia medyczne oraz rozwiązania w dziedzinie 

anestezjologii i resuscytacji. Firma opracowała innowacyjny laryngoskop 

ułatwiający intubację podczas znieczulenia ogólnego lub zaburzeń oddechowych 

i poszukuje partnerów w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A French start-up dedicated to the wellbeing of patients, designs, develops and 

markets medical devices and solutions in the fields of anesthesia & resuscitation. 

The company has developped an innovative laryngoscope to facilitate intubation 

during general anesthesia or respiratory distress and is seeking partners under 

distribution service agreements

17/07/2023
medycyna

BOFR20220718002

Francuska firma oferująca rozwiązania do zdalnego sterowania infrastrukturą 

sieci energetycznych chce rozwijać partnerstwa z europejskimi firmami, które są 

dobrze przedstawione głównym graczom w dystrybucji i transporcie gazu, wody i 

energii elektrycznej. Poszukiwanymi partnerami będą integratorzy specjalizujący 

się w badaniu, instalacji i utrzymaniu zdalnego zarządzania ze znajomością 

technologii inteligentnych sieci. Francuska firma dostosowuje swoje rozwiązania 

do potrzeb i środowiska każdego klienta końcowego.

French company offering solutions for the remote control of energy network 

infrastructures, wishes to develop partnerships with European companies well 

introduced to the major players in the distribution and transport of gas, water 

and electricity. The sought partners will be integrators specialised in the study, 

installation and maintenance of remote management with knowledge of smart 

grid technologies. The French company adapts its solutions to the needs and 

environment of each end customer.

17/07/2023
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

BOFR20220729020 

Francuska firma jest kreatorem i producentem wysoko innowacyjnych szklanych 

słojów oraz talerzy do gotowania. Firma oferuje szeroka gamę innowacyjnych 

artykułów i poszukuje długoterminowej współpracy na zasadzie umowy 

dystrybucyjnej i komercyjnej. Potencjalni partnerzy powinni posiadać mocne 

relacje z restauracjami i hotelami w regionie.

The French company is a creator and a manufacturer of highly innovative 

cooking verrines and cooking plates. The company is also offering a wide range 

of innovative grocery and is now looking for long-term foreign partners under a 

distribution agreement or a commercial agency agreement. Potential partners 

should have strong relations with restaurants and hotels in their region.

28/07/2023 różne inne produkty



BOHU20220701006

Węgierska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, oferuje usługi od 

montażu zespołu nearshore do w pełni zarządzanego niestandardowego rozwoju 

oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jej doświadczenie domenowe obejmuje 

FinTech, HealthTech, RetailTech, Startupy, Przemysł 4.0, Digitalizację i innowacje 

w oprogramowaniu, centra rozwoju pod klucz, Rapid prototyping i DevOps. 

Firma poszukuje współpracy w ramach umów podwykonawstwa i nearshore 

sourcing.

A Hungarian software development company offers services ranging from 

nearshore team assembly to fully managed custom enterprise software 

development. Their domain expertise includes FinTech, HealthTech, RetailTech, 

Startups, Industry 4.0, Digitalization and software innovation, turnkey 

development centres, Rapid prototyping and DevOps.The company seeks 

cooperation under subcontracting and nearshore sourcing agreements.

11/07/2023 komputery i IT

BOHU20220718008

Węgierskie MŚP specjalizujące się w produkcji szerokiej gamy środków 

czyszczących chce przyczynić się do czystych, zdrowych domów i środowisk pracy 

za pomocą ekologicznych i wolnych od dodatków produktów premium 

(dostępnych dla każdego), przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu ekologicznego. 

Korzystając z tej zrównoważonej, unikalnej technologii, są w stanie wydajnie 

produkować dla wszystkich partnerów, w tym sprzedawców detalicznych i 

dystrybutorów, bez szkody dla środowiska.

The Hungarian benefit SME specialized in manufacturing a wide range of 

cleaning products. The company wants to contribute to clean, healthy homes 

and work environments with the green and additive free, premium products 

(available for everyone), while reducing the ecological footprint. By using this 

sustainable, unique technology, they are able to produce efficiently for all of 

partners, including retailers and distributors without harming the environment.

17/07/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOHU20220719015

Główną działalnością tej węgierskiej firmy jest produkcja rurociągów 

technologicznych, budowa wysokiej jakości konstrukcji stalowych oraz różnego 

rodzaju prace blacharskie. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w montażu i 

spawaniu elementów zarówno ze stali węglowej,  jak i nierdzewnej. Firma jest 

zainteresowana współpracą jako podwykonawca.

The main activities of the Hungarian-based company are the production of 

process pipelines, high-quality construction of steel structures and various sheet 

metal works. The company has many years of experience in assembling and 

welding both carbon steel and stainless steel units. The company is offering to 

act as subcontractor.

19/07/2023 metalowa

BOHU20220719020

Ta węgierska firma produkująca konstrukcje stalowe,  oferuje swoje zdolności i 

potencjał jako podwykonawca w produkcji konstrukcji stalowych do urządzeń 

telekomunikacyjnych, cementowych i rolniczych. Firma powstała w 2008 roku i 

posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży. Jej podstawową działalnością 

– w oparciu o EN 1090-2 – exc3 jest: produkcja i obróbka powierzchni konstrukcji 

stalowych i stopowych.

 

Hungarian steel construction manufacturing company offering capacity as a 

subcontractor in producing steel constructions for telecommunication 

equipment, cement and agricultural equipment. The company, was founded in 

2008 with more than 10 years experience. Their core business - based on EN 

1090-2 – exc3 includes; manufacturing and surface treatment of structural steel 

and alloy structures. 

19/07/2023 metalowa

BOHU20220726001

Węgierskie MŚP z branży metalowej oferuje swoim partnerom biznesowym 

swoje możliwości w zakresie obróbki metali. Potencjał firmy obejmuje 70 

frezarek do metalu, w tym najnowocześniejsze centra do obróbki metali CNC. 

Podstawową działalnością firmy jest produkcja maszyn i części, obróbka metali 

oraz projektowanie i produkcja urządzeń produkcyjnych. Poszukują partnerów, 

którzy potrzebują wysokiej jakości pracy opartej na długoterminowej współpracy 

przy standardowej obróbce skrawaniem połączonej z elastycznością.

Hungarian SME from the metal industry is offering its metalworking capacity to 

business partners. The company’s inventory of 70 metal milling machines, 

including state-of-the-art CNC metalworking centers. The primary activities of 

the company include the production of machinery and parts, metalworking, as 

well as designing and producing manufacturing equipment. They are looking for 

partners who need quality work based on long-term cooperation in standard 

machining combined with flexibility.

25/07/2023 metalowa



BOIT20220713012

Klaster z północnych Włoch dostarcza szeroki zakres usług z dziedziny 

biotechnologii i ściśle związanych sektorów jak nauka o życiu, bioekonomia i 

rolnictwo. Firma chce zawrzeć umowy handlowe ze wsparciem technicznym lub 

umowy badawcze z podobnymi europejskimi klastrami, aby zwiększyć 

możliwości współpracy i rozszerzyć portfolio świadczonych usług wsparcia 

biznesu.

The cluster, based in northern Italy, delivers a wide range of support services in 

biotechnology and closely related sectors related to life science, bioeconomy, 

and agri-food. The company is currently seeking to establish a Commercial 

agreement with technical assistance or a research cooperation agreement with 

similar European clusters to enhance networking opportunities and widen the 

portfolio of business support services.

13/07/2023 inne usługi

BOIT20220715014

AzzurroDigitale Machine Integration, firma zajmująca się konsultingiem 

cyfrowym i inżynierią produktów IoT z siedzibą w Padwie we Włoszech, 

wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązanie do zarządzania formami i 

matrycami składające się z urządzenia IoT i platformy w chmurze. Obecnie 

wprowadzamy nasz produkt na rynek i poszukujemy zaangażowanego partnera z 

ugruntowanym doświadczeniem w kluczowych branżach, aby rozszerzyć naszą 

sieć sprzedaży w Europie.

AzzurroDigitale Machine Integration, a digital consultancy and IoT product 

engineering company based in Padova, Italy, is Iaunching on the market an 

innovative solution for molds and dies management composed of an IoT device 

and a Cloud platform. We are currently launching our product in the market, and 

we are looking for a committed partner with consolidated experience in key 

industries to expand our sales network in Europe.

14/07/2023 komputery i IT

BOIT20220715015

AWMS to platforma SaaS, która przyczynia się do sprawnego i niezawodnego 

zarządzania siłą roboczą w zakładach produkcyjnych i obiektach logistycznych. 

Oprogramowanie pozwala zaplanować dla każdej osoby najbardziej odpowiednie 

stanowisko pracy, biorąc pod uwagę plan produkcji, macierz umiejętności, 

fizyczne ograniczenia pracowników i ryzyko związane ze stanowiskiem pracy.

AWMS is a SaaS platform which contributes to an efficient and reliable 

workforce management for production sites and logistics facilities. The software 

allows you to schedule each person for the most suitable workstation while 

considering the production plan, the skill matrix, workers’ physical limitations 

and workstation-related risks.

14/07/2023 komputery i IT

BOIT20220728003 

Innowacyjna włoska firma wysokiej technologii, działająca w sektorze 

bioenergetycznym, opracowała cyfrowy bezprzewodowy system do leczenia 

okluzji dentystycznej. Dzięki temu systemowi, możliwe jest wykrycie łatwego, 

szybkiego i nieinwazyjnego sposobu parametrów badawczych i niezbędnych 

informacji na temat jakości okluzji dentystycznej. Proces przetwarzania takich 

danych nie jest dostępny za pomocą tradycyjnych metod. Firma poszukuje 

importerów i dystrybutorów w Europie i USA do umowy komercyjnej.

Innovative high-tech Italian company, operating in the bioengineering sector, 

has developed a wireless digital system for balancing dental occlusion. Thanks to 

this system, it is possible to detect in an easy, fast and non-invasive way the 

scientific parameters and essential information on the quality of dental 

occlusion. The data processed are not achievable with any traditional methods. 

They are looking for importer and distributor in Europe and USA for commercial 

agreement.

27/07/2023 medycyna

BOLT20220704003

Wielokrotnie nagradzana marka liofilizowanej żywności z Litwy w Europie. To, co 

czyni tę markę wyjątkową, to fakt, że nie jest to kolejna marka typu white-label - 

posiadają własne zakłady produkcyjne i sprzedają produkty bezpośrednio 

konsumentom. firma jest zainteresowana eksportem  i dalszym rozwojem 

produktów liofilizowanych.

Award-winning freeze dried food brand from Lithuania, Europe. What makes this 

brand unique is that they are not another white-label brand - they have their 

own production facilities and sell directly to consumers. Product exports & 

further freeze dried product development is their activities.

03/07/2023 spożywcza

BOLT20220707008

Zaczynając od zapachów do domu i odświeżaczy do samochodu, firma oferuje 

obecnie szeroką gamę produktów, których liczba rośnie z każdym dniem. Marka 

znana jest już na Litwie i w krajach bałtyckich. Głównym celem firmy jest 

współpraca z przedstawicielami sektora B2B w innych krajach. Firma jest 

przygotowana na dostarczanie partnerom dużej ilości towaru.

Starting with home fragrances and car fresheners the company now can offer 

wild range of products and is growing every day. The brand is already known in 

Lithuania and the Baltic countries. The main goal of the company is - the 

development of the B2B sector in other countries. It is absolutely ready to supply 

partners with a big quantity of goods.

06/07/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna



BOLT20220707010

Litewska firma oferuje produkcję wyrobów z drewna i plastiku na małą i średnią 

skalę. Firma zatrudnia wysoko wykształconą kadrę inżynierską z wieloletnim 

doświadczeniem w branży produkcyjnej, która świadczy usługi i wsparcie firmom 

potrzebujących wysokiej klasy produktów. Firma została założona niedawno i 

interesuje się zarówno długoterminowymi partnerami, jak i/lub umowami 

krótkoterminowymi.

A Lithuanian company offers its production capacities for small to medium-scale 

production in the field of wood and plastic. The company consists of highly 

educated engineering personnel with long years of experience in the 

manufacturing industry which provides services and full help for companies in 

need of high-end products. The company itself is young and has a big interest in 

both long-time partners and/or short-term agreements.

06/07/2023 różne inne produkty

BOLT20220712002

Litewska firma IT specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie 

posiada niezbędną wiedzę specjalistyczną do świadczenia usług rozwojowych i 

modernizacji aplikacji na platformach chmury publicznej. Firma poszukuje 

partnerów do współpracy na rynkach zagranicznych zainteresowanych 

wykorzystaniem architektów chmury i kompetencji DevOps w umowach 

podwykonawczych.

 

The Lithuanian IT company specializing in custom software development has the 

necessary expertise to provide application development and modernization 

services to the public cloud platforms. The company is looking for cooperation 

partners in foreign markets interested in using cloud architects and DevOps 

competencies on subcontracting agreements.

 11/07/2023 spożywcza

BOLT20220713008

Litewska firma działa w branży meblarskiej. Skupia ekspertów w projektowaniu, 

prototypowaniu, zarządzaniu projektami, kontroli jakości. Poszukuje partnerów 

w Europie (sprzedawców mebli, projektantów wnętrz i architektów) do 

współpracy w ramach umowy dostawy lub agencji handlowej.

The company is a pool of furniture manufacturing, sourcing, and sales 

professionals. The company is an expert at: • FURNITURE SOURCING • 

FURNITURE PROJECT DEVELOPMENT & MANAGEMENT • FURNITURE QUALITY 

ASSURANCE • GRAPHIC DESIGN & 3D RENDERING Main benefits of the 

company: • MANUFACTURING POOL • QUICK PROTOTYPING • TIMELY PRICE 

OFFERS • CONVENIENT LOCATION • EFFECTIVE COMMUNICATION • CUSTOMER 

PRIVACY • LOBBYING ON EXCLUSIVITY RIGHTS WHEN REQUIRED

13/07/2023 produkty drewniane, meble

BOLV20220715004

Łotewska firma zajmująca się badaniami, strategią i projektami marketingowymi 

specjalizuje się w projektach dotyczących doświadczeń użytkowników, 

pozyskiwania rynku i innowacji. Firma jest zainteresowana umowami 

outsourcingowymi i podwykonawczymi.

Latvian research, strategy and marketing project company is specialized in user 

experience, market acquisition and innovation projects. The company is 

interested in outsourcing and subcontract agreements.

25/07/2023 reklamowa, filmowa



BOLV20220721001

Łotewska firma oferuje inteligentne rozwiązanie do zarządzania kolejkami (np. 

osób, ciężarówek, ładunków). Jest to adaptowalny i łatwy do skalowania system 

zarządzania przepływem klientów w chmurze ze zintegrowaną rezerwacją, 

cyfrowym oznakowaniem, samoobsługowymi kioskami, scentralizowanymi 

statystykami i aplikacją mobilną. Korzystają z niego firmy rolnicze, 

petrochemiczne i logistyczne, a także banki, szpitale, urzędy pocztowe, 

laboratoria medyczne i agencje rządowe. Interfejs użytkownika systemu jest 

intuicyjny i prosty, co umożliwia szkolenie personelu w ciągu kilku minut. System 

umożliwia użytkownikom końcowym odebranie biletu kilkoma metodami: 

tradycyjny automat papierowy, aplikacja na smartfona, SMS, wcześniejsza 

rezerwacja internetowa, itp. Firma poszukuje partnerów do współpracy w 

ramach umowy przedstawicielstwa handlowego / umowy dystrybucyjnej. 

Latvian company provides a smart queue management solution that helps to 

manage queues of people, trucks and freights. It is used by agricultural, 

petrochemical and logistics companies as well as banks, hospitals, post offices, 

medical testing laboratories and government agencies. The company is looking 

for a Commercial Representation / Distribution Agreement with companies that 

can contribute to this objectiv

20/07/2023 komputery i IT

BOLV20220727016

Łotewska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów WPC (kompozyt z 

drewna i tworzyw sztucznych) (deski tarasowe i ogrodzeniowe) dla budownictwa 

i majsterkowania poszukuje dystrybutorów B2B i marketów budowlanych 

(zarówno fizycznych, jak i e-commerce) do długoterminowej współpracy .

The Latvian company that specializes in the manufacturing of WPC (wood and 

plastic composite) goods (terrace and fence boards) for construction industry 

and home improvement is looking for B2B distributors and DIY shops (both 

physical and e-commerce) for long-term cooperation.

27/07/2023 różne inne produkty

BOLV20220729016 

Łotewska firma produkuje elastyczne produkty medyczne - od bandaży,  

pończoch uciskowych do kompleksowych produktów wsparcia pleców. Firma 

szuka globalnej możliwości rozszerzenia sieci dystrybucji i zapewnia elastyczne 

zasady dostaw. Firma poszukuje partnerów z sektora narzędzi medycznych w 

Hiszpanii i Portugalii. Firma wspiera również agentów - reprezentantów na 

wybranych rynkach.

Latvian company manufactures elastic medical products - from bandages, 

compression stockings to complex back support products.

Company is looking for a global extension of distribution network and provide 

flexible supply terms. Company is looking for distributors of medical devices in 

Spain and Portugal. Company also support agent-representation agreement for 

selected markets.

31/07/2023 medycyna

BOMT20220712006

Maltańska firma kosmetyczna opracowała unikalne środki do pielęgnacji skóry na 

bazie lokalnych składników roślinnych. Produkty są pozbawione chemii, 

całkowicie naturalne, ekologiczne i opakowane w zrównoważone materiały. 

Firma oferuje produkcję na zlecenie pod marką zamawiającego. Przewidziana 

współpraca na bazie umowy produkcyjnej lub usług dystrybucyjnych z 

partnerami chcącymi wprowadzić produkty na swoje lokalne rynki.

A Maltese cosmetic company has developed unique skincare formulas made by 

including local agricultural ingredients. Products are chemical free, completely 

natural, eco-friendly and packaged in sustainable materials. The company is 

offering a private labelling services agreement to partners who are either 

interested in global distribution or introducing these products to their local 

markets. Manufacturing and distribution agreements sought with reliable 

partners/clients.

12/07/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BONL20220729008

Rozwój i produkcja na wielką skale 100% recyklingowanych, lekkich 

termoplastycznych paneli kompozytowych w unikalnych wymiarach od  0.13000 

mm x 3000 mm x 150 mm.

Development and large scale production of 100% recyclable, lightweight 

thermoplastic composite panels in unique dimensions up to 0.13000 mm x 3000 

mm x 150 mm.

31/07/2023 materiały i usługi budowlane



BOPL20220721013 

Polska firma tekstylna poszukuje partnerów zagranicznych chętnych do 

współpracy na podstawie usług dystrybucyjnych lub umowy produkcyjnej. Firma 

specjalizuje się w produkcji poduszek dekoracyjnych w fotorealistycznych 

wzorach imitujących żywność, liście, przedmioty gospodarstwa domowego itp.

Polish textile company is searching for foreign partners willing to cooperate on 

the basis of distribution services or manufacturing agreement. The company 

specializes in manufacturing decorative cushions in photorealistic designs 

imitating food, leaves, household objects, etc.

20/07/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOPT20220728009 

Portugalska firma specjalizuje się w precyzyjnej obróbce, projektach 

mechanicznych, rozwoju i produkcji przyrządów kontrolnych, narzędzi 

robotycznych oraz części do aparatury pozycjonowania do procesów kontroli 

procesu produkcyjnego. Firma używa innowacyjnego sprzętu i wysokiej i szybkiej 

technologii precyzyjnej. Firma poszukuje podwykonawstwa i umowy 

produkcyjnej i również umowy komercyjnej z partnerami ze znajomością 

inżynierii mechanicznej, samochodowej, spożywczej , energetycznej oraz 

nuklearnej.

A Portuguese company is specialized in precision machining, mechanical project, 

development and manufacturing of control jigs, robot tools and part positioning 

apparatus for the control of productive processes. The SME uses innovative 

equipment, high and fast precision technology. The SME is looking for 

subcontracting or manufacturing agreement and is also looking for commercial 

agency agreement with partners with knowledge in mechanical engineering, 

automotive, food, power and nuclear industr

28/07/2023 narzędzia i części

BORO20220704004

Rumuńska firma produkuje części o różnej złożoności z różnych materiałów: stali, 

stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, tworzyw sztucznych (z wyjątkiem żywic i 

tekstolitu). Posiadając nowoczesny park maszynowy, oddany do użytku w 2019 

roku, firma może produkować części dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego 

i sektora badawczo-rozwojowego pod specyfikacje klientów. Firma może 

zapewnić usługi projektowe i inżynieryjne oraz obróbkę termochemiczną. Firma 

jest zainteresowana podpisaniem umowy produkcyjnej, outsourcingowej lub 

podwykonawczej.

A Romanian company produces parts of various complexity from different 

materials: steel, stainless steel, aluminum, copper, plastics (except resins and 

textolite). Having modern machinery, commissioned in 2019, the company can 

produce parts for aerospace, high-end automotive and R&D sectors under 

customers' specifications. The company can provide design and engineering 

services and thermochemical treatment. The partnership should be a 

manufacturing, outsourcing, or subcontracting agreement.

03/07/2023 narzędzia i części

BORO20220708004
Rozwiązanie (płatność biometryczna twarzy) umożliwia osobom dokonywanie 

płatności bez fizycznych kart, a nawet cyfrowego portfela lub telefonu, przy 

użyciu najnowocześniejszej technologii rozpoznawania twarzy.

The (face biometric payment) solution allows individuals to make payments 

without physical cards or even a digital wallet or phone by using the cutting-edge 

facial recognition technology.

 10/07/2023 inne usługi

BORO20220712004

Rumuński producent odzieży oferuje kompletne usługi produkcyjne, od 

indywidualnego projektowania odzieży po krawiectwo i pakowanie. Są 

zainteresowani znalezieniem europejskich współpracowników w ramach umów 

handlowych.

The Romanian clothing maker offers complete manufacturing services, from 

custom clothing design to tailoring and packaging. They are interested in finding 

European collaborators under commercial agreements.

   11/07/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BORO20220713007

Rumuńskie MŚP specjalizuje się w cięciu, formowaniu i wykończeniu kamienia i 

oferuje wyroby z marmuru i granitu do wystroju wnętrz i zewnętrznych 

elementów architektonicznych. Firma poszukuje partnerów w Europie do umów 

agencji handlowych.

The Romanian SME specialises in the cutting, shaping and finishing of stone and 

offers its clientele product varieties from marble and granite, ideal for interior 

and exterior architecture and design. They would like to cooperate 

internationally with partners from Europe within the frame of commercial 

agreements.

13/07/2023 różne inne produkty

BORO20220713010

Rumuńska firma oferuje szeroki zakres usług doradczych i konsultingowych dla 

klientów zainteresowanych projektami dofinansowanymi z UE. Firma oferuje 

współpracę partnerom na bazie umów handlowych.

The Romanian company offers a broad palette of consultancy and advisory 

services to clients who are interested in applying for or who take part in EU 

funded projects and schemes. The company would like to collaborate with 

international partners under commercial agreements.

13/07/2023 doradztwo i konsultacje



BORO20220721002

Ta wiodąca rumuńska firma produkuje zintegrowane systemy ekologicznego 

bezpieczeństwa biologicznego,  oparte na technologii UV-C, które pozwalają na 

pełne podejście do ekologicznej dezynfekcji powietrza, powierzchni, wody i 

sprzętu. Firma poszukuje partnerów w celu podpisania umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

A leading Romanian manufacturer is producing integrated systems of ecological 

biosecurity based on UV-C technology, which allow the complete approach of 

the ecological disinfection of air, surfaces, water and equipment. The company is 

looking for partners in order to sign a distribution service agreement. 

25/07/2023 inne usługi

BORO20220721005

Rumuński producent naturalnych, bio, konserwowanych produktów z owoców i 

warzyw, poszukuje dystrybutorów produktów dla smakoszy w 

wyspecjalizowanych sklepach.

Romanian producer of natural, bio, preserved products from fruits and 

vegetables is looking for distributors of gourmet products in specialized stores.
21/07/2023 spożywcza

BORO20220727003

Rumuńska firma jest twórcą nowego na rynku produktu, który przyczynia się do 

prawidłowego funkcjonowania gruczołu krokowego oraz wspomaga funkcje 

moczowe i prawidłowy przepływ moczu. Firma dąży do ekspansji na rynkach 

międzynarodowych poprzez pozyskiwanie partnerów biznesowych 

zainteresowanych umowami handlowymi.

The Romanian company is a developer of a new product on the market which 

contributes to the normal functioning of the prostate and supports urinary 

function and normal urinary flow. The company pursues to expand in 

international markets by finding business partners interested in commercial 

agreements.

26/07/2023 medycyna

BORO20220728001 

Rumuńska firma rozwija i produkuje szeroką gamę naturalnych kremów do ciała, 

włączając w to krem z 24k złotem, który działa przeciwstarzeniowo. Firma 

chciałaby podjąć współpracę międzynarodowa i podpisać umowę komercyjną z 

partnerami z Unii Europejskiej.

The Romanian company develops and produces a range of all-natural body 

creams, including a premium 24k gold infused face cream that assists in 

counteracting the effects of aging. They would like to cooperate internationally 

by signing commercial agreements with partners from the European Union.

27/07/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BORO20220729001 

Rumuńska firma specjalizuje się mieszkaniowym i komercyjnym projektowaniu 

wnętrz. Firma jest zainteresowana podpisaniem umowy komercyjnej z 

partnerami z Unii Europejskiej.

The Romanian company is specialised in residential and commercial interior 

design. They are interested in signing commercial agreements with partners 

from the European Union.

28/07/2023 inne usługi

BORO20220729009 

Od 1997 roku, firma produkuje płynne chemikalia do sprzątania, dezynfekcji oraz 

mydła. Wielkość produkcji to 400 ton na miesiąc. Firma oferuje produkcje na 

zamówienie do dystrybucji. Firma sprzedaje również wszelkiego rodzaju sprzęt 

do sprzątania, taki jak: mopy/uchwyty, rączki, kosze, wózki do mopów, wózki do 

serwowania, sprzęt do mycia drzwi i okien, znaki ostrzegające o mokrej 

podłodze, ubrania z mikrofibry itp. Firma szuka partnerów do umowy 

komercyjnej dystrybucyjnej.

Since 1997, the company is manufacturing liquid cleaning chemicals, 

disinfectants and soaps. With a production capacity of 400 tons per month, they 

are offering services of private labelling to distributors. They also sell all kind of 

professional cleaning equipment such as mops/holders, handles, buckets, 

moping trolleys, serving trolleys, floor and window cleaning equipments, wet 

floor signs, microfiber cloths etc. Looking for partners under commercial agency 

or distribution services agreements

28/07/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOSE20220707020

Ugruntowana firma zajmująca się produkcją metali i dostawą komponentów 

metalowych w Szwecji oferuje swoje usługi na arenie międzynarodowej dla 

różnych sektorów w ramach umowy produkcyjnej/dystrybucyjnej, w tym 

budownictwo, cięcie, obróbkę blach, spawanie, spawanie laserowe, obróbkę 

cieplną, drukowanie 3D itp.

Well-established metal manufacturing company and supplier of metal 

components in Sweden offers their services internationally for various sectors 

under a manufacturing/supplier agreement, including construction, cutting 

machining, sheet metal work, welding, laser welding, heat treatment, 3D-

printing, etc.

 11/07/2023 metalowa



BOSI20220707019

Firma założona w 1948 roku specjalizuje się w produkcji funkcjonalnych 

wyrobów metalowych. Podstawą działalności firmy pozostaje produkcja i 

dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów. Firma słynie z produktów z metalu 

służących do wyposażania hoteli, sklepów i innych lokali. Firma zyskuje renomę 

również w zakresie rozwiązań komunikacyjnych. Firma chce poszerzać swoje 

portfolio klientów i poszukuje nowych partnerów biznesowych.

The company established in 1948 is specialised to produce functional metal 

products. The production and supply of license plates for vehicles remains the 

foundation of the company’s operation. The company is renowned for its metal 

solutions for hotel equipment (hotels, stores, other public premises) and is 

increasingly gaining reputation also in the field of traffic solutions. The company 

would like to expand its portfolio of clients, and it is looking for new business 

partners. 

06/07/2023 metalowa

BOSI20220726005

Słoweński producent kosmetyków naturalnych ze słoweńskiej glinki leczniczej i 

suplementów diety poszukuje dystrybutorów swoich produktów, takich jak 

maseczki do twarzy do skóry suchej i tłustej, maści lecznicze, powłoki lecznicze, 

pasty do zębów, liposomalne witaminy i minerały, kolagen, prebiotyki i 

probiotyki , produkty odchudzające, produkty sportowe. Oferują również rozwój 

nowych produktów. Produkty są niezwykle skuteczne i naturalne, niektóre nawet 

z certyfikatem ekologicznym.

A Slovenian manufacturer of natural cosmetics made from Slovenian medicinal 

clay and nutritional supplements is looking for distributors for its products, such 

as face masks for dry and oily skin, medicinal ointments, medicinal coatings, 

toothpastes, liposomal vitamins and minerals, collagen, prebiotics and 

probiotics, weight loss products, athletic products. They also offer new product 

development. The products are extremely effective and natural, some even with 

organic certification.

25/07/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOSI20220726006

Słoweńska firma specjalizująca się w technologii powłok przemysłowych do 

ochrony powierzchni metalu, drewna i tworzyw sztucznych oferuje swoje usługi i 

doświadczenie europejskim firmom z branży motoryzacyjnej, gospodarstwa 

domowego, rolniczej, elektrotechnicznej i innych w ramach umowy 

podwykonawczej

A Slovenian company, specializing in industrial coating technology for surface 

protection of metal, wood, and plastic, is offering its services and experience to 

European companies in the automotive, household, agriculture, electro, and 

other sectors under a subcontracting agreement

25/07/2023 inne usługi

BOSI20220726007

Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji wszelkiego rodzaju sprężyn 

oferuje umowy produkcyjne partnerom przemysłowym i badawczym z UE. 

Słoweńska firma jest jednym z wiodących producentów sprężyn w Słowenii i ma 

40-letnią tradycję. W oparciu o wieloletnie doświadczenie służą fachowym 

doradztwem i pomocą przy innowacyjnych rozwiązaniach. Produkty są 

wytwarzane przy użyciu nowoczesnej technologii CNC i testowane przy użyciu 

najbardziej niezawodnego sprzętu sterującego.

A Slovenian company specialized in the manufacturing of all types of springs is 

offering manufacturing agreements to industry and research partners from EU.A 

Slovenian company is one of the leading manufacturers of springs in Slovenia 

and has a 40-year tradition. On the basis of many years of experience, they 

provide expert advice and help with innovative solutions. The products are 

manufactured using modern CNC technology and tested with the most reliable 

control equipment.

25/07/2023 narzędzia i części

BOSI20220726008

Słoweńska firma zajmuje się produkcją drewnianych akcesoriów kuchennych z 

różnych gatunków drewna twardego. Firma poszukuje partnerów zagranicznych 

do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Rodzinnie działająca 

firma ze Słowenii powstała w 1993 roku. Główną działalnością firmy jest 

produkcja i sprzedaż wyrobów z drewna, nowoczesny sprzęt do produkcji 

maszynami do obróbki drewna oraz wysokie kwalifikacje personelu pozwalają na 

produkcję szerokiej gamy wyrobów.

A Slovenian company is engaged in the production of wooden kitchen 

accessories from various hard woods. The company is looking for foreign 

partners to conclude a distribution services agreement with. The familly running 

company from Slovenia was founded in 1993. The main activity of the company 

is production and selling wooden products, modern equipment for production by 

woodworking machines and high qualification of personnel allows producing a 

wide range of goods.

25/07/2023 produkty drewniane, meble



BOSI20220726009

Słoweńska firma specjalizująca się w produktach z drewna poszukuje partnerów 

zagranicznych i oferuje usługi produkcyjne i podwykonawcze.

Słoweńska firma rodzinna z prawie 30-letnią tradycją, producent wyrobów z 

drewna, poszukuje długoterminowej współpracy. Oferują szeroką gamę 

produktów drewnianych z litego drewna w naturalnej formie, lakierowanych lub 

malowanych, wykonanych z niezwykłą precyzją, aby uzyskać delikatną 

powierzchnię.

The Slovenian company, which specializes in wooden products is looking for 

foreign partners and is offering manufacturing and subcontracting services.

Slovenian family owned company with almost 30 years of tradition, 

manufacturer of wooden products is looking for long term cooperation. They 

offer a wide range of wooden products from solid wood in natural form, 

varnished or painted, made with extreme precision to achieve the appropriate 

tolerances and a gentle surface.

25/07/2023 produkty drewniane, meble

BOSI20220726011

Słoweńska firma średniej wielkości specjalizuje się w renowacji różnych 

obiektów, montażu mebli itp. Firma poszukuje nowych partnerów, aby 

zaoferować im usługi w ramach umowy outsourcingowej.

Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Lendava we wschodniej części 

Słowenii. Firma specjalizuje się w montażu różnych mebli, renowacji budynków 

mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowej i biznesowej, specjalizuje 

się również w renowacji centrów handlowych.

A Slovenian medium-sized company specializes in renovation of various objects 

and furniture installations etc. The company is looking for new partners, to offer 

them services under an outsourcing agreement.

The company is situated in town Lendava in the eastern part of Slovenia. It is 

specialized in the installation of various furniture, renovation of residential, 

public, industrial and business buildings, specialized in renovation of shopping 

centre

25/07/2023 produkty drewniane, meble

BOSI20220727017

Słoweńskie MŚP jest twórcą platformy oprogramowania do zarządzania 

produkcją, służącej do automatycznego sterowania i zarządzania etapami 

produkcji. MŚP poszukuje firm produkcyjnych w dziedzinie cyfryzacji i 

automatyzacji w celu optymalizacji kosztów i zwiększenia wydajności produkcji 

przy użyciu własnej opracowanej platformy zarządzania skoncentrowanej na 

produkcji. Firma chciałaby rozszerzyć swoje portfolio klientów, dlatego poszukuje 

nowych partnerów biznesowych poprzez umowy handlowe.

Slovenian SME is a developer of the production management software platform 

for automatic controlling and managing of production stages. The SME is looking 

for manufacturing companies in the field of digitalization and automation in 

order to optimise the costs and increase production efficiency using its own 

developed production-centered management platform. The company would like 

to expand its portfolio of clients, and it is looking for new business partners 

through commercial agreements.

26/07/2023 komputery i IT

BOSI20220728013 

Słoweńska firma posiada długoletnią tradycję w produkcji wysokiej jakości 

stolarki budowlanej, zwłaszcza okien i drzwi. Bazując na wieloletnim rozwoju i 

doświadczeniu  produkcji stolarki, ich produkty są wynikiem połączenia tradycji z 

nowoczesną technologią maszynową oraz materiałową. Firma chciałaby 

rozszerzyć swoje portfolio klientów i poszukuje nowych partnerów biznesowych 

do umowy komercyjnej. 

A Slovenian company has a long-standing tradition in manufacturing of a high-

quality building furniture, specially windows and doors.

Based on many years of development and experience in the production of 

building furniture, their products are the result of combining tradition and 

modern technology of machines and built-in materials.

The company would like to expand its portfolio of clients, and it is looking for 

new business partners through commercial agreements.

27/07/2023 materiały i usługi budowlane



BOSK20220715013

Słowacki producent drewnianych elementów siedzisk krzeseł wykonanych z 

profilowanej sklejki bukowej chciałby nawiązać współpracę z odbiorcami jego 

produktów ze wszystkich krajów UE i oferuje outsourcing lub umowę dostawcy.

A Slovak producer of wooden seat parts of chairs made from moulded beech 

plywood would like to establish cooperation with buyers of its products from all 

EU countries and offers outsourcing or supplier agreement.

17/07/2023 produkty drewniane, meble

BOSK20220729003 

Innowacyjna słowacka firma specjalizuje się w ogrzewaniu, wentylacji oraz 

klimatyzacji (HVAC), głównie operuje  w sektorze odzyskiwania energii cieplnej, 

opracowała i wyprodukowała opatentowaną technologię aktywnej rekuperacji 

energii do ogrzewania z zanieczyszczonej wody i powietrza. Firma poszukuje 

partnerów do zawarcia umowy komercyjnej, dystrybucyjnej lub 

podwykonawstwa.

Innovative slovak-based SME, specializing in the heating, ventilation, and air 

conditioning industry (HVAC), mainly active in the thermal energy recovery 

sector developed and manufactured patented technology of active recuperation 

of the heat energy from waste water and waste air. The company is now looking 

for partners to conclude commercial agency, distribution services or 

subcontracting agreements.

28/07/2023
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

BOTR20220726012

Założona w 1981 roku turecka firma specjalizuje się w segmentowych 

zbiornikach wodnych i urządzeniach grzewczych. W asortymencie firmy znajdują 

się mobilne instalacje do pielęgnacji betonu, pryzmatyczne i cylindryczne 

zbiorniki na wodę, betoniarnie, zbiorniki przeciwpożarowe itp. Firma obsługująca 

klientów krajowych i międzynarodowych posiada bogate doświadczenie w 

handlu zagranicznym. W celu zwiększenia udziału w rynkach międzynarodowych 

firma poszukuje dystrybutorów, agentów handlowych i oferuje umowy 

produkcyjne.

Founded in 1981, the Turkish company is specialized in sectional water tanks and 

heat devices. The company's product range includes mobile concrete curing 

plants, prismatic and cylindrical water tanks, concrete plants, fire water tanks 

etc. Serving national and international customers, the company has a vast 

experience in foreign trade. In order to increase its market share in international 

markets, the company seeks distributors, commercial agents and offers 

manufacturing agreement.

25/07/2023 różne inne produkty

BOTR20220726014

Turecka firma specjalizująca się w produkcji opraw oświetleniowych LED oferuje 

swoje usługi podwykonawstwa i produkcji producentom sprzętu 

oświetleniowego, którzy pracują z oprawami solarnymi i LED do oświetlenia 

ogrodowego, ulicznego, przemysłowego i drogowego, aby promować i 

komercjalizować swoje produkty.

A Turkish company specialized in LED lighting fixture production offers its 

subcontracting and manufacturing services to manufacturers of lighting 

equipment who work with solar and LED luminaires for the garden, street, 

industrial and road lighting to promote and commercialize its products.

25/07/2023 różne inne produkty

BOTR20220726015

Wiodąca turecka firma w sektorze wind posiada w swoim asortymencie 

regulatory prędkości, rolki napinające, koła pasowe, wyposażenie ochronne, 

elastyczne płaskie kable, smary, łańcuch kompensacyjny i akcesoria, mechanizmy 

blokujące kabiny itp. W celu rozszerzenia swojego rynku firma oferuje usługi 

dystrybucyjne, pośrednictwo handlowe, umowy produkcyjne i akwizycji.

A leading Turkish company in elevator sector has overspeed governors, tension 

pulleys, sheaves, safety gears, flexible cable flats, lubricators, compensation 

chain and accessories, cabin locking mechanisms etc., in its product range. In 

order to expand its market, the company offers distribution services, commercial 

agency, manufacturing and acquisition agreements.

25/07/2023 różne inne produkty

BOUA20220701003

Ta ukraińska firma oferuje nowoczesny montaż PCB (montaż elektroniczny) i 

produkcję PCB o dowolnej złożoności w pełnym cyklu. Firma poszukuje partnera, 

który jest zainteresowany usługami w zakresie produkcji sprzętu 

elektronicznego. Współpraca może być oparta na umowie produkcyjnej lub 

outsourcingowej.

This Ukrainian company is a modern PCB assembly (Electronic assembly) and 

PCB fabrication of any complexity of the full cycle. Company is looking for a 

partner, who is interested in services for the production of electronic equipment. 

The cooperation may be based on the manufacturing or outsourcing agreement.

30/06/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BOUA20220705011

Ukraińska firma oferuje pełen zakres obróbki metali, a także prace z zakresu 

elektryki obwodów wtórnych i pierwotnych. Od 2006 roku firma produkuje dla 

firm z Europy i WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw), w tym dla liderów rynku 

towarów i usług telekomunikacyjnych. Firma poszukuje partnerów do 

współpracy na warunkach umowy produkcyjnej.

Ukrainian company offer a full range of metalworking, as well as electrical work 

of the secondary and primary circuits. Since 2006, the company has been 

manufacturing products for Europe and CIS (Commonwealth of Independent 

States), including the leaders of the telecommunications goods and services 

market. The company is looking for partners for cooperation on the terms of 

manufacturing agreement.

07/07/2023 metalowa

BOUA20220708010

Ukraińska firma z regionu Połtawy produkuje żywność ekologiczną (miód i 

produkty pszczele). Firma poszukuje agentów i dystrybutorów na rynkach 

europejskich w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Ukrainian company from the Poltava region produces organic food (honey and 

bee products). The company is looking for agents and distributors in European 

markets under distribution services agreement.

07/07/2023
spożywcza

BOUA20220716001

Ukraińskie MŚP, które ma wieloletnie doświadczenie w produkcji przyjaznych dla 

środowiska nawozów do zasilania gleby i stymulacji wzrostu upraw rolnych, 

oferuje nawóz mineralny, który jest granulowany z surowców zawierających 

śladowe zanieczyszczenia - pierwiastki biogenne, które dodają do tego wartość 

nawóz zwiększający aktywność mikrobiologiczną, poprawiający chłonność gleby i 

zwiększający plony. Formą współpracy jest umowa o dystrybucję usług.

A Ukrainian SME, which has many years of experience in the production of 

environmentally friendly fertilizers to recharge the soil and stimulate the growth 

of agricultural crops, offers a mineral fertilizer that is granulated from raw 

materials containing trace impurities - biogenic elements that add value to this 

fertilizer to enhance microbiological activity, improve soil absorption capacity 

and increase crop yields. The form of cooperation is an agreement on the 

distribution of services.

15/07/2023 rolnictwo

BOUA20220727014

Ukraińska firma działa od 2013 roku na południowym wschodzie Ukrainy. Firma 

opracowuje dla klienta algorytm według indywidualnych wymagań i życzeń, 

który pozwala znacznie obniżyć koszty logistyki poprzez eliminację czynnika 

ludzkiego, wykorzystanie optymalnej liczby pojazdów, maksymalizację obciążenia 

i zwiększenie żywotności pojazdów oraz zmniejszenie przebiegu. Firma zapewnia 

partnerom możliwość współpracy jako dostawca usług TMS zarówno dla klienta, 

jak i jako partner.

Ukrainian company has been operating since 2013 on South-East of Ukraine.The 

company develops algorithm for customer according to individual requirements 

and requests and allows to significantly reduce logistics costs by eliminating the 

human factor, using the optimal number of vehicles, maximizing the load and 

increasing the life of vehicles, and reducing mileage. The company provides to 

partners the possibility of cooperation as a provider of TMS services both for the 

client and as a partner.

26/07/2023 inne usługi

BOUA20220729012 

Firma z Ukrainy której główną działalnością jest produkcja sprzętu elektrycznego 

do wielu zastosowań, oferuje kompleksowe rozwiązania do oszczędzania energii 

do głównych sektorów rynkowych: budownictwo prywatne i publiczne, 

przemysł, energia i infrastruktura, centra danych i sieci na zasadzie umowy 

dystrybucyjnej. Główne zalety: polityka cenowa zapewniająca wielopoziomową 

dystrybucję, wysokiej jakości produkty i innowacyjne rozwiązania.

Ukrainian SME, whose main activity is the production of electrical equipment for 

various purposes, offers comprehensive solutions in energy saving for key 

market segments: civil and housing construction, industry, energy and 

infrastructure, data centers and networks through a distribution services 

agreement. Main advantages: pricing policy that ensures efficient multi-level 

distribution, high quality and innovative solutions.

28/07/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BRAT20220720002

Austriacki start-up szuka w Europie dostawcy maszyny do produkcji kulek 

energetycznych. Firma produkuje różne rodzaje wegańskich kul energetycznych i 

dlatego poszukuje maszyny do automatyzacji tego procesu.

An Austrian start-up is looking for a supplier of a kind of energy ball making 

machine within Europe. The company produces different kinds of vegan energy 

balls and therefore seeks a machine for the automation of this process.

20/07/2023 różne inne produkty



BRDE20220706011

Agencja handlowa z siedzibą w Niemczech reprezentuje dostawców OEM dla 

branży motoryzacyjnej, pierwszego i drugiego poziomu. Firma poszukuje 

producentów siedzeń, wytłoczek, smarów syntetycznych lub gumy, dużych części 

z tworzyw sztucznych i innych produktów (kompozytów, akumulatorów, silników 

elektrycznych, regulatorów szyb, kamer, systemów nawigacji, czujników i 

systemów elektrycznych) w celu  zawarcia umowy agencyjnej.

A German established sales agency represents suppliers to the automotive OEM, 

1st and 2nd tiers. They request manufacturers of seat structures, stampings, 

synthetic greases or rubber, large plastic parts and other products (composites, 

batteries, electric motors, window regulators, cameras, navigation systems, 

sensors and electrical systems) interested in a commercial agency agreement. 

05/07/2023 narzędzia i części

BRES20220713006

Hiszpańska firma poszukuje w Europie producentów dużej ilości opakowań do 

żywności na wynos: pudełka na makaron, papier z PE (polietylenem) do 

hamburgerów, pudełka i torby na przystawki itp.

We want to find producer in Europe that can offer large quantities of packing 

solutions for take away: noodles box, kraft paper box, paper with PE 

(Polyethylene) for hamburgers, kraft bags with PE for starters, and so on

13/07/2023 opakowania, papier

BRGR20220707005

Firma z miasta Kavala w Grecji jest zakładem z sektora akwakultury. Posiada 

wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie i poszukują inwestorów zagranicznych 

w celu zawarcia umowy venture capital. Firma chce się rozwijać i brać udział w 

programach unijnych.

The company is an auaculture facility in the city of Kavala, Greece. They have 

years of experience in the field and they are looking for foreign investors in order 

to form a venture capital agreement. The company is willing to expand and to 

take part in EU funding programs.

12/07/2023
środowisko/energia/ochrona 

środowiska

BRGR20220719019

Grecka firma budowlana, działająca od 1982 roku, poszukuje stałych 

betonowych barier ochronnych, wspierających pasywne bezpieczeństwo 

drogowe oraz wykorzystywanych w innych zastosowaniach drogowych. 

Wymagana jest certyfikacja CE i testy EN 1317. Firma jest zainteresowana 

partnerstwem w zakresie dostaw lub licencji.

A Greek construction company, operating since 1982, is looking for permanent 

concrete safety barriers, supporting passive road safety and any other road 

applications. CE certification and EN 1317 testing are required. The company is 

Interested in supply or license partnering.

20/07/2023 materiały i usługi budowlane

BRMT20220704006

Założona w 2021 roku, ta maltańska firma prowadzona przez kobietę, 

licencjonowaną wizażystkę poszukuje firmy/hurtowni, która dostarcza maszyny 

do makijażu permanentnego, jednorazowe elementy, takie jak rękawiczki 

nitrylowe lub igły, a także kosmetyki do pielęgnacji skóry, aby rozszerzyć swoją 

ofertę biznesową na lokalnym rynku. Firma jest zainteresowana długofalową 

współpracą. Poszukuje dostawcy lub producenta.

Established in 2021, this Maltese female entrepreneur and licensed make-up 

artist is looking for a company / wholesaler that supplies permanent make-up 

machines, disposable items such as nitrile gloves or needles, as well as skin care 

cosmetics in order to expand her business offerings to the local market. Long-

term cooperation is welcome for mutual benefit. Company is looking for a 

supplier or manufacturing agreement.

04/07/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BRNL20220713011

Holenderska firma jest dostawcą szerokiego zakresu znanych marek rozwiązań 

okablowania z włókna szklanego,  miedzi i kabli koncentrycznych. Klienci są 

aktywni w projektach LAN, centrach danych i infrastrukturalnych projektach 

kablowego transferu danych. Firma chce rozszerzyć swój rynek zbytu i nawiązać 

współpracę z zagranicznymi partnerami z branży systemów okablowania. Formy 

współpracy to umowa komercyjna lub dostawy.

The company is a supplier of a wide range of well known brands of cabling 

solutions in fibreglass, copper and coax. Their clients are active in the LAN, data 

centers and infrastructural projects for wired data transfer. The company is 

broadening their scope on the EU market to grow internationally. They would 

like to supply, in cooperation with partners in Europe, more international based 

clients. The company looks partnerships in Europe with foreign cabling solutions 

companies.

13/07/2023 różne inne produkty

BRNL20220725006

Sklep internetowy agri poszukuje dostawców/producentów do sprzedaży swoich 

produktów.

Przez zakup lub dropshipping.

Agri webshop is looking for suppliers/manufacturers to sell their products on its 

webshop.

Via purchase or dropship.

25/07/2023 spożywcza

BRNL20220725010
Firma chciałaby zlecić produkcję łuków tradycyjnych w celu zwiększenia 

produkcji.

We are looking to outsource our manufacturing of traditional bows to increase 

production.
25/07/2023 inne usługi



BRPT20220705009

Portugalska firma, założona w 2019 roku, specjalizuje się w tworzeniu 

oprogramowania, aplikacjach internetowych i mobilnych, wyzwaniach 

funkcjonalnych, weryfikacjach koncepcji, programach do zarządzania oraz 

platformach dla inteligentnych miast. Działa w oparciu o metodykę Agile i 

framework Scrum. Opracowała platformę internetową i mobilną, która agreguje 

narzędzia CRM, ERP i SCM i może zostać dostosowana do każdego obszaru 

biznesowego.

The Portuguese company, founded in 2019, is specialized in software 

development, web or mobile applications, functionality challenges, proofs of 

concept, management software programs or platforms for smart cities. It works 

based on Agile methodology and Scrum framework. It has developed a Web and 

Mobile platform that aggregates CRM, ERP and SCM tools that are totally 

customizable to each business area.

04/07/2023 komputery i IT

BRRO20220705006

Rumuńska, rodzinna firma jest zainteresowana podpisaniem umów handlowych 

i/lub dostawczych z zagranicznymi partnerami w celu pozyskania dwóch 

odrębnych kategorii produktów. Z jednej strony, chciałaby współpracować z 

międzynarodowymi producentami surowców do produkcji damskiej bielizny i 

strojów kąpielowych. Z drugiej strony poszukuje dostawców gotowych, damskich 

produktów odzieżowych i bieliźnianych. Poszukiwani są wyłącznie partnerzy 

europejscy.

The Romanian, family-owned company is interested in signing commercial and/ 

or supplier agreements with foreign partners to acquire two distinct product 

categories. On the one hand, they would like to collaborate with international 

producers of raw materials for women’s lingerie and swimwear. On the other 

hand, they seek suppliers of ready-made, women’s clothing and underwear 

products. European partners only are sought.

04/07/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRRO20220715006

Rumuńska firma poszukuje dostawców EPS 50 – granulek styropianu do swojej 

linii do produkcji puf. Są zainteresowani współpracą z partnerami 

międzynarodowymi (bez względu na kraj pochodzenia) w ramach umów 

handlowych.

The Romanian company seeks suppliers of EPS 50 – expanded polystyrene beads 

for their bean bag production line. They are interested in cooperating with 

international partners (no matter their country of origin) under commercial 

agreements.

14/07/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BRSI20220726004
Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji worków poszukuje 

dostawców worków foliowych PE-LD ZIP lock grip seal.

A Slovenian company specializing in the manufacturing and distribution of bags 

is looking for suppliers of PE-LD ZIP lock grip seal plastic bags.
25/07/2023 opakowania, papier

BRSK20220701001

Innowacyjne studio rozwoju gier z siedzibą w Bratysławie chce wznieść branżę 

gier na wyższy poziom. Ich główna gra rozwija to, co jest możliwe, łącząc 

swobodną grę i nagrody blockchain, aby zasadzić prawdziwe drzewa w 

prawdziwym świecie. Ten rodzaj kreatywności i innowacji jest rozwijany w 

studio. Firma poszukuje nowych partnerstw i inwestycji, szczególnie w sektorze 

ekologicznym, gier i kryptowalut.

An innovative Game Development Studio based in Bratislava aims to elevate the 

gaming industry. Our primary game expands what is possible by combining 

casual gaming and blockchain rewards to plant REAL trees in the real world. This 

kind of creativity and innovation is celebrated and nurtured at the studio. The 

company is looking for new partnerships and investments specifically in the 

ecological, gaming, and crypto-gaming sectors.

30/06/2023 komputery i IT

BRSK20220712007

Słowacki producent sklejki z drewna brzozowego dla przemysłu meblarskiego 

nawiąże współpracę z producentem lub dostawcą forniru z krajów UE 

(szczególnie z Europy środkowej). Oferowana umowa dostawy.

A Slovak producer of moulded beech plywood for the furniture industry would 

like to establish cooperation with a producer or supplier of veneer from EU 

countries (especially from middle Europe). The company offers cooperation 

under supplier agreement.

19/07/2023 produkty drewniane, meble
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