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BOIT20220802004

Sycylijska firma specjalizująca się w produkcji oliwy z oliwek poszukuje 

dystrybutorów. Firma posiada doświadczenie we współpracy 

międzynarodowej i chce rozszerzyć swoją działalność.

A Sicilian company, specialized in olive oil production, is looking for a 

distribution agreement. The firm already has experience in 

international cooperation and seeks to expand even more its business.

01/08/2023 spożywcza

BOIT20220802012

Włoska firma krawiecka z siedzibą na Sycylii, będąca partnerem wielu 

luksusowych marek i posiadająca doświadczenie we współpracy 

międzynarodowej, poszukuje firm do nawiązania trwałej współpracy w 

ramach umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa.

Italian tailoring company, located in Sicily, currently partner of many 

luxury brands and expert in international cooperation, seeks firms to 

establish a long-lasting cooperation under manufacturing agreement 

or subcontracting form. 

01/08/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOBE20220802009

Belgijska firma usługowa, będąca ekspertem w dziedzinie data science, 

AI i rozwoju oprogramowania, tworzy nowe innowacyjne rozwiązania 

od podstaw, w oparciu o frameworki open-source. Innowacyjność 

polega na tym, że cała własność intelektualna zostaje przeniesiona na 

klienta. Firma posiada doświadczenie w obsłudze klientów z różnych 

sektorów i na arenie międzynarodowej. Chcą pomagać innym firmom i 

realizować projekty związane z oprogramowaniem lub sztuczną 

inteligencją oraz realizować umowy o współpracy badawczej.

Belgian services company, expert in data science, AI and software 

development. The company creates new innovative solutions starting 

from scratch, based on open-source frameworks. Their innovation: all 

intellectual property ownership is transferred to the client. They have 

experience serving clients from different sectors and internationally. 

They are looking to help other companies and to complete software or 

artificial intelligence projects and research cooperation agreements.

02/08/2023 komputery i IT

BOGR20220803008

Grecki producent polepszaczy gleby, produkowanych metodą 

naturalnego przetwarzania odpadów organicznych w procesie 

kompostowania organicznego, poszukuje partnerów dystrybucyjnych i 

handlowych.

A Greek producer of soil enhancers made from the natural treatment 

of organic waste through an organic composting process seeks 

partners for distribution and commercial agency agreements.

02/08/2023 rolnictwo

BOIT20220802013

Sycylijska firma produkująca ciastka, znana z wysokiej jakości 

standardów, stosująca się do dawnych receptur rzemieślniczych, 

poszukuje partnerów do nawiązania długotrwałej współpracy w 

ramach umowy handlowej lub dystrybucyjnej.

Sicilian biscuits company, renowned for its high-quality standards not 

altering ancient artisanal recipes, seeks partners to establish a long-

lasting cooperation under a commercial or distribution agreement.

02/08/2023 spożywcza

 BOIT20220803005

Sycylijska palarnia kawy, znana z wysokiej jakości standardów, 

stosująca się do dawnych receptur rzemieślniczych, poszukuje 

partnerów do nawiązania długotrwałej współpracy w ramach umowy 

handlowej lub dystrybucyjnej.

Sicilian coffee roasting company, renowned for its high-quality 

standards not altering ancient craftsmanship, seeks firms to establish a 

long-lasting cooperation under a commercial, distribution or 

manufacturing agreement.

02/08/2023 spożywcza

BOLT20220803013

Fińska spółka kapitałowa z siedzibą na Litwie zajmuje się produkcją 

wysokiej jakości wełny oraz ekologicznej, regenerowanej bawełny do 

użytku domowego (koce, narzuty, pokrowce itp.). Firma jest 

zainteresowana rozwojem działalności za granicą w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych, jako podwykonawca lub 

producent.

The Finish capital company from Lithuania is involved in high-quality 

wool and organic, regenerated cotton home textile (blankets, throws, 

covers, etc.) manufacturing. The company is interested in developing 

business abroad under the distribution services agreement. It is ready 

to act as a subcontractor or manufacturer as well.

02/08/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria



BOGR20220803015

Grecki producent lokalnie wydobywanego kamienia naturalnego z 

północnej Grecji oferuje do dystrybucji przetworzone i cięte produkty z 

marmuru i granitu.

A Greek manufacturer of locally-quarried natural stone from Northern 

Greece is offering its processed and cut marble and granite products 

for distribution.

02/08/2023 materiały i usługi budowlane

BONL20220803014

Dla większości MŚP badania rynków zagranicznych są zbyt drogie. 

Holenderska firma z sektora MŚP oferuje oparte na chmurze, 

wielojęzyczne aplikacje do eksploracji rynków zagranicznych i handlu 

międzynarodowego. Narzędzia te są niedrogie i bez barier językowych. 

Ponieważ założyciel przechodzi na emeryturę, firma oferuje możliwość 

przejęcia jej produktu w celu dalszego oferowania go na rynku. 

Transfer wiedzy i pomoc techniczna są częścią przewidywanej umowy 

handlowej.

For far most of the SMEs, market research foreign markets is too 

exepensive. This Dutch SME offers cloud-based multilingual 

explorative market research apps, in order to discover cross-border 

opportunities. Affordable for anyone without language barriers. Since 

the founder is getting retiring, the company offers it’s product. The 

company is looking for a takeover party that can further exploit the 

product. Knowledge transfer and technical assistance is part of the 

foreseen commercial agreement.

02/08/2023 komputery i IT

BOUA20220721004

Ukraińska firma zlokalizowana z zachodniej części kraju oferuje 

wszystkie technologie obróbki szkła. Firm została przetestowana przez 

IFT Rosenheim, posiada dwa zakłady przetwórcze. Jedną z głównych 

działalności spółki jest szkło architektoniczne i elewacyjne. Jej zakłady 

przetwórcze mogą wytwarzać wszystkie wyroby ze szkła płaskiego: 

szyby zespolone; szkło hartowane; szkło gięte; szkło laminowane; szkło 

emaliowane; szkło z nadrukiem cyfrowym.

Ukrainian company is located on western Ukraine can offer all the 

types of glass processing. The company is tested by IFT Rosenheim and 

has 2 processing factories. One of the main activities of the Company 

is architectural facade glazing. Processing factories can produce all the 

flat glass products: - insulating glass units; - tempered glass; - bended 

glass - laminated glass; - emailed glass; - Digital printed glass.

02/08/2023 materiały i usługi budowlane

BODE20220803017

Niemiecka firma jest jednym z wiodących producentów obrączek 

zaręczynowych i ślubnych w Europie. Posiada unikalny system 

sprzedaży, który obejmuje najnowocześniejszy konfigurator, 

umożliwiający klientom końcowym zaprojektowanie własnych 

pierścionków. Firma oferuje umowy licencyjne potencjalnym 

partnerom m.in. jubilerom i sprzedawcom detalicznym we Francji i 

Portugalii, zainteresowanym oferowaniem spersonalizowanych i 

„made in Germany” obrączek zaręczynowych i ślubnych.

A German company is one of the leading engagement and wedding 

ring manufacturers in Europe. It has a unique sales process that 

includes a state-of-the-art configurator enabling end customers to 

design their own rings. The company is offering licence agreements to 

partners, e.g. jewellers and retailers, in France and Portugal interested 

in offering customised and “made in Germany” engagement and 

wedding rings.

02/08/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOIT20220803012

Sycylijska firma cukiernicza, specjalizująca się przede wszystkim w 

wyrobach zawierających pistacje i migdały, znana z wysokiej jakości 

standardów dawnego rzemiosła, poszukuje firm do nawiązania 

długotrwałej współpracy w ramach umowy handlowej lub 

dystrybucyjnej.

Sicilian pastries company, specialized primarily in pistachio and 

almonds products, renowned for its high-quality standards not altering 

ancient craftsmanship, seeks firms to establish a long-lasting 

cooperation under a commercial or distribution agreement.

02/08/2023 spożywcza



BOPT20220801040

Portugalskie MŚP projektuje, opracowuje i wdraża urządzenia 

medyczne. Firma poszukuje dystrybutorów na urządzenie medyczne 

do zajęć rehabilitacyjnych. Urządzenie medyczne to platforma do 

mierzenia nacisku i siły z biofeedbackiem. Firma poszukuje agentów 

handlowych, a także dystrybutorów z doświadczeniem i wiedzą z 

zakresu sprzedaży urządzeń medycznych do terapii fizycznej oraz rynku 

rehabilitacji.

A Portuguese SME designs, develops and implements medical devices. 

The company is looking for distributors for a medical device to physical 

rehabilitation activities. The medical device is a pressure and force 

platform with visual biofeedback. This Portuguese SME is looking for 

commercial agents to represent the new medical device and also 

distributors with background and knowledge from the medical devices 

of physical and vestibular therapy, and rehabilitation market.

02/08/2023 medycyna

BOIT20220803023

Sycylijska firma rolno-spożywcza, specjalizująca się w produkcji 

wysokiej jakości kaszy manny, piwa i pszenicy, poszukuje partnera w 

celu nawiązania współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej.

Sicilian agrifood company, specialized in the production of high-quality 

semolina, beer, and wheat, seeks partner to establish a long-lasting 

cooperation under a distribution agreement.

02/08/2023 rolnictwo

BOFR20220811002 

Francuska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji mebli dla 

dzieci i poszukuje nowych partnerów z branży pracujących ze sklepami 

z  artykułami dziecięcymi lub sklepami online do współpracy na 

zasadzie umowy dystrybucyjnej lub umowy komercyjnej.

French company specialised in the design and manufacture of baby 

furniture searches new childcare partners working with retail stores 

and online stores to cooperate either under distribution services or 

commercial agency agreement.

29/08/2023 produkty drewniane, meble

BRGR20220819007 

Grecka firma zapewnia usługi eksperckie z zakresu elektrowni, 

niezależnych dostawców energii  (IPPs) oraz sektora odnawialnych 

energii poszukuje partnerów w celu budowy kontenerowych 

rozwiązań do przechowywania energii. Systemy są używane do 

gromadzenia energii. Zmagazynowana energia może zostać 

wykorzystana w późniejszym czasie do wykonywania niezbędnych 

operacji. Grecka firma szuka inżynierów, nabywców i dostawców epc 

w branży budowlanej.

A Greek company providing expert services for Power Generation 

Utilities, Independent Power Producers (IPPs) and the Renewable 

Energy sector is looking for partners in order to build containerized 

Energy Storage System solutions. These systems are used to store 

energy. The stored energy can be drawn upon at a later time to 

perform useful operations. The Greek company is looking for 

Engineering, Procurement and Construction (EPC) providers and 

partners.

29/08/2023 sprzęt elektroniczny i elektryczny

BOCY20220830001 

Cypryjska firma operująca w zakresie rzeźni dla pozyskiwania 

wołowiny, wieprzowiny, jagnięciny, baraniny produkuje świeże, 

schłodzone lub zamrożone mięso w tuszach lub kawałkach i poszukuje 

potencjalnych firm we Włoszech, Egipcie, Jordanii, Omanie i Katarze 

na zasadzie umowy na dostawę oraz dystrybucję produktów firmy na 

ich terytoriach.

A Cypriot company which operates slaughterhouses for beef, pork, 

lamb, and mutton and produces fresh, chilled, or frozen meat in 

carcasses and cuts, is looking for potential companies in Italy, Egypt, 

Jordan, Oman, and Qatar, under supplier agreement to supply and 

distribute company’s products in their territories.

30/08/2023 spożywcza

TRDE20220831007

Niemiecki instytutu badawczy z zakresu grafik komputerowych, 

opracował innowacyjną stację do skanowania 3D do automatycznej 

digitalizacji dowolnych artefaktów oraz ogromnych zbiorów 

muzealnych, archiwum, bibliotek. W celu produkcji części 

hardwarowych do systemu, poszukiwani są specjaliści do współpracy z 

systemami robotycznymi. Współpraca poszukiwana powinna być w 

formie umowy komercyjnej.

The German computer graphics research institute has developed an 

innovative 3D scanning station for the automatic digitization of 

arbitrary artifacts and large collections of museums, archives, libraries 

and archives. In order to manufacture the hardware components of 

the system, a specialist in collaborative robotic systems is sought. 

Cooperation is envisaged under a commercial agreement. 

30/08/2023 komputery i IT



BOES20220406003 

Innowacyjna firma hiszpańska specjalizuje się w usługach, produktach 

oraz rozwiązaniach z zakresu telekomunikacji, kontroli oraz 

dostarczania inteligentnych sygnałów i zapewnia usługi konsultingowe 

oraz technologiczne z zakresu gwarancji produktu. Firma jest 

zainteresowana podwykonawstwem oraz zleceniem z partnerami 

potrzebującymi zapewnienia bezpieczeństwa sprzętu o znaczeniu 

krytycznym.

An innovative Spanish company, specialised in services, products and 

solutions in the field of telecommunications, control and signal 

intelligence provides consulting and technology services in the field of 

product assurance.

The company is interested in outsourcing and subcontracting 

agreements with partners in need of assurance for mission critical 

equipment.

30/08/2023 komputery i IT

BORO20220623007

Ta rumuńska firma z Transylwanii, od 2013 roku aktywnie zajmuje się 

wydobyciem i przetwarzaniem minerałów zeolitowych. W oparciu o 

badania naukowe, testy i certyfikaty, zeolit jest naturalnym i 

ekologicznym zasobem mającym zastosowanie w różnych dziedzinach: 

w hodowli zwierząt, roślin, uzdatnianiu wody, ochronie środowiska, 

itp. Rumuńska firma poszukuje międzynarodowych partnerów 

zainteresowanych współpracą w ramach umowy handlowej lub 

umowy z dostawcami.

A Romanian company from Transylvania is actively involved in the field 

of extraction and processing of zeolite minerals since 2013. Based on 

research studies, tests and certifications, the zeolite is a natural & 

ecological resource with applicability in various fields: animal 

husbandry, plant culture, water treatment, environmental protection 

etc. The Romanian company is looking for international partners 

interested in commercial or supplier agreement. 

16/08/2023 różne inne produkty

BOHU20220816008

Innowacyjna węgierska firma developerska oferuje system, który jest 

odpowiedni do wytwarzania energii elektrycznej w dzień i w nocy, 

wykorzystując zarówno energię wiatrową, jak i słoneczną. Firma 

poszukuje potencjalnych partnerów zainteresowanych dystrybucją i 

współpracą agencyjną. W przypadku ugruntowanego, mocnego 

partnera istnieje również możliwość licencjonowania.

A Hungarian innovative company is offering a system that is suitable 

for generating electricity day and night by utilizing both wind and solar 

energy. The developer company is looking for potential partners 

interested in distributing and commercial agency partnership. In case 

of a strong partner, there is a possibility for licensing as well.

16/08/2023 środowisko/energia/ochrona środowiska

BOPT20220812004

Portugalski start-up oferuje różne rozwiązania dla opłacalnego 

recyklingu zużytych olejów kuchennych, a następnie przetwarzania ich 

w płynne detergenty. Koncentrując się na wytwarzaniu produktów 

ekologicznych, w ofercie znajdują się różnego rodzaju detergenty: do 

podłóg, naczyń, odzieży, dużych powierzchni, powierzchni szklanych 

oraz mydło w płynie do rąk. Portugalska firma poszukuje hurtowni, 

dystrybutorów lub pośredników handlowych chętnych do zawarcia 

umów agencyjnych lub umów dystrybucji. 

Portuguese start-up offers different solutions for viable recycling of 

used cooking oils and consequent processing into liquid detergents. 

With its focus on the production of ecologic products, the company 

has been produced different type of detergents for: floor, dishes, 

clothes, multi-surface, glass and liquid soap for hands.The Portuguese 

company is looking for wholesalers, distributors or commercial agents 

willing to establish commercial agency agreements or distribution 

services agreements.

16/08/2023 różne inne produkty



BORO20220816010

Rumuńska firma specjalizuje się w oferowaniu rozwiązań cyfrowych 

firmom, które chcą zautomatyzować swoje codzienne procesy. Oferta 

zawiera doradztwo cyfrowe i warsztat, które mają pomóc klientom w 

zrozumieniu ich potrzeb i kontynuacji wsparcia w zakresie wyzwań, 

które firmy sobie stawiają. Firma pracuje z technologiami takimi jak 

Python, React, Linux i oferuje wiedzę z zakresu projektowania UX/UI. 

Poszukiwani są partnerzy do współpracy w ramach umowy z 

dostawcą.

The Romanian company is specialized in offering digital solutions to 

companies looking to automate their everyday processes. Starting 

from digital consultancy and workshops meant to assist clients in 

understanding their needs and continuing with supporting them in 

solving their challenges. The company works with technologies like 

Python, React, Linux and it offers UX/UI design expertise. They are 

looking for collaboration partners, under supplier agreement.

16/08/2023 komputery i IT

BOLT20220817010

Litewski producent opracował i oferuje innowacyjny, fermentowany 

produkt mleczy z kapsułkowanymi witaminami i minerałami - 

specjalistyczną żywność dla osób w podeszłym wieku i osób aktywnych 

zawodowo. Funkcjonalny produkt wzbogacony jest o proteiny, 

witaminy, minerały, antyoksydanty. Chcąc poszerzyć rynki zbytu, firma 

poszukuje pośredników handlowych do współpracy na podstawie 

umowy pośrednictwa handlowego i umowy dystrybucji. Możliwe jest 

również zawarcie umowy produkcyjnej.

The Lithuanian producer has created and is offering innovative 

fermented milk product with encapsulated vitamins and minerals - 

specialty food for the geriatric population and active people. The 

functional product is enriched with proteins, vitamins, minerals, 

antioxidants. The company is seeking to expand abroad and is looking 

for trade intermediaries to work under a commercial agency 

agreement and distribution services agreement. A manufacturing 

agreement might be possible as well.

17/08/2023 spożywcza

BOSI20220817011

Ta słoweńska firma projektuje i produkuje na zamówienie meble do 

wnętrz (w tym do pokoi hotelowych, kuchni, apartamentów, 

luksusowych domów. Firma poszukuje firm do zakupu lub odsprzedaży 

mebli. Mile widziani partnerzy z Europy Północnej, a także z Dubaju i 

Ameryki.

A company from Slovenia that designs and manufactures custom 

interior furniture for hotel rooms, kitchens, apartments, luxury houses 

is looking for companies to buy or resell furniture, companies from 

Northern Europe, companies from Dubai and America are also 

welcome.

17/08/2023 produkty drewniane, meble

BOUA20220815010

Ukraińska firma działająca na rynku budowlanym oferuje swoim 

partnerom opłacalny projekt społeczno-komercyjny na podstawie 

umowy inwestycyjnej lub umowy handlowej. Projekt ma na celu 

wyznaczenie nowego światowego trendu w tworzeniu 

prefabrykowanych mini-hoteli dla uchodźców, osób wewnętrznie 

przesiedlonych, niechronionych społecznie obywateli Ukrainy i innych 

krajów świata! Według różnych prognoz do 2028 roku wielkość rynku 

"mobile home" na świecie znacząco wzrośnie. Projekt zakłada budowę  

miasteczka „Hotel FreeDom”, które będzie składać się z modułów. 

A Ukrainian company operating in the construction market offers a 

profitable socio-commercial project to its partners under an 

investment agreement or a commercial agreement.

17/08/2023 różne inne produkty



BODE20220811003

Niemiecki dostawca usług inżynieryjnych posiada duże doświadczenie 

z zakresu rozwoju oprogramowania, sprzętu, mechaniki 

urządzeń/systemów medycznych. Firma oferuje wsparcie począwszy 

od pomysłu, aż po studium wykonalności lub opracowanie prototypu, 

a także dopuszczenie do obrotu i produkcję seryjną. MŚP jest 

zainteresowane umowami podwykonawczymi lub outsourcingowymi z 

partnerami przemysłowymi z sektora medycznego lub life science, aby 

towarzyszyć i realizować ich pomysły na kompleksowe urządzenia i 

sprzęt. 

The German engineering service provider has extensive experience in 

software, hardware and mechanical development of medical 

devices/systems. They offer support starting from the idea up to the 

feasibility study or development of the prototype as well as market 

approval and series production. The SME is interested in 

subcontracting or outsourcing agreements with industrial partners 

from the medical or life science sector to accompany and realize their 

ideas for complex devices and instruments.

18/08/2023 komputery i IT

 BOFI20220627006

Fińska firma dostarczająca pieluchy dla niemowląt i produkty do 

higieny kobiecej znana jest ze zrównoważonej produkcji i najwyższej 

jakości ekologicznych produktów higienicznych. Firma już eksportuje 

swoje produkty i poszukuje nowych rynków docelowych. Obecnie 

szukają partnerów handlowych do dystrybucji i są gotowi zapewnić 

niezbędne wsparcie dla rozwoju biznesu lokalnie.

A Finnish company providing baby diapers and feminine hygiene 

products is known for their sustainable production and premium eco 

hygiene products. The company is already exporting their products 

and is looking for new target markets. They are now searching 

commercial distribution partners and are ready to provide the needed 

support for growing the business locally.

18/08/2023 różne inne produkty

BODE20220818015

Firma zajmująca się cyfrowym drukiem na tekstyliach, zlokalizowana 

na południu Niemiec, może szybko przekształcić projekty kolorystyczne 

w obrazy na tkaninach. Firma nie określa minimalnych ilości 

zamówienia. Firma poszukuje partnerów, którzy potrzebują wysokiej 

jakości nadruków i ciekawych projektów od międzynarodowych 

projektantów, w celu zawarcia umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub pośrednictwa handlowego.

This digital textile printing company, located in the south of Germany, 

can quickly and reliably transform your colour and design ideas into 

reality on fabric. They are able to do the complete workflow and have 

no minimum quantities. The company is looking for partners, who 

need high-quality prints and top-designs from international designers, 

in order to enter into a distribution services or commercial agency 

agreement.

18/08/2023 inne usługi

BOHR20220812007

Certyfikowane laboratorium GMP z Chorwacji oferuje usługi 

testowania jakości leków dla podwykonawców. Głównymi docelowymi 

partnerami są inne laboratoria GMP, które nie mają własnych 

zdolności badawczych i/lub chciałyby zlecić niektóre swoje działania 

podwykonawcom.

The GMP certified laboratory from Croatia is offering its Quality 

Testing of Medicines services for subcontracting. The main targeted 

partners are other GMP laboratories that lack of their own testing 

capacity and/or would like to subcontract some of their activities. 

18/08/2023 medycyna

BOLT20220818009

Litewska firma świadczy usługi druku cyfrowego na włóknach 

naturalnych, takich jak len, bawełna, wiskoza i planuje rozpocząć 

współpracę z markami odzieżowymi, tekstyliami domowymi, agentami 

oraz klientami, którzy potrzebują usług drukowania na tkaninach. 

Potencjalnym partnerom oferowana jest współpraca w ramach 

umowy produkcyjnej lub umowy agencyjnej.

The Lithuanian company provides digital printing services on natural 

fibers such as like linen, cotton, viscose and is looking forward to start 

cooperation with fashion, home textile brands, agents and clients that 

need fabric printing services. The cooperation under the 

manufacturing agreement or under the commercial agency agreement 

is offered to the potential partners.

18/08/2023 inne usługi



BOBE20220818018

Belgijska firma produkuje przędzę i różne rodzaje dzianin 

bawełnianych, bawełniano-poliestrowych i wiskozowych we własnej 

przędzalni. Firma ma siedzibę w Belgii, ale posiada własny zakład 

produkcyjny w Indiach. Firma szybko reaguje na zamówienia i dostawy 

oraz stara się eksportować swój asortyment przędz na rynek 

europejski. Firma poszukuje dystrybutorów i hurtowni w Europie.

The Belgian company produces yarn and different types of knitted 

garment cotton, cotton polyester and viscose yarn from their own 

spinning mill. The company is based in Belgium but has its own 

production plant in India. The company quickly responds to orders and 

supplies and seeks to export their yarn range to the European market. 

The company is looking for distributors and wholesalers in Europe.

18/08/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOCY20220818007

Cypryjska firma, która zajmuje się produkcją i dystrybucją wysokiej 

jakości produktów opakowaniowych dla przemysłu farmaceutycznego, 

weterynaryjnego, kosmetycznego i spożywczego, poszukuje 

potencjalnych firm (tj. importerów, dystrybutorów, copackerów) w 

ramach umowy handlowej, dostawcy i outsourcingu w celu 

dostarczenia swoich produktów w celu inwentaryzacji hurtowej i 

dostarczania do innych firm lub do własnych celów.

A Cypriot company which manufactures and distributes quality 

packing products to the pharmaceutical, veterinary, cosmetic and food 

industry is looking for potential companies (i.e., importers, 

distributors, copackers) under commercial, supplier and outsourcing 

agreement to supply their products to take inventory in bulk and to 

either deliver to other companies or for their own purposes.

19/08/2023 opakowania, papier

 BOSK20220809007

Słowacka firma programistyczna specjalizuje się w rozwoju wysokiej 

jakości rozwiązań cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne i webowe 

oraz programy dedykowane dla firm z różnych segmentów 

przemysłowych (produkcja, logistyka, dystrybucja, ubezpieczenia, 

usługi ochrony zdrowia, usługi biznesowe i in.) Firma poszukuje 

partnerów do umów outsoursingu.

Established Slovak software company specializes in the development 

of high-quality digital solutions such as mobile and web applications 

and custom-made software solutions for companies in different 

industry segments (such as production, logistics, distribution, 

insurance, healthcare services, business services and other). They are 

looking for partners to cooperate within the framework of an 

outsourcing agreement.

09/08/2023 komputery i IT

BOSK20220809009

Wysoce innowacyjna firma słowacka opracowała pierwszą 

kompleksową, inteligentną i bezpieczną platformę Internetu rzeczy, 

która porządkuje w logiczny i przejrzysty sposób różnice na rynku 

platform IoT. Firma poszukuje partnerów gotowych do stosowania jej 

platformy - poprzez umowy handlowe lub outsoursingu.

Highly innovative Slovak company has developed first complex Smart 

and Secure IoT platform to bring order, logic and clarity of points of 

difference to the jumbled IoT platform market. The company is looking 

for partners who would like to use their platform - via commercial 

agreement or outsourcing agreement.

09/08/2023 komputery i IT

BOSK20220809010

Mała słowacka firma aktywna w dziedzinie produkcji wyrobów z 

tworzyw sztucznych technikami wtrysku i termoformowania poszukuje 

partnerów do współpracy poprzez umowę handlową lub outsoursingu. 

Firma oferuje wolne moce produkcyjne dla przykładowych wyrobów 

przemysłowych jak formy techniczne, testery niskonapięciowe, 

zabawki, narzędzia itp.

A small Slovak company active in the field of manufacturing of plastic 

products with technologies of injection moulding and thermoforming 

is looking for partners to cooperate via commercial agreement or 

outsourcing. The company offers its free production capacities for 

manufacturing of plastic products, such as articles for industry and 

technical mouldings, low voltage testers, toys, moulds and tools, etc.

09/08/2023 różne inne produkty



 BOSK20220809011

Innowacyjna słowacka firma z branży druku 3D i wytwarzania 

addytywnego oferuje swoje usługi, takie jak modelowanie 3D nowych 

komponentów i zestawów do produkcji 3D, skanowanie 3D i 

optymalizacja istniejących modeli. Firma poszukuje zagranicznych 

partnerów do współpracy na bazie umowy outsoursingu.

An innovative Slovak company operating in the field of 3D printing and 

additive manufacturing via technologies is offering their services such 

as 3D modeling of new components and assemblies for 3D 

manufacturing, 3D scanning or optimization of existing models. The 

company is looking for foreign partners to cooperate via outsourcing 

agreement.

09/08/2023 inne usługi

BOFR20220809003

Francuska firma specjalizuje się w produkcji suplementów diety z 

naturalnymi składnikami w postaci żelków. Firma chce rozwinąć 

sprzedaż w Europie i poszukuje partnerów do umów dystrybucji.

This French company specialises in manufacturing food supplements 

with natural ingredients that come in the form of gummies. Looking to 

develop its sales in Europe and beyond, the company is seeking 

partners for distribution agreements

09/08/2023 spożywcza

BRGR20220727001
Grecka firma poszukuje współpracy z firmą przewozową z licencją 

ALBO. 
Cooperation with trucking company with ALBO license. 10/08/2023 transport/logistyka

BOSK20220810001

Mała technologiczna firma słowacka, producent odważników 

wagowych, poszukuje dostawców stopów cynku. Stop winien być 

zaprojektowany do odlewania ciśnieniowego.  Firma zawrze z 

dostawcami stopu umowę outsoursingu.

A small Slovak technological company, the producer of balance 

weights, is looking for a zinc alloy supplier. The alloy must be designed 

for pressure die casting. The Slovak company plans to use the zinc 

alloy in manufacturing of balance weights. They would prefer a 

cooperation via outsourcing - the partner should be supplying the 

alloy.

10/08/2023 metalowa

BRBE20220715010

Belgijska firma poszukuje partnera do zakładania instalacji grzewczych 

(czarne orurowanie) i prac montażowych (z powierzonego materiału). 

Praca na podstawie stałych cen i cennika (odniesionego do ilości).

We are looking for a company that can carry out heating installations 

(black pipping) and work in installation (material supplied by us). Work 

carried out on a fixed-price basis or on the basis of a price list 

(presumed quantity).

10/08/2023 różne inne produkty

BOSK20220810007

Słowacka firma specjalizująca się w projektach przemysłowych oferuje 

pełne usługi EPC (Engineering, Procurement, Construction) + EPCM 

(Engineering, Procurement and Construction Management) od 

studium wykonalności do przekazania dokumentacji. Firma poszukuje 

partnerów do współpracy na bazie umowy outsoursingu.

The Slovak company specialized in industrial projects is offering 

comprehensive EPC (Engineering, Procurement, Construction) + EPCM 

(Engineering, Procurement and Construction Management) services 

ranging from feasibility studies up to handover documentation. The 

company is looking for partners to cooperate preferably via 

outsourcing agreement.

10/08/2023 inne usługi

BOSK20220810008

Słowacka firma od ponad 20 lat produkuje wytwornice suchego lodu. 

Poszukuje agentów i/lub dystrybutorów do współpracy w celu wejścia 

na nowe rynki.

Slovak company produces and distributes blasting machines more 

than 20 years. Now they are looking for agents and/or distributors for 

cooperation under distribution services and/ or commercial 

agreements to expand on new markets.

10/08/2023 różne inne produkty



BODE20220810009

Niemiecka firma specjalizuje się w projektowaniu probiologicznym. 

Produkuje pokrycia ścienne i stropowe, panele, obrazy, loga i grafiki, 

wazy wykonane z mchu i kwiatów. Te elementy znacznie poprawiają 

akustykę pomieszczenia, gromadzą wilgoć z otoczenia. Firma oferuje 

umowę handlową projektantom wnętrz, florystom, sprzedawcom itp. 

zainteresowanym dystrybucją ścian z mchu i elementów.

A German company specialises in biophilic design. They manufacture 

wall and ceiling coverings, panels, pictures, logos and graphics, balls 

and vases made of real moss and flowers. Those elements provide 

noticeably improved room acoustics, store moisture from the 

environment. The company offers commercial agreement to interior 

designers, shop fitters, florists, retailers etc. interested in distributing 

its moss walls and elements.

10/08/2023 inne usługi

BOBE20220323011

Belgijska firma opracowała nową grupę produktów, mianowicie musy 

bez alergenów o smaku czekolady i owoców. Desery adresowane są do 

wszystkich konsumentów, którzy mają standardowe wzory 

żywieniowe, nietolerancję na alergeny, specjalne przekonania religijne 

(bez użycia produktów zwierzęcych) lub główne powody 

niespożywania produktów zwierzęcych (np. weganie). Firma poszukuje 

nowych partnerów do zawarcia umowy usług dystrybucyjnych.

The Belgian company has developed a brand new range of products, 

namely allergen-free mousses in chocolate and fruit flavors. The 

desserts are aimed at all consumers, whether they have a "standard" 

consumption pattern, an intolerance to allergens, specific religious 

convictions (no animal products used) or main reasons for no longer 

consuming animal products (e.g. vegans). The company is searching 

for new partners under distribution services agreements.

10/08/2023 spożywcza

BOPT20220810010

Portugalska firma z Lizbony zajmująca się projektowaniem  opakowań 

do wina i innych napojów alkoholowych rozszerza działalność 

międzynarodową i poszukuje producentów, którzy potrzebują 

projektantów szklanych butelek.

Portuguese company, based in Lisbon, dedicated to branding and 

packaging design for wine and spirits, is currently expanding its 

international presence and seeking producers that need product 

development and glass bottle design.

10/08/2023 inne usługi

BOLT20220811001

Litewska firma produkcyjna specjalizująca się w obróbce CNC 

poszukuje długoterminowych partnerów. Oferuje obróbkę płyt 

drewnianych, z poliwęglanu, pianek, wiercenia żelkotów z włókna 

szklanego FRP/GRP (tworzywa zbrojone włóknem szklanym). Ponadto 

oferuje obróbkę CNC części metalowych, cięcie laserem, zginanie i 

czyszczenie wibracyjne.

Lithuanian manufacturing company specializing in the CNC (computer 

numerical control) is looking for long-term partners to ensure their 

long-term satisfaction. The company specializes in wood boards, 

polycarbonate, foams, and FRP/GRP gelcoat plastic fiberglass milling. 

Also, metal parts manufacturing with CNC milling, laser cutting, 

marking, bending, and vibratory cleaning.

11/08/2023 metalowa

BOLT20220811005

Litewska firma ma ponad 17 lat doświadczenia w dziedzinie 

projektowania i reklamy. To kreatywne studio tworzy i wdraża 

narzędzia komunikacji wizualnej (projekty graficzne, zewnętrzne i 

wewnętrzne reklamy, stoiska wystawowe, detale wnętrz itp.) Firma 

poszukuje nowych partnerów do umowy usług dystrybucyjnych.

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

design and advertising sphere. Creative studio able to create and 

implement visual communication tools (graphic design solutions, 

outdoor and indoor advertising tools, product stands, interior details, 

educational exhibition stands, etc.). The company is interested in 

finding new partners under a distribution services agreement.

11/08/2023 reklamowa, filmowa



BOAT20220801002

Austriacka firma z doświadczeniem w indywidualnej produkcji 

tekstylnej produktów outdoorowych, takich jak namioty, zestawy do 

ochrony przeciwsłonecznej, wózki, torby, poduszki lawinowe, hamaki 

itp., z wyjątkiem odzieży, oferuje usługi prototypowania i zarządzania 

jakością na linii produkcyjnej wraz z azjatyckimi partnerami 

szwalniczymi firm produkcyjnych na całym świecie w ramach umowy o 

produkcję i podwykonawstwo.

 An Austrian company experienced in individual textile production of 

outdoor products like tents, solar protection assemblies, trolleys, bags, 

avalanche airbags, hammocks, etc., except for clothes, offers its 

prototyping and quality management services within the production 

line with Asian sewing partners to production companies worldwide 

under manufacturing and subcontracting agreement.

31/07/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOAT20220801003

Austriacki producent trzech różnych smaków wielofunkcyjnych 

napojów owocowych i ginu konopnego poszukuje partnerów 

dystrybucyjnych w krajach europejskich dla swoich regionalnych i 

zrównoważonych produktów.

Do swojej sieci dystrybucyjnej poszukują nowych partnerów 

europejskich (koncentracja kładziona jest na Niemcy) chętnych do 

współpracy z korzyścią, aby móc czerpać korzyści z wysokiej jakości 

asortymentu.

An Austrian producer of three different flavours of multifunctional 

fruit drinks and hemp gin is looking for distribution partners in 

European countries for it´s regional and sustainable products.

For their distribution network they are looking for new European 

partners (the focus lies on Germany) willing to cooperate with them 

with the benefit to be able to profit from a high-quality product range. 

31/07/2023 spożywcza

BOAT20220801004

Austriacka firma wynalazła proces osmotyczny do uzdatniania wody i 

produkcji energii. Firma oferuje się teraz jako podwykonawca w 

międzynarodowych przemysłowych i komunalnych zastosowaniach 

pilotażowych projektów separacji i uzdatniania wody.

Firma poszukuje również wykwalifikowanych partnerów 

dystrybucyjnych w zakresie międzynarodowych instalacji uzdatniania 

wody wraz z serwisem.

An Austrian company invented an osmotic process for water 

treatment & energy production. The company is now offering itself as 

a subcontractor for international industrial and municipal applications 

of water separation and -treatment pilot projects.

The company is also looking for skilled distribution partners within the 

field of international water treatment plant installations with 

maintenance service.

31/07/2023 środowisko/energia/ochrona środowiska

BOAT20220801006

Austriacka firma badawcza wynalazła specjalną rolniczą zaprawę 

nasion do powlekania nasion roślin strączkowych (fasoli). Proces ten 

odbywa się poprzez dodanie bakterii Rhizobia (Rhizobium 

leguminosarum Biovar viceae), która ma pozytywny wpływ na znaczne 

zwiększenie plonów roślin.

Firma jest zainteresowana współpracą z przedsiębiorcami z segmentu 

produkcji nasiennej lub innymi odpowiednimi partnerami 

dystrybucyjnymi produktów rolnych.

The Austrian research company invented a special agricultural seed 

treatment for the coating process of legumes (beans) seeds. This 

process happens by the addition of the Rhizobia (Rhizobium 

leguminosarum Biovar viceae) bacterium which has the positive effect 

of increasing the harvest of the plants significantly.

The company is interested in a partnership with companies in the seed 

production segment or other suitable distribution partners of 

agricultural products. 

31/07/2023 rolnictwo



BOAT20220801007

Austriacki producent wysokiej jakości sosów sałatkowych z 

certyfikatem International Featured Standard (IFS) Food w wygodnych 

opakowaniach porcjowanych już teraz bardzo aktywnie dostarcza 

swoje produkty do lokalnej gastronomii, lokalnych firm cateringowych, 

a także do szpitali. Dzięki rozszerzeniu produkcji w ostatnich latach 

firma może teraz poszerzyć swój zakres i wejść na rynek niemiecki i 

szwajcarski poprzez zawieranie umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych z lokalnymi partnerami.

An Austrian producer of International Featured Standard (IFS) Food 

certified high-quality salad dressings in convenient portion packs is 

already very active in delivering its products to the local gastronomy, 

local catering companies as well as to hospitals. As the company 

expanded its production during the last years it is now able to broaden 

its scope and to enter the German and Swiss market by establishing 

distribution service agreements with local partners.

31/07/2023 spożywcza

BOAT20220801008

Austriacka firma będąca globalnym zakładem produkcyjnym i 

handlowym dla wielu różnych surowców mineralnych i specjalności do 

wykorzystania w rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska 

poszukuje europejskich partnerów w ramach umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

An Austrian company which is a global producing and trading 

establishment for many different mineral resources and specialties to 

be used in agriculture, industry and environment sectors seeks 

European partners under a distribution service agreement.

31/07/2023 rolnictwo

BOAT20220801009

Austriacka firma farmaceutyczna będąca liderem na rynku produkcji 

pre- i probiotycznych szczepów bakteryjnych w Austrii i Niemczech 

poszukuje partnerów dystrybucyjnych we Francji, Belgii, Turcji, na 

Węgrzech, w Szwecji i Czechach. Wysoka jakość produktów firmy 

została potwierdzona niezależnymi badaniami na całym świecie, co 

czyni je wyjątkowymi w porównaniu z konkurencyjnymi produktami na 

bakterie jelitowe. Doświadczeni partnerzy dystrybucyjni są mile 

widziani.

The Austrian pharmaceutical company, which is market leader in the 

production of pre- and probiotic bacterial strain products in Austria 

and Germany is looking for distribution partners in France, Belgium, 

Turkey, Hungary, Sweden and the Czech Republic. The company´s high-

quality products are proved by independent studies worldwide which 

makes them outstanding in comparison to competing bowel bacteria 

products. Experienced distribution partners are highly welcome.

31/07/2023 medycyna

BOAT20220801010

Austriacki producent syropów post-mix, który jest w stanie dostarczyć 

ponad 30 różnych syropów smakowych wysokiej jakości 

wyprodukowanych w Austrii poszukuje partnerów dystrybucyjnych w 

krajach europejskich. Do swojej sieci dystrybucji szukają nowych 

partnerów chętnych do współpracy, aby móc czerpać korzyści z 

ugruntowanej marki i istniejącej koncepcji marketingowej.

 An Austrian producer of post-mix syrup, who is able to deliver more 

than 30 different flavoured syrups of high-quality made in Austria is 

looking for distribution partners in European countries. For their 

distribution network they are looking for new partners willing to 

cooperate with them with the benefit to be able to profit from an 

established trademark and an existing marketing concept. 

31/07/2023 spożywcza

BOAT20220801012

Producent znajduje się na południu Austrii i produkuje różnorodne 

chipsy z pieczonych ziemniaków. Firma stworzyła rewolucyjne chipsy 

powietrzne, które są ekologiczną, niskotłuszczową alternatywą dla 

popularnych chipsów ziemniaczanych dostępnych na rynku. Obecnie 

przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutora przekąsek w Skandynawii i 

Niemczech z dobrymi kontaktami z sieciowymi rynkami spożywczymi, 

aby pomóc w promocji i dystrybucji ich linii produktów.

The manufacturer is located in the south of Austria and produces a 

variety of baked potato crisps. The company has created revolutionary 

air-crisps which are the organic, low-fat alternative to common potato 

crisps on the market. They are now searching for a snack distributor in 

Scandinavia and Germany with good connections to chain food 

markets to help promote and distribute its product line.

31/07/2023 spożywcza



BOAT20220801014

Austriacka pracownia projektowa opatentowała modułowy, 

drewniano-stalowy system łóżek strychowych, dostosowany do 

warunków życia w miastach XXI wieku. Ten system maksymalnie 

wykorzystuje małe pomieszczenie i można go zdemontować i 

ponownie złożyć w ciągu kilku minut. Wielokrotnie nagradzana 

konstrukcja opiera się na technice mocowania, wykorzystującej w 

inteligentny sposób grawitację. W celu wprowadzenia projektu na linię 

produkcyjną, klient poszukuje licencjobiorców istniejącej marki mebli 

lub partnera produkcyjnego na terenie Europy.

 An Austrian design studio patented a modular wood & steel loft bed 

system which is adapted to the living conditions in cities of the 21st 

century. This system makes the most out of a small room and can be 

dis- and reassembled within minutes. The award-winning design is 

based on a clamping technique, using gravity in an intelligent way. In 

order to bring its design into a production line, the client is looking for 

licensees of an existing furniture brand or a production partner within 

Europe.

31/07/2023 produkty drewniane, meble

BOLV20220729016

Łotewska firma produkuje elastyczne produkty medyczne - od 

bandaży, pończoch uciskowych po kompleksowe produkty wspierające 

plecy. Firma poszukuje globalnej rozbudowy sieci dystrybucji i 

zapewnienia elastycznych warunków dostaw. Firma poszukuje 

dystrybutorów wyrobów medycznych w Hiszpanii i Portugalii. Firma 

obsługuje również umowy agenta-przedstawiciela 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

BRBG20220801015

Bułgarska firma, producent zdrowych olejów nierafinowanych 

tłoczonych na zimno, poszukuje dystrybutorów lub producentów 

różnych ekologicznych nasion i orzechów. Produkty muszą być 

odpowiednie do metody tłoczenia na zimno, stosowanej w działalności 

produkcyjnej firmy oraz posiadać odpowiedni certyfikat bio. 

Potencjalni partnerzy muszą na początku być gotowi na dostarczanie 

niewielkich ilości.

 Bulgarian company, producer of healthy cold-pressed unrefined oils, 

is looking for distributors or producers of various organic seeds and 

nuts. The products must be suitable for the method of coldpressing, 

used in the manufacturing activity of the company and have the 

relevant bio certification. Potential partners must be willing to supply 

small quantities at the beginning. 

31/07/2023 spożywcza

BOSI20220801036

Słoweńska firma oferuje rozwój i produkcję testujących i pomiarowych 

systemów elektronicznych do testowania jedno- i trójfazowych 

urządzeń przenośnych, maszyn, spawarek, zestawów rozdzielnic 

niskiego napięcia, stacji ładowania EV, instalacji elektrycznych, PRCD, 

kabli, przedłużaczy kabli itp. Firma pragnie poszerzyć swoje portfolio 

klientów i poszukuje nowych partnerów biznesowych poprzez umowy 

handlowe pomiędzy przedsiębiorstwami z branży elektronicznej i 

innych sektorów.

 A Slovenian company is offering development and manufacturing of 

testing and measuring electronic systems for testing single and three-

phase portable appliances, machines, welding machines, low voltage 

switchgear assemblies, EV charging stations, electrical installations, 

PRCDs, cables, cable extensions etc. The company would like to 

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

partners through commercial agreements among enterprises from 

electronics and other industries.

31/07/2023 narzędzia i części

BONL20220729008

Opracowanie i produkcja na dużą skalę lekkich termoplastycznych 

paneli kompozytowych w 100% nadających się do recyklingu, o 

unikalnych wymiarach do 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



BOIT20220801041

Włoska firma rolno-spożywcza z siedzibą na Sycylii niedaleko Katanii 

została założona w 1969 roku. Od momentu powstania fabryka 

produkuje nie tylko tradycyjne ciasta i typowe sycylijskie wypieki, ale 

także słodkie przekąski, idealne na każdą okazję. Firma poszukuje 

umowy handlowej i/lub dystrybucyjnej.

 The Italian agrofood company, based in Sicily,near Catania, was 

established in 1969. Since its foundation, the factory not only 

produces traditional cakes and typical Sicilian pastries, but sweet 

snacks, ideal for any occasion. The company is looking for a 

commercial and/or distribution agreement.

31/07/2023 spożywcza

BOIT20220802001

Włoska firma opracowała platformę oprogramowania i usługi 

inżynieryjne, aby

zarządzać dowolnymi zasobami infrastruktury w 360 stopniach. Firma 

oferuje umowę handlową i dystrybucyjną, aby rozszerzyć swoją 

działalność w Szwajcarii.

The Italian company developed a software platform and an 

engineering service to

manage any infrastructure assets at 360 degrees. The company offers 

a commercial and distribution agreement to expand its business in 

Switzerland.

01/08/2023 komputery i IT

BRIT20220802003

Sycylijska firma specjalizuje się w programach dla celów inżynierskich, 

działając w multidyscyplinarnym środowisku i świadcząc usługi 

szczególnie w świecie dużych infrastruktur zamierza zawrzeć umowę 

podwykonawczą w Szwajcarii.

 The Sicilian company is specialized in software programmes for 

engineering purposes, operating in a multidisciplinary environment 

and providing services especially in the world of large infrastructures. 

The firm is looking to establish a subcontracting agreement in 

Switzerland.

01/08/2023 komputery i IT

BOIT20220802007

Sycylijska firma produkująca słodycze, której wiodącymi artykułami 

najlepiej sprzedającymi się są te pochodzące z migdałów i pistacji, 

poszukuje możliwości zawarcia umowy handlowej, dystrybucyjnej lub 

produkcyjnej. Firma jest również otwarta na joint venture.

 A Sicilian sweets products company, whose leading articles as best 

sellers are those that derive from almond and pistachio, seeks to 

establish a commercial, distribution or manufacturing agreement. The 

firm is also open to a joint venture possibility.

01/08/2023 spożywcza

BOIT20220803020

Włoska firma oferuje w ramach umowy handlowej innowacyjną 

platformę internetową gromadzącą informacje związane z sektorem 

botanicznym i nutraceutycznym, przeznaczoną do wspierania badań 

przez uniwersytety, przedsiębiorstwa i pośredniczące zakłady 

produkcyjne. Platforma internetowa zawiera niepublikowane i trudne 

do znalezienia informacje, które zostały już przeanalizowane i 

przetworzone w złożone informacje. Cała treść jest weryfikowana 

przez publikacje naukowe.

An Italian company offers under commercial agreement an innovative 

web platform gathering information related to botanical and 

nutraceutical sectors, meant to support research by universities, 

enterprises and intermediary production shops. The web platform 

contains unpublished and hard-to-find info already been analysed and 

processed in complex information. All the content is validated by 

scientific publications.

02/08/2023 informatyczna

BOGR20220804009
Grecki producent suplementów zdrowotnych z ekstraktów olejków 

ziołowych poszukuje dystrybutorów lub umów agencyjnych w Europie.

A Greek producer of health supplements made from herbal oil extracts 

seeks distributors or commercial agency agreements in Europe.
03/08/2023 spożywcza



BOHU20220804012

Węgierskie MŚP poszukuje partnerów, którzy chcieliby opracować 

unikalnie zaprojektowane narzędzie do mapowania kompetencji do 

celów rekrutacji oraz uczenia się i rozwoju. Firma HRTech poszukuje 

partnerów z UE, Wielkiej Brytanii, USA i Indii, aby zbudować narzędzia 

przesiewowe oparte na studiach przypadków dla swoich kandydatów i 

pracowników. Narzędzie może mapować 21 umiejętności miękkich i 

opierać się na unikalnie zaprojektowanych studiach przypadków. 

Partnerzy mogą wnosić swój wkład do biblioteki przypadków za 

pomocą studiów przypadków biznesowych i potrzeb w zakresie 

kompetencji.

A Hungarian SME is looking for partners who would like to develop a 

uniquely designed competency mapping tool for recruitment and 

learning & development purposes. The HRTech company is looking for 

partners from the EU, UK, US and India to build case study based 

screening tools for their candidates and employees. The tool can map 

21 soft skills and based on uniquely designed case studies. The 

partners can contribute to the case library with their business case 

studies and competency needs.

03/08/2023 inne usługi

BOLV20220803001
Łotewska firma zapewnia pełny cykl produkcyjny - od surowców po 

gotowe produkty. Głównym celem jest dostarczanie klientom 

produktów z tektury falistej spełniających oczekiwania każdego klienta 

i wymagania techniczne.

The Latvian company provides a complete production cycle - from raw 

materials to finished products. The main objective is to provide 

customers with corrugated cardboard products that meet each 

customers and technical requirements.

04/08/2023
przemysłowa

BRIT20220804017

Włoska firma, zlokalizowana w sycylijskiej prowincji Trapani, działa w 

sektorze efektywności energetycznej, oferując produkty wysokiej 

jakości, z szacunkiem dla środowiska. Celem firmy jest pełnienie 

funkcji agenta lub dystrybutora dla dostawców zagranicznych 

zainteresowanych wprowadzeniem swoich produktów we Włoszech.

Italian company, located in the Sicilian province of Trapani, operates in 

the energy efficiency sector, with high quality products which respect 

the environment. The company aims at acting as agent or distributor 

for foreign suppliers interested in introducing their products in Italy.

04/08/2023
energetyczna

BOIT20220805009

Tradycyjna sycylijska firma produkująca słynną czekoladę Modica i 

likiery o różnych sycylijskich smakach jest zainteresowana 

rozszerzeniem swojej działalności poprzez poszukiwanie nowych 

dystrybutorów.

Traditional Sicilian company producing the famous Modica chocolate 

and liquors with different Sicilian flavours is interested in expanding its 

business by seeking new distributors.

04/08/2023
spożywcza

BOIT20220805007
Sycylijska firma o ugruntowanej pozycji w branży okulistycznej 

poszukuje obecnie dystrybutorów do sprzedaży swoich wysokiej 

jakości i innowacyjnych produktów za granicą.

Sicilian company, well-established in the ophthalmology sector, is 

currently looking for distributors to sell its high quality and innovative 

products abroad.

04/08/2023
okulistyczna

BOFR20220805011

Francuska firma specjalizująca się w biooczyszczaniu przemysłowym 

chce rozwijać się w Europie i poszukuje umów na usługi dystrybucyjne 

w sektorze publicznym lub prywatnym w zakresie 

uzdatniania/gospodarowania wodą, w szczególności hurtowników lub 

instalatorów systemów hydraulicznych. Firma opracowała 

innowacyjne, opatentowane rozwiązanie dla każdego rodzaju obiegów 

wodnych, unikając masowego stosowania produktów chemicznych.

The French company, specialised in industrial bio-cleaning wants to 

expand in Europe and is looking for distribution services agreements in 

the sector of public or private in the water treatment/management, in 

particular wholesalers or installers of hydraulic systems. The company 

has developed an innovative patented solution for any kind of water 

circuits, avoiding the massive use of chemical products.

04/08/2023
przemysłowa



BOSK20220808001

Słowacka firma programistyczna koncentruje się na tworzeniu 

dostosowanych do potrzeb aplikacji mobilnych, internetowych, 

backendowych i frontendowych dla sektora finansowego i 

przemysłowego w Europie. Firma oferuje również audyty i rozwiązania 

poprawiające obecność i ogólny wizerunek klienta w świecie 

mobilnym. Poszukuje partnerów poszukujących długoterminowej 

współpracy, wymagających niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań 

programowych, przy zachowaniu elastyczności w zakresie swoich 

możliwości informatycznych w ramach umów outsourcingowych lub 

podwykonawczych.

The Slovak software development company focuses on creating 

bespoke mobile, web, backend, and frontend apps for the financial 

and industrial sectors in Europe. The company also offers audits and 

solutions to improve the client's presence and overall image in the 

mobile world. It is looking for partners seeking long-term partnerships, 

requiring reliable and secure software solutions, while remaining 

flexible with their IT capacities under outsourcing or subcontracting 

agreements.

07/08/2023 informatyczna

BOUA20220803022

Ukraińska firma zlokalizowana na południowym wschodzie Ukrainy 

została założona w 1998 roku. Firma tworzy opakowania jednostkowe 

z polipropylenu, które zabezpieczają produkt w jego pierwotnej 

postaci i korzystnie prezentują go na rynku oraz produkuje 

opakowania do wszelkich produktów spożywczych i niespożywczych. 

Główne usługi to: druk fleksograficzny; Perforacja; perforacja euro; 

Składany rękaw podłogowy; Produkcja opakowań stożkowych; 

Opracowanie indywidualnego layoutu pod branding, usługi 

designerskie.

Ukrainian company is located on South-East of Ukraine was founded in 

1998 year. Company is creating individual packaging made of 

polypropylene, which preserves the product in its original form and 

favorably presents it on the market and producing packaging for any 

food and non-food products. Main services are: Flexo printing; 

Perforation; Euro perforation; Folding in the floor sleeve; Production 

of conical packages; Development of an individual layout for branding, 

designer services.

07/08/2023 tworzyw sztucznych

BRLT20220808010

Litewska firma wraz z ukraińskim koncernem opracowuje projekt 

budowy zakładu recyklingu zmieszanych odpadów z tworzyw 

sztucznych na Litwie. Recykling będzie wykorzystywał innowacyjną 

opatentowaną technologię recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, 

gdzie cały cykl procesu recyklingu jest zamknięty i całkowicie przyjazny 

dla środowiska.

Lithuanian company together with the Ukrainian companies group are 

developing a project for the construction of a mixed plastic waste 

recycling plant in Lithuania. Recycling will use innovative patented 

plastic waste recycling technology, where the entire recycling process 

cycle is closed and completely environmentally friendly.

07/08/2023 inna

BOBG20220808008

Bułgarska firma specjalizująca się w sztucznej inteligencji (AI) oferuje 

swoje wysoce konfigurowalne produkty do automatyzacji procesów 

biznesowych w ramach umowy handlowej. Kompleksowe innowacyjne 

rozwiązania AI pozwalają na oszczędność kosztów i czasu ze strony 

potencjalnych klientów. Możliwe są zarówno umowy licencyjne, jak i 

dystrybucyjne.

A Bulgarian company specialised in Artificial Intelligence (AI) offers its 

highly customisable products for the automation of business processes 

under commercial agreement. Its end to end innovative AI solutions 

allow for cost and time savings on the part of potential clients. Both 

licensing and distribution services agreements are possible.

07/08/2023 inna

BODE20220711005

Niemiecka firma zajmująca się technologią medyczną z siedzibą w 

Berlinie, działająca w dziedzinie produktów dla traumatologii, 

poszukuje partnera dystrybucyjnego dla swoich anatomicznych 

systemów platerowania i śrub kaniulowanych do chirurgii 

ortopedycznej. Dąży do współpracy w ramach umowy handlowej.

A Berlin based German medical technology company that is active in 

the field of products for traumatology is looking for a distribution 

partner for their anatomical plating systems and cannulated screws for 

orthopaedic surgery. They are aiming at a cooperation in the 

framework of a commercial agreement.

08/08/2023 medyczna



BORO20220809002

Graphein, przedsiębiorcza firma, jest skierowana do profesjonalistów 

w projektach inżynierskich, geodezyjnych, pomocy topograficznej dla 

infrastruktury, katastru i tabulacji, skanowaniu 3D, pomiarach BOMA i 

śledzeniu zachowania konstrukcji w czasie. Firma poszukuje 

internacjonalizacji poprzez franczyzy w większej liczbie krajów 

europejskich.

Graphein, an entrepreneurial company, targets professionals in 

engineering surveying projects, topographic assistance for 

infrastructure, cadastre and tabulation, 3D scanning, BOMA 

measurements and for tracking the behavior of constructions over 

time. The company is looking to internationalize through franchises in 

more European countries.

08/08/2023 inna

BOSK20220809004

Słowacka firma działająca w branży kosmetycznej poszukuje nowych 

partnerów do dystrybucji swoich produktów kosmetycznych. Oferuje 

bio olejek arganowy pod własną marką. Produkt wykonany i w pełni 

certyfikowany przez marokańskiego producenta. Może być stosowany 

w kilku obszarach przemysłu kosmetycznego nie tylko do pielęgnacji 

urody, ale także jako rozwiązanie problemów skórnych. Słowackie MŚP 

poszukuje agentów lub dystrybutorów swoich produktów na 

podstawie umowy handlowej.

Slovak company active in the beauty and cosmetic industry is looking 

for new partners to distribute their cosmetic product. They are 

offering bio argan oil with their own brand. The product is made and 

fully certified by a Moroccan manufacturer. It can be used in several 

cosmetic industry areas not only for beauty care but also as a solution 

for skin problems. The Slovak SME is looking for agents or distributors 

of their product via a commercial agreement.

08/08/2023 kosmetyczna

BOHU20220804008

Węgierski developer i producent fotokatalitycznego środka do 

dezynfekcji powietrza poszukuje partnerów do dystrybucji tego 

produktu i zapewnienia mu wsparcia rynkowego w krajach 

europejskich. Firma jest zainteresowana podpisaniem umów na usługi 

dystrybucyjne lub umowy agencyjne.

The Hungarian developer and manufacturer of a photocatalytic air 

disinfectant is looking for partners to distribute this product and to 

provide market support for it in European countries. The company is 

interested in signing distribution services or commercial agency 

agreements.

18/08/2023 różne inne produkty

 	BOPL20220819002

Ta młoda polska marka została stworzona przez rodziców w oparciu o 

ich własne rodzicielskie doświadczenia. Od samego początku stawia na 

najwyższą jakość, bezpieczeństwo użytkowania oraz wygodę dla 

najmłodszych użytkowników i ich rodziców. Zainspirowani prostotą i 

naturalnością skandynawskiego designu lokalnie tworzą 

niepowtarzalne i bezpieczne produkty dla dzieci i ich rodziców. Wśród 

produktów znajdują się czapki, koce o różnej fakturze a także swetry i 

pieluchy materiałowe. Firma poszukuje dystrybutorów głównie z 

następujących rynków: Wielka Brytania, Norwegia, Finlandia, Szwecja, 

Rumunia, Czechy, Niemcy.

This young Polish brand was created by parents, based on their own 

parenting experiences. From the very beginning it focuses on the 

highest quality, safety of use and comfort for the youngest users and 

their parents. Inspired by the simplicity and naturalness of 

Scandinavian design, they locally create unique and safe products for 

kids and their parents.The company is looking for distributors, mainly 

of the following markets: United Kingdom, Norway, Finland, Sweden, 

Romania, Czech Republic, Germany.

18/08/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

 	BOES20220518007

Hiszpańska firma inżynierii technologicznej z szerokim doświadczeniem 

w integracji czujników, akwizycji danych, automatyzacji procesów i 

wizji maszynowej, oferuje swoje rozwiązania termowizyjne i aplikacje 

do ciągłego monitorowania krytycznych urządzeń i procesów 

przemysłowych. Firma poszukuje partnerów handlowych chętnych do 

współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub 

umowy agencyjnej.

Spanish technological engineering company with wide experience in 

sensor integrations, data acquisition, process automation and machine 

vision, offers their thermographic solutions and applications for 

continuous monitoring of industrial critical equipment and processes. 

The company is looking for commercial partners willing to collaborate 

under distribution services agreement or commercial agency 

agreement..

18/08/2023 różne inne produkty



BOHU20220819003

Węgierska firma zlokalizowana w mieście Vasvar specjalizuje się w 

przetworzonych profilach plastikowych, słupkach ogrodzeniowych, 

listwach i różnych odpornych na warunki atmosferyczne produktach 

ogrodniczych, poszukuje producentów, sprzedawców i dostawców 

surowców. Surowcem są odpady z tworzyw sztucznych pochodzące od 

partnerów przemysłowych oraz odpady technologiczne z recyklingu 

PET. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy produkcyjnej we 

Włoszech, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Norwegii i 

Szwecji.

Hungarian company located in Vasvar city is specialised in recycled 

plastic profiles, fence posts, slats and different weatherproof 

gardening products, is looking for manufacturers, resellers and raw 

material providers. Raw material is waste plastic coming from 

industrial partners and technological scrap material from PET-

recycling. The company is looking for partners under a manufacturing 

agreement in Italy, France, Germany, United Kingdom, Spain, Norway, 

and Sweden.

18/08/2023 różne inne produkty

 	BOHU20220819005

Węgierski producent plastikowych uchwytów specjalizuje się w 

produkcji uchwytów na karty/portfele RFID (bank, karta kredytowa, 

dowód osobisty, prawo jazdy itp.). Jest produkowany w specjalnej, 

opatentowanej technologii.

W portfolio znajduje się również skórzany portfel/pojemnik.

Firma poszukuje dystrybutora lub partnerów handlowych w Europie.

Sektorami docelowymi są: Hurtownicy, detaliści w branży papierniczej, 

firmy zajmujące się upominkami marketingowo-reklamowymi, 

dostawcy firm, czy sklepy z pamiątkami.

The Hungarian plastic-holder producer is specialized in manufacturing 

RFID card-holders/wallets (bank, credit card, ID card, driving license, 

etc). It is produced with a special, patented technology.

Leather wallet/holder is also in the portfolio.

The company is looking for distributor, or sales partners in Europe.

The target sectors are: Wholesalers, retailers in stationery sector, 

companies working with marketing-advertising gifts, suppliers of 

companies, or souvenir shops.

18/08/2023 różne inne produkty

 	BOUA20220819011

Ukraińska firma skoncentrowana na eksporcie materiałów tytanowych 

poszukuje umowy produkcyjnej, dostarczając swoje produkty różnym 

gałęziom przemysłu (przemysł motoryzacyjny, chemiczny, sprzęt 

medyczny, biżuteria, oprzyrządowanie, inżynieria mechaniczna itp.) 

lub znajdując pośredników handlowych do dystrybucji w UE i poza nią. 

Kraje UE.

A Ukrainian company focused on exporting titanium materials is 

looking for a manufacturing agreement by supplying different 

industries (automotive industry, chemical industry, medical 

equipment, jewellery, instrumentation, mechanical engineering etc) 

with its products or finding trade intermediaries for distribution in EU 

and non-EU countries.

18/08/2023 materiały i usługi budowlane

 	BOUA20220819012

Ukraińska firma produkująca wysokiej jakości torebki damskie jest 

bardzo zainteresowana wejściem na rynki zagraniczne i poszukuje 

partnerów zagranicznych do współpracy w ramach umowy 

dystrybucyjnej.

A Ukrainian company focused on high-quality bags for women is highly 

interested in entering foreign markets and is looking for foreign 

partners to cooperate with in terms of a distribution agreement.s.

18/08/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

 	BOFR20220819013

Francuska firma młynarska specjalizująca się w produkcji mąki 

pszennej, maszynach piekarniczych i usługach pomocniczych w celu 

umożliwienia znalezienia odpowiednich procesów produkcyjnych i 

składników poszukuje partnerów piekarniczych na podstawie umowy 

handlowej lub umowy handlowej z pomocą techniczną.

French milling company specialised in wheat flour, bakery machines 

and support services to enable finding suitable production processes 

and ingredients is looking for baking partners under commercial 

agreement or under commercial agreement with technical assistance.

20/07/2023 spożywcza



 	BORS20220815011

Serbska firma posiada 30-letnie doświadczenie w zakresie 

projektowania, produkcji, sprzedaży, montażu i serwisu małych form 

architektonicznych, mebli miejskich i ogrodowych, urządzeń 

komunalnych oraz podziemnych pojemników na odpady w Europie 

Południowo-Wschodniej. Firma Jest zainteresowana pozyskiwaniem 

partnerów poprzez umowy handlowe i outsourcingowe.

 Serbian company has 30 years of experience in the field of design, 

manufacturing, sales, installation and servicing of small architectural 

forms, urban and garden furniture, communal equipment and 

underground waste containers in Southeastern Europe. It is interested 

in finding partners through commercial and outsourcing agreement.

18/08/2023 produkty drewniane, meble

 BOPL20220819015

Firma jest jednym z liderów produkcji nasiennej w Polsce. Hodują 

własne zboża i nasiona i wykorzystują je do produkcji wysokiej jakości 

paszy dla dzikich ptaków w postaci nasion, mieszanek nasion jako 

przekąsek z nasion tłuszczu. Firma poszukuje dystrybutorów oraz 

umów produkcyjnych pod marką klienta.

The company is one of Poland's leaders in seed production. They grow 

their own cereal and seeds and use them to produce high-quality wild 

bird feed in the form of seeds, seed mixes as seed-fat snacks. They are 

looking for distributors as well as manufacturing agreements under 

customers' label.

18/08/2023 rolnictwo

 BOPL20220822004

Polska niewielka firma specjalizuje się w produkcji precyzyjnych detali i 

części maszyn z metalu i tworzywa sztucznego. W portfolio znajdują się 

implanty kręgosłupa wykonane z tytanu lub części samochodowe 

wykonane ze stali lub tworzywa sztucznego. Firma może 

zaprojektować produkty na zamówienie wykonane z różnych 

materiałów zgodnie z potrzebami klientów. Możliwości produkcyjne 

oferowane są partnerom branżowym w krajach europejskich. 

Rozważana jest współpraca w oparciu o umowy outsourcingowe, 

podwykonawcze i produkcyjne.

A Polish small company specializes in production of precise details and 

machine parts made of metal and plastic. The portfolio comprises 

spine implants made from titanium or automotive parts made of steel 

or plastic. The company can design customized products made of 

various materials according to clients’ needs. Manufacturing capacity 

is offered to branch partners in the European countries. Collaboration 

based on the outsourcing, subcontracting and manufacturing 

agreements is considered.

21/08/2023 metalowa

 BORO20220822003

Innowacyjna rumuńska firma programistyczna działa w dziedzinie 

tworzenia stron internetowych, rozwoju Blockchain, 

cyberbezpieczeństwa, Dev Ops, testowania. Firma poszukuje 

długoterminowej współpracy i oferuje swoje produkty i usługi na 

podstawie umów handlowych lub podwykonawczych.

An innovative Romanian software company is operating in the field of 

Web development, Blockchain development, Cyber security, Dev Ops, 

Testing. The company is looking for long term partnership and is 

offering its products and services on a basis of commercial or 

subcontracting agreements.

21/08/2023 komputery i IT

BOFI20220822005

Fińska firma z dobrymi kompetencjami w zakresie tworzenia 

inteligentnych usług i aplikacji poszukuje partnerów do 

podwykonawstwa lub outsourcingu, którzy potrzebują dodatkowej 

skalowalności i swobody w tworzeniu oprogramowania w Niemczech, 

Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA.

A Finnish company with good competencies in smart services and apps 

development is looking for subcontracting or outsourcing partners, 

who need extra scalability and freedom in software development in 

Germany, Spain, Sweden, UK and USA.

21/08/2023 komputery i IT

BOBG20220822008

Bułgarski producent urządzeń automatyki takich jak czujniki 

zbliżeniowe (indukcyjne, optyczne, ultradźwiękowe, magnetyczne i 

pojemnościowe) oraz urządzeń elektronicznych poszukuje 

dystrybutorów we wszystkich krajach UE..

A Bulgarian manufacturer of automation equipment such as proximity 

sensors (inductive, optical, ultrasonic, magnetic and capacitive) and 

electronic devices looking for distributors in all EU countries.

22/08/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna



BORO20220823001

Zlokalizowana w północno-wschodniej Rumunii firma jest 

producentem szerokiego wyboru mebli metalowych i artykułów do 

dekoracji wnętrz z różnymi wstawkami z mozaiki, kamienia 

naturalnego, szkła, drewna itp., które są ręcznie robione, ręcznie 

rzeźbione i ręcznie malowane przez lokalnych rzemieślników, mistrzów 

swojego rzemiosła. Poszukują partnerów w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

Located in NE Romania, the company is a manufacturer of a large 

selection of metal furniture and home decoration items with various 

inserts of mosaic, natural stone, glass, wood etc, which are handmade, 

hand carved, and hand painted by local artisans who are masters of 

their craft. They are looking for partners under a distribution services 

agreement.

22/08/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BORO20220823002

Dystrybutor rumuński, posiadający silną sieć dystrybucji w Rumunii i 

Republice Mołdawii, poszukuje dostawców i producentów sprzętu i 

instrumentów z dziedziny monitoringu i ochrony środowiska w celu 

sprzedaży swoich produktów (przykłady: detektory wolnostojące, 

systemy monitoringu gazów, systemy ostrzegania przed trzęsieniami 

ziemi systemy, przyrządy do pomiaru właściwości fizycznych, takie jak 

dyfuzyjność cieplna, dyfrakcja rentgenowska i inne).

Firma chce zawrzeć umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych..

Romanian distributor, with a strong distribution network in Romania 

and the Republic of Moldavia, is seeking suppliers and manufacturers 

of equipment and instruments from environment monitoring and 

protection field, in order to sell their products (examples: standalone 

detectors, gas monitoring systems, earthquake warning systems, 

physical properties measuring instruments like thermal diffusivity, X-

ray diffraction and others).

The company wants to reach distribution services agreements.

22/08/2023 środowisko/energia/ochrona środowiska

BORO20220823003

Rumuńska firma specjalizująca się w odzieży dziecięcej oferuje usługi 

produkcyjne na podstawie umów z zagranicznymi producentami 

odzieży.

Rumuńska firma poszukuje producentów odzieży, którzy chcą 

uzewnętrznić proces produkcji linii odzieżowej. Partner musi być 

producentem odzieży dziecięcej (indoor i outdoor) i podać wszystkie 

szczegóły zamówienia: materiał, modele, ilość i czas dostawy.

A Romanian company specialized in children's clothing is offering 

manufacturing services for agreements with foreign producers of 

clothing.
22/08/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRAT20220823005

Firma jest firmą handlową działającą głównie w branży e-commerce 

(B2C) i ma siedzibę w Austrii

Firma poszukuje producenta toreb bawełnianych z nadrukowanym 

brandingiem firmowym

Najlepszy rozmiar to 25x25 cm

Woreczki posłużą do wkładania akcesoriów do włosów

Firma poszukuje firmy produkcyjnej w Europie

Firma produkcyjna powinna spełniać następujące wymagania: wysoka 

jakość producenta, prototyp przed pierwszym zamówieniem, szybka 

realizacja i dostawa, długoletnia współpraca

The firm is a trading company mainly working in e-commerce (B2C) 

and is located in Austria

The company is looking for a producer of cottons bags with printed 

company branding

Best size would be 25x25 cm

The bags will be used to put hair accessoires in

The company is looking for a production company in Europe

The producing company should meet following requirements: high 

quality producer, prototype before first order, fast implementation 

and delivery, long time partnership,

24/07/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria



BRLT20220825009

Litewska firma poszukuje zużytych płynnych materiałów olejowych, 

które można by rafinować w celu dalszego wytwarzania użytecznych 

produktów naftowych. Firma może przyjąć oleje jako odpad do 

procedury odzysku R9 lub jako dowolne produkty naftowe według 

kodu nomenklatury scalonej. Materiały olejowe według klasyfikacji:

1. Zużyty olej (hydrauliczny, silnikowy, przemysłowy itp.)

2. Odpady ze statków (woda stojąca itp.)

3. Produkty paliwowe poza specyfikacją.

Główne parametry to:

1. Gęstość maks.: 0,95

2. Woda po destylacji max: 5%

3. Osad całkowity 0,5%

The Lithuanian company is looking to buy used liquid oil materials that 

could be refined to make usable oil products further. The company can 

take oils as a waste for recovery procedure R9 or as any oil products by 

the combined nomenclature code. Oil materials by classification:

1. Used oil (hydraulic, engine, industrial, etc)

2. Marpol ship waste (sloping water, etc)

3. Off-spec fuel products.

The main parameters are:

1. Density max: 0,95

2. Water by distillation max: 5%

3. Total sediment 0,5%

24/08/2023 różne inne produkty

BOFI20220825010

Fiński producent opatentowanych systemów szalunków 

fundamentowych dla ścian i filarów rozszerza swoją działalność. W 

związku z tym poszukuje dystrybutorów lub licencjonowanych 

producentów w Wielkiej Brytanii, Szwecji,

Holandii, Polsce i Niemczech.

Systemy deskowań fundamentów fińskiej firmy istnieją na rynku 

fińskim od 30 lat. 

Firma stale rozwija sprzęt i produkty oraz patentuje nowe rozwiązania. 

Firma

posiada własne, opatentowane maszyny do gięcia i laminowania.

Finnish manufacturer of patented foundation formwork systems for 

walls and pillars is expanding its business. Therefore, it is now looking 

for distributors or license manufacturers in UK, Sweden,

Netherlands, Poland and Germany.

Finnish company’s foundation formwork systems have existed on 

Finnish market for 30 years. The

company develops the equipment and products continuously and 

patents the new solutions. Company

has its own patented bending and laminating machines for 

manufacturing.

24/08/2023 materiały i usługi budowlane

BOLT20220825002

Litewska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży znaków 

wewnętrznych / zewnętrznych (zwykłych i cyfrowych totemów, 

wayfinderów, wyświetlaczy, stojaków itp.) oraz cyfrowych ekranów 

LED/LCD. Firma poszukuje partnerów handlowych (agentów, 

przedstawicieli, bezpośrednich klientów - innych firm itp.) do pracy w 

ramach umowy agencji handlowej, umowy o podwykonawstwo lub 

umowy produkcyjnej.

The Lithuanian company is specialised in the production and sales of 

indoor / outdoor signs (ordinary and digital totems, wayfinders, 

display units, stands, etc.) and digital LED/LCD screens. The company is 

looking for trade partners (agents, representatives, direct customers - 

other companies, etc.) to work under a commercial agency 

agreement, subcontracting or manufacturing agreement.

25/08/2023 inne usługi

BOPT20220826009

Portugalska firma z branży automatyki została założona w 1982 roku i 

specjalizuje się głównie w urządzeniach, systemach i rozwiązaniach dla 

automatyki przemysłowej. Firma oferuje szeroką gamę produktów dla 

różnych rozwiązań i branż, głównie bezprzewodowe czujniki do 

pomiaru warunków temperaturowych. Firma poszukuje partnerów 

zagranicznych w celu nawiązania umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

This Portuguese automation company was established in 1982 and is 

mainly specialized in equipment, systems and solutions for industrial 

automation. The company offers a wide range of products for 

different solutions and industries, mainly wireless sensors for 

measuring temperature conditions. The company is looking for foreign 

partners to establish distribution services agreements.

25/08/2023 inne usługi



BRDE20220829001

Niemieckie MŚP działające jako agencja przemysłowa zajmuje się 

pozyskiwaniem części dla znanych producentów OEM oraz 

kontrahentów Tier 1 niemieckiej branży motoryzacyjnej i maszyn 

rolniczych. Obecnie MŚP poszukuje dostawców części do tokarstwa i 

frezowania sprężyn i części do rur giętych. Głównym celem 

poszukiwań są dostawcy europejscy, aby osiągnąć elastyczny łańcuch 

dostaw. Docelowym rodzajem współpracy są umowy handlowe.

A German SME active as industrial agency is sourcing parts for well 

known OEM and Tier 1 contractors of the German automotive and 

agricultural machinery production. Currently the SME is looking for 

suppliers of turning and milling parts, springs and bent tube parts. The 

main focus of the search are European suppliers to achieve a resilient 

supply chain. Targeted type of cooperation are commercial 

agreements.

28/08/2023 narzędzia i części

BOIT20220804005

Włoskie MŚP, które może pochwalić się portfolio ponad 50 

opatentowanych produktów biotechnologicznych skierowanych do 

sektora rolnictwa i hodowli (takich jak nawozy organiczne), pragnie 

rozszerzyć swoją działalność w wybranych krajach UE (począwszy od 

Danii, Francji, Niemiec) i poszukuje dystrybutorów z doświadczeniem 

technicznym w wyżej wymienionych sektorach.

Italian SME boasting a product portfolio of over 50 biotechnological 

patented products aimed at the agriculture and farming sectors (such 

as organic fertilizers), wishes to expand its business in selected EU 

countries (starting from Denmark, France, Germany) and is looking for 

distributors with technical expertise in the above-mentioned sectors.

28/08/2023 rolnictwo

 BRFI20220826005

Fińska firma zajmująca się ekoprojektowaniem poszukuje dostawcy 

lub producenta zaprojektowanych i wycinanych okrągłych elementów 

z tworzywa piankowego. Średnica elementu wynosi 90 mm. Pożądaną 

formą współpracy jest umowa produkcyjna lub podwykonawcza.

A Finnish eco-design company is looking for a supplier or 

manufacturer of designed and round shape-cut foam plastic 

components. The diameter of the component is 90 mm. The desired 

form of cooperation is a manufacturing or a subcontracting 

agreement.

28/08/2023 inne usługi

BORO20220829003

Rumuńskie biuro podróży świadczy usługi skoncentrowane na 

turystyce kulturalnej i gastronomicznej w rumuńskich regionach 

wiejskich, górskich, nadmorskich i naddunajskich. Agencja poszukuje 

europejskich touroperatorów do współpracy w zakresie turystyki 

przyjazdowej. Poszukiwane są umowy handlowe.

The Romanian travel agency provides services focused on cultural and 

gastronomic tourism across the Romanian countryside, mountainous, 

seaside and Danubian regions. The agency is looking for European 

travel operators with whom to collaborate on the basis of inbound 

tourism. Commercial agreements are sought.

28/08/2023 turystyka

BRHR20220826003

Firma jest producentem ekskluzywnych luksusowych uniformów 

medycznych LUUN najwyższej jakości. Dzięki wyjątkowo 

nowoczesnemu i stylowemu wzornictwu uniformy LUUN wykonane są 

z trwałych materiałów wysokiej jakości, które wyróżniają je na tle 

konkurencji. Ubrania LUUN osiągnęły znaczące wyniki na rynku UE i są 

w 100% wyprodukowane w UE. Firma zamierza rozszerzyć działalność 

LUUN w całej UE i aktywnie poszukuje dystrybutorów.

The Company is a manufacturer of exclusive premium-quality LUUN 

luxury medical uniforms. With uniquely modern and stylish design, 

LUUN uniforms feature are made from durable high-quality materials 

which distinguish them from the competition. LUUN uniforms 

achieved significant results in the EU market and are 100% made in 

EU. The company is looking to expand LUUN across the EU and is 

actively looking for distributors.

28/08/2023 różne inne produkty



BOLV20220829013

Łotewska firma stworzyła produkt, który oczyszcza system drenażowy 

z zatkanego tłuszczu, zapobiega dalszemu zatykaniu, pomaga uniknąć 

zakłóceń w procesach produkcyjnych, zapobiega sklejaniu się tłuszczu, 

ułatwiając jego zbieranie z separatora tłuszczu, a przy tym nie 

uszkadza systemu rur i ekosystemu wodnego.

Oczekiwanym i pożądanym rodzajem współpracy jest umowa 

dystrybucyjna, która może pomóc w dostarczeniu tego produktu do 

szerszego grona odbiorców.

The Latvian company has created product which cleans the drainage 

system of clogged grease, prevents further clogging, helps to avoid 

disruptions in production processes, prevents fat from sticking 

together, making it easier to collect from the grease trap, and 

meanwhile does not damage the piping system and aquatic 

ecosystem.

The expected and desired type of cooperation is distribution 

agreement, which can help to deliver this product to wider audience.

28/08/2023 inne usługi

BORO20220829016

easySales to rozwiązanie SaaS typu plug & play, które dostarcza 

narzędzi potrzebnych sprzedawcy e-commerce do sprzedaży na wielu 

kanałach jednej platformy. Podstawowe elementy to: szybkie 

wprowadzanie produktów, synchronizacja zapasów w czasie 

rzeczywistym, scentralizowane zarządzanie zamówieniami, 

dynamiczne ceny i analiza sprzedaży.

easySales is a plug & play SaaS solution that provides the tools an 

eCommerce merchant needs to sell on multiple channels from a 

unified platform. The core components are: fast product listing, real-

time stock synchronization, centralized order management, dynamic 

price and sales analytics.

28/08/2023 inne usługi

BRDE20220830004

Niemiecki startup opracował inteligentny system biurowy, który 

umożliwia błyskawiczną personalizację przestrzeni roboczych. 

Rozwiązanie składa się z aplikacji mobilnej, inteligentnego biurka i 

inteligentnego fotela biurowego, które są w stanie elektrycznie 

dostosować się do indywidualnych ustawień różnych użytkowników. 

Startup poszukuje teraz testerów pilotażowych dla swojego 

rozwiązania office 4.0., którzy chcą współpracować w ramach umowy 

o świadczenie usług.

A German startup developed a smart office system that enables 

instant personalization of workspaces. The solution consists of a 

mobile application, a smart desk and a smart office chair which are 

able to electrically adapt and adjust into personalized settings of 

different users. The startup is now looking for pilot testers for their 

office 4.0. solution who are willing to collaborate under services 

agreement.

29/08/2023 inne usługi

BOES20220527012

Hiszpańska firma oferuje producentom na całym świecie wczesny 

dostęp do niedrogiego kapitału obrotowego. Firma współpracuje z 

dużymi korporacjami, aby oferować swoim dostawcom wczesny 

dostęp do finansowania, od zamówienia po ostateczną płatność 

faktury. Dzięki temu modelowi klient znacząco ogranicza ryzyko i 

koszty finansowania, pomagając w budowaniu konkurencyjnych i 

społecznie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw. Firma jest 

zainteresowana międzynarodowymi partnerami chętnymi do 

współpracy w ramach umowy outsourcingowej.

The Spanish company offers to producers all over the world early 

access to affordable working capital. The company engages with large 

corporates to offer their suppliers early access to funding, from 

purchase order to final invoice payment. Through this model, the 

client significantly reduces risk and financing costs, helping to build 

competitive and socially responsible supply chains. The company is 

interested in international partners willing to cooperate under an 

outsourcing agreement.

29/08/2023 inne usługi

BRAT20220823007

Austriacka firma handlująca produktami do stylizacji włosów 

poszukuje nowych europejskich dostawców różnych spinek do 

włosów. Firma jest firmą handlową zajmującą się głównie e-commerce 

(B2C).

Spinki do włosów posłużą jako akcesoria lub do utrwalenia fryzury

An Austrian company trading with hair styling products is looking for 

new European suppliers of different hair clips. The firm is a trading 

company mainly working in e-commerce (B2C).

The hair clips will be used as accessories or to fix hair to create a hair 

style

22/09/2023 różne inne produkty



BODE20220823009

Niemiecka firma specjalizuje się w energooszczędnych grzejnikach 

opartych na promiennikach podczerwieni do hal przemysłowych, 

magazynów, hal logistycznych, hal sportowych itp. Osiągając 30-70% 

oszczędności gazu, systemy oferują wysoką efektywność energetyczną 

z korzyścią dla środowiska i oszczędnością kosztów dla użytkownika. 

Należą do nich innowacyjne układy sterowania oraz układy 

wydechowe/układy hybrydowe. Firma oferuje umowy handlowe 

architektom, generalnym wykonawcom, instalatorom, dystrybutorom 

w Polsce i Czechach.

A German company specialises in energy efficient heaters based on 

infrared radiators for industrial halls, warehouses, logistic halls, sport 

halls etc. Achieving gas savings of 30-70%, the systems offer high 

energy efficiency with environmental benefits and cost savings for the 

user. They include innovative control systems and exhaust systems / 

hybrid systems. The company offers commercial agreements to 

architects, general contractors, installers, distributors in Poland and 

Czechia.

22/09/2023 środowisko/energia/ochrona środowiska

BOSK20220823010

Głównym celem firmy jest zaopatrywanie jednolitego rynku UE w 

żywność i produkty pochodzące z Ukrainy, ale także z Bliskiego 

Wschodu. Są zainteresowani współpracą biznesową i umową 

dystrybucyjną. W przypadku kilku rodzajów żywności i produktów 

uzyskali wyłączną reprezentację na rynkach SK, CZ i HU, a ich ambicją 

jest znalezienie nowych partnerów biznesowych i dystrybucyjnych z 

tych krajów.

The company's main goal is to supply the EU's single market with food 

and products originating in Ukraine but also in the Middle East. They 

are interested in business cooperation and a distribution agreement. 

For several types of food and products, they have gained exclusive 

representation for the markets in SK, CZ, and HU and our ambition is 

to find new business and distribution partners from these countries.

22/09/2023 spożywcza

BODE20220805005

Niemiecka firma biotechnologiczna zajmuje się opracowywaniem 

testów IVD dla celów w obszarze chorób autoimmunologicznych. 

Oferują swoje usługi w tej dziedzinie firmom zajmującym się 

opracowywaniem leków. Celem jest wspólne opracowanie nowych 

podejść diagnostycznych na podstawie umowy handlowej lub umowy 

outsourcingowej.

A German biotech company is active in the field of development IVD 

assays for targets in the area of autoimmune diseases. They are 

offering their services in this field to companies that are active in drug 

development. The aim is to jointly develop new diagnostic approaches 

on the basis of a commercial agreement or an outsourcing agreement.

22 Aug 2023 medycyna

BOSI20220823012

Słoweńskie MŚP posiada linię produkcyjną izolacji celulozowej do 

produkcji izolacji celulozowej z odpadowego papieru gazetowego, 

który jest przetwarzany na puszyste włókna izolacyjne w specjalnym 

procesie rozwłókniania.

Wytwarzana przez nią izolacja jest naturalna, przyjazna dla 

środowiska, a podczas jej produkcji emituje prawie znikomą ilość CO2 

na kg.

Firma chciałaby sprzedać linię do produkcji izolacji celulozowych w 

ramach umowy handlowej.

Slovenian SME has a cellulose insulation production line for 

manufacturing of cellulose insulation, made from waste newsprint, 

which is processed into fluffy insulation fibers with a special 

defiberizing process.

The insulation, it produces, is natural, environmentally friendly, and 

during its production they emit an almost negligible amount of CO2 

per kg.

The company would like to sell its cellulose insulation production line 

through commercial agreement.

22/09/2023 różne inne produkty

BORO20220818017

Dzięki 10-letniemu doświadczeniu w handlu hurtowym częściami 

zamiennymi i akcesoriami do sprzętu ogrodniczego, rumuńska firma z 

Transylwanii chce wejść na nowe rynki i poszukuje firm bułgarskich, 

chorwackich, węgierskich i słoweńskich zainteresowanych współpracą 

w oparciu o umowy handlowe.

With 10 years of experience in the field wholesale trade of spare parts 

and accessories for gardening equipment, a Romanian company from 

Transylvania is willing to enter new markets and is looking for 

Bulgarian, Croatian, Hungarian and Slovenian companies interested in 

cooperation based on commercial agreements.

23/09/2023 narzędzia i części



BOIT20220824002

Firma z siedzibą w południowych Włoszech działa w sektorze rolno-

spożywczym, a w szczególności specjalizuje się w handlu zagranicznym 

typowymi włoskimi produktami rolno-spożywczymi. Opracowali portal 

internetowy, na którym włoscy producenci mogą spotkać się z 

zagranicznymi importerami zainteresowanymi handlem żywnością i 

napojami „made in Italy”.

Poszukują agentów we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

The company, based in the Southern Italy, works in the agro-food 

sector and in particular is specialized in the foreign trade of Italian 

typical agro-food products. They have developed a web portal where 

Italian producers can meet the foreign importers interested in the 

trading of “made in Italy” food and beverage.

They are looking for agents in France, Spain and UK.

23/09/2023 spożywcza

BOUA20220824007

Ukraińska firma - producent kompozytów polimerowych zbrojonych 

włóknem określanych jako „matryca materiałów polimerowych 

wzmacnianych włóknami lub innym materiałem wzmacniającym” 

poszukuje współpracy.

Ukrainian Company - manufecturer of fiber reinforced polymer 

composites defined as a «matrix of polymer materials reinforced with 

fibers or other reinforcing material» is looking for cooperation.

23/09/2023 różne inne produkty

BRPT20220824016

Bizneswoman z Aveiro w Portugalii, artystka plastyczna, pisarka i 

poetka, stworzyła markę, rysunek lalki przedstawiającej wróżkę 

(podobną do Hello Kitty), pełną oryginalności, koloru, moralności i 

ekologii. Poszukuje partnerów do rozwoju tej marki.

Poszukuje się partnerów do umowy finansowej.

A businesswoman from Aveiro, Portugal is a plastic artist, writer and 

poet and she created a brand, a drawing of a doll, representing a fairy 

(similar to Hello Kitty), full of originality, color, moral and ecological. 

She is looking for partners to develop this brand.

Partners for a financial agreement are sought.

23/09/2023 różne inne produkty

BOLT20220824001

Litewska firma z sektora spożywczego tworzy i produkuje wysokiej 

jakości zdrowe przekąski - 100% naturalne batony kolagenowe o 

różnych smakach. Firma poszukuje partnerów handlowych do pracy na 

podstawie umowy agencyjnej i umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The Lithuanian food sector company is creating and producing high-

quality healthy snacks - 100% natural collagen protein bars of different 

flavors. The company is looking for trade partners to work under a 

commercial agency agreement and distribution services agreement.

24/09/2023 spożywcza

BOLV20220812006

Łotewska firma jest doświadczoną firmą opartą na technologii 

sztucznej inteligencji, która opracowuje wysokowydajne 

niestandardowe rozwiązania komputerowej wizji sztucznej inteligencji, 

a dziś jest jednym z wiodących deweloperów wizji komputerowej w 

Europie Północnej.

Firma proponuje zostać partnerem, który może sprawić, że nowe i 

istniejące urządzenia produkcyjne staną się inteligentne dzięki 

wykorzystaniu wizji komputerowej i zdolności analitycznych.

The Latvian company is an experienced AI technology driven company 

that develops high-performance custom AI computer vision solutions 

and today is one of the leading computer vision developers in 

northern Europe.

The company is proposing to become a partner that can make new 

and existing production equipment become intelligent by using 

computer vision and analytical abilities.

24/09/2023 komputery i IT

BOBA20220825003

Firma z Bośni i Hercegowiny zajmująca się produkcją tekstyliów 

odzieży dziecięcej i akcesoriów dla dzieci do lat 14 poszukuje umów 

pośredników handlowych z partnerami z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i 

Czech, aby rozszerzyć swój zasięg na tych rynkach. Firma jest jednym z 

wiodących producentów odzieży dziecięcej na rynku Bośni i 

Hercegowiny, planującym ekspansję na rynku międzynarodowym.

The company from Bosnia and Herzegovina operating in the field of 

textile manufacturing of baby clothing and accessories for children 

aged 14 and under, is looking for trade intermediaries agreements 

with partners from Germany, Austria, Switzerland and Czech Republic 

to expand its reach on these markets. The company is one of the 

leading producers of baby clothing on the market of Bosnia and 

Herzegovina, planning to expand on international market.

24/09/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria



BOCZ20220825004

Czeska firma zajmująca się termograficznym pomiarem temperatury 

poszukuje dystrybutorów specjalnych farb w sprayu, które pozwolą 

uzyskać dokładniejsze wyniki bezdotykowego pomiaru temperatury 

przemysłowymi kamerami termowizyjnymi.

A Czech company active in the field of thermographic temperature 

measurement is looking for distributors of special spray paints that 

help achieve more accurate results of non-contact temperature 

measurement with industrial infrared cameras.

24/09/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOPT20220825005

Ta portugalska firma została założona w 2005 roku i specjalizuje się 

głównie w zintegrowanych systemach automatyki do projektowania 

maszyn specjalnych, systemów przemysłowych i szaf elektrycznych. 

Firma jest zainteresowana podpisaniem umów produkcyjnych z 

partnerami zagranicznymi.

This Portuguese company was founded in 2005 and specializes mainly 

in integrated automation systems for developing special machines, 

industrial systems and electrical cabinets. The company is interested in 

signing manufacturing agreements with foreign partners.

24/09/2023 pojazdy i maszyny/maszynowa

BOBE20220811008

Firma ma siedzibę w Belgii. Jest wszechstronną firmą biznesową oraz 

producentem i dostawcą biodegradowalnych naczyń jednorazowych. 

Produkty są w 100% ekologicznymi produktami nieżywnościowymi, 

takimi jak talerze, miski, kubki i sztućce. Firma zamierza rozwijać i 

dystrybuować swoje produkty do innych krajów europejskich. Firma 

może sprzedawać bezpośrednio lub z nazwą marki partnera 

biznesowego na produkcie.

The company is based in Belgium. It is a versatile business company 

and the producer and supplier of biodegradable disposable tableware. 

The products are 100% sustainable non-food items such as plates, 

bowl, cups and cutlery. The company is looking to expand and 

distribute their products to other European countries. The company 

can sell directly or with the business partner's brand name on the 

product.

10/08/2023 różne inne produkty

BOFI20220713004

Innowacyjne i ekonomiczne rozwiązania fińskiej firmy zmieniają zwykłą 

przestrzeń w interaktywne doświadczenie cyfrowe. Firma posiada 

obszerną listę referencji, od muzeów narodowych i centrów nauki po 

parki rozrywki i duże imprezy. Firma poszukuje obecnie partnerów 

międzynarodowych, którzy byliby zainteresowani wspólnym 

tworzeniem niezapomnianych doświadczeń, partnerstwo miałoby 

formę umowy podwykonawczej.

The Finnish company's innovative and cost-effective solutions turn any 

ordinary space into an interactive digital experience. The company has 

an extensive list of references, ranging from national museums and 

science centers to activity parks and large events. The company is now 

looking for international partners, who would be interested in creating 

memorable experiences together with them, the partnership would be 

in the form of a subcontracting agreement.

11/08/2023 komputery i IT

BORO20220811010

MŚP oferuje systemy oprogramowania do przetwarzania i analizy 

obrazów wideo z wykorzystaniem algorytmów opartych na AI. 

Rozwiązania oferują bezpieczniejszy świat, w którym ludzie mogą 

cieszyć się życiem we własnych miastach bez obawy przed 

potencjalnymi atakami, rabunkami czy zdarzeniami zagrażającymi 

życiu. Mogą również usprawnić działalność w różnych organizacjach 

(poprzez automatyzację), weryfikować przestrzeganie procedur, norm 

i przepisów lub zdalnie weryfikować tożsamość osób w środowisku 

online (rozpoznawanie twarzy, wykrywanie).

The SME offers software systems for processing and analyzing video 

images, using algorithms based on AI. The solutions offer a safer 

world, in which people can enjoy life in their own cities without fear of 

potential attacks, robberies or life-threatening events. Also, they can 

improve activity in various organizations (by automation), verify 

compliance with procedures, norms and regulations or verify the 

identity of persons in the online environment, remotely (face 

recognition, detection).

11/08/2023 inne usługi



BORO20220812001

Rumuńska firma zajmująca się projektowaniem graficznym, produkcją 

wideo, grafiką 3D, fotografią, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością 

poszukuje nowych partnerów z UE w celu zawarcia umów 

outsourcingowych lub podwykonawczych. Oferowane usługi dotyczą 

treści cyfrowych i reklamy do tworzenia prezentacji produktów 

dostosowanych do marketingu i e-commerce, które obejmują 

zaawansowane i spersonalizowane usługi.

Romanian company operating in graphic design, video production, 3D 

graphics, photography, virtual and augmented reality content is 

looking for new EU partners in order to establish outsourcing or 

subcontracting agreements. The services offered are in the area of 

digital content and advertising for the creation of product 

presentations adapted for marketing and e-commerce that involve 

advanced and personalized services.

11/08/2023 reklamowa, filmowa

BOBG20220812010

Bułgarska firma IT oferuje produkty audiowizualne, czyli gry wideo o 

różnym przeznaczeniu, a także tworzenie produktów w sferze 

Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości (VR/AR). Może tworzyć 

aplikacje internetowe, mobilne lub PC. Firma poszukuje: klientów - dla 

których będą tworzyć aplikacje, instytucje - do pomocy w ich 

badaniach, inne podobne firmy - do pomocy w ich produkcji w oparciu 

o jej produkty/usługi. Poszukuje się umów handlowych, 

outsourcingowych i inwestycyjnych.

The Bulgarian IT company offers audio-visual products, or videogames, 

for different purposes as well as creation of products in the spheres of 

Virtual and Augmented Reality (VR/AR). It can produce applications for 

the web, Mobile or PC. The company is looking for: clients - for whom 

to create applications, institutions - to aid in their research, other 

similar companies - to help with their production based on its 

products/ services. Commercial, outsourcing and investment 

agreements are sought.

11/08/2023 komputery i IT

BOUA20220813001

Ukraińska firma z prawie 20-letnim doświadczeniem poszukuje 

producentów i dostawców żelazokrzemomanganu w celu zawarcia 

umów dystrybucyjnych. MSP chce poszerzyć swoje portfolio i chciałby 

podpisać umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z odpowiednimi 

producentami.

A Ukrainian company, with almost 20 years of experience, seeks 

producers and suppliers of ferro silico manganese in order to establish 

distribution agreements. The SME wants to expand its portfolio and 

would like to sign distribution services agreement with relevant 

manufacturers.

12/08/2023 metalowa

BOUA20220813002

Ukraińska i działająca na całym świecie firma jest producentem 

wlewków tytanowych stosowanych w przemyśle lotniczym, 

energetyce i odsalaniu, przemyśle chemicznym, budownictwie 

lądowym i wodnym, budownictwie, motoryzacji, motocyklach, 

medycynie, sporcie i artykułach codziennego użytku. Producent 

zaprasza do współpracy na podstawie umowy produkcyjnej lub 

dystrybucyjnej.

A Ukrainian and globally active company is a producer of titanium 

ingots used in aerospace industry, power industry and desalination, 

chemical industry, ocean civil engineering, civil engineering and 

construction, motor industry, motorcycle industry, medical, sports and 

daily necessities. The manufacturer invites cooperation on the basis of 

a manufacturing or distribution agreement.

12/08/2023 metalowa

BOBG20220812009

Bułgarska firma produkująca różnego rodzaju kleje takie jak klej 

polioctanowy, silikon oraz nowe kleje Eco i wegańskie w różnych 

opakowaniach poszukuje dystrybutorów i sklepów sprzedających takie 

produkty lub firm, które używają kleju i silikonu jako surowców do 

produkcji ich produkty.

Bulgarian company, producing various kinds of glue, such as polyvinyl 

acetate glue, silicone and new Eco and vegan glues in different 

packaging, is looking for distributors and shops that sell such products 

or companies which use glue and silicone as raw materials for the 

manufacturing of their products.

14/08/2023 chemia i kosmetyki/chemiczna

BOSK20220815002

Słowacka firma zajmująca się profesjonalnymi audytami i ocenami 

pomieszczeń czystych (jakość powietrza i czystość techniczna) 

opracowała i zabezpieczyła wzorem użytkowym mobilną jednostkę do 

dezynfekcji. Firma poszukuje producenta do umowy inwestycyjnej 

i/lub dostawcy.

A Slovak company, involved in professional audits and assessments of 

clean rooms (air quality and technical purity) has developed and 

protected with utility model a mobile desinfection unit. The company 

is looking for a manufacturer for investment and/or supplier 

agreement.

14/08/2023 inne usługi



BOSK20220815004

Słowacka firma zajmuje się odbiorem i przetwarzaniem odpadów 

tekstylnych z przemysłu motoryzacyjnego. Produkują / szyją różne 

produkty, od gumek, przez spinki do włosów, po torby podróżne. 

Poszukują dystrybutora swoich produktów, a jednocześnie oferują 

swoje usługi na zasadzie outsourcingu.

The Slovak company deals with the collection and processing of textile 

residues from the automotive industry. They produce / sew various 

products from rubber bands to hair clips to travel bags. They are 

looking for a distributor of their products and at the same time offer 

their services on the basis of outsourcing.

14/08/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRDE20220815005

Firma z północnych Niemiec zakorzeniona w przemyśle lotniczym 

opracowała prototyp systemu filtrów powietrza. Klientami tego 

systemu będą firmy potrzebujące biogenicznego CO2 do swoich 

procesów i/lub strategii redukcji węgla. Do budowy niewielkich serii 

tych urządzeń firma poszukuje partnerów produkcyjnych, najlepiej z 

obszaru filtrów/klimatyzacji powietrza, innowacyjnych technologii 

środowiskowych oraz wymiany i odzysku ciepła.

A corporate from northern Germany rooted in aerospace industry, 

developed a prototype of an air filter system. Customers of this system 

will be companies in need of biogenic CO2 for their processes and/ or 

their carbon reduction strategy. In order to build the small series of 

these devices the company is looking for manufacturing partners, 

preferably from the area of air filters/conditioning, innovative 

environmental technologies as well as heat exchange and recovery.

14/08/2023 sektor morski, lotniczy

BOHU20220815009

Węgierska olejarnia produkuje oleje tłoczone na zimno, mąki z nasion, 

żywność dla smakoszy i kosmetyki naturalne w procesie ZERO WASTE 

poszukuje potencjalnej współpracy z dostawcami, dystrybutorami, 

detalistami, hurtowniami, restauracjami i osobami prywatnymi, a 

także producentami w różnych branżach, takich jak spożywczy, 

farmaceutyczny, kosmetyki, karma dla zwierząt i suplementy 

zdrowotne.

Hungarian oil mill produces cold-pressed oils, seed flours, gourmet 

food and natural cosmetics with ZERO WASTE process looking for 

potential partnership with suppliers, distributors, retailers, 

wholesalers, restaurants and individuals, as well as producers in 

different industries like food, pharma, cosmetics, animal food and 

health supplements.

14/08/2023 spożywcza

BRBG20220808007

Bułgarska firma, właściciel prywatnego zakładu utylizacji w strefie 

przemysłowej Starej Zagory, opracowała projekt budowy 

krematorium. Firma poszukuje partnerstwa z potencjalnymi 

inwestorami, którzy byliby zainteresowani wspólną spółką.

A Bulgarian company owner of a privately owned rendering plant in 

the industrial zone of Stara Zagora has developed a project for a 

crematorium construction. The company is looking for a partnership 

with potential investors who would be interested in a joint 

partnership.

14/08/2023 inne usługi
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