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 	BOBA20221014012

Firma z Bośni i Hercegowiny zajmująca się produkcją 

płyt termoizolacyjnych z izolacją z wełny mineralnej i 

poliuretanowej zainteresowana jest eksportem swoich 

wyrobów do krajów UE. Produkcja płyt 

termoizolacyjnych, blach profilowanych oraz urządzeń 

komunalnych stanowi główną część swojej działalności.

A company from Bosnia and Herzegovina, involved in 

the production of thermal insulation panels, with 

insulation from polyurethane and stone wool is 

interested in export of its products to the EU countries. 

Production of thermal isolation panels, profiled sheets 

and municipal equipment make the mayor part of its 

operation.

22/11/2023
materiały i usługi 

budowlane

 

	BOHU20221123005

Węgierska firma poszukuje partnerów do pakowania 

produktów kosmetycznych ze szkła i butelek z 

makulatury. Firma specjalizuje się w produkcji ręcznie 

robionych kosmetyków dla kobiet, mężczyzn i dzieci. 

Portfolio produktów firmy obejmuje kremy (do twarzy, 

rąk i ciała), masła do ciała, serum, olejki eteryczne itp.

Hungarian company seeks partners for packaging 

cosmetic products of glass and recycled paper bottles. 

The company specialises in manufacturing handmade 

cosmetics for women, men, and children. The 

company’s product portfolio includes creams (face, 

hand, and body), body butters, serums, essential oils 

etc.

23/11/2023
opakowania, 

papier

 	BOKR20221123007

Koreańskie MŚP produkujące różne urządzenia i 

materiały dentystyczne opracowało technologię 

masowej produkcji syntetycznego materiału do 

przeszczepów kostnych złożonego z OCP. Dzięki 

wysokiej zawartości minerału OCP, ten nowo 

opracowany syntetyczny materiał do przeszczepów 

kostnych wykazuje lepszą zdolność tworzenia nowej 

kości, doskonałą bioresorpcję i osteokonduktywność w 

porównaniu z innymi ksenoprzeszczepami i 

syntetycznymi produktami kostnymi. Firma poszukuje 

europejskich partnerów w ramach umowy dostawcy.

FThe Korean SME manufacturing various dental devices 

and materials has developed mass production 

technology of synthetic bone graft material composed 

of OCP. With its high content of OCP mineral, this newly 

developed synthetic bone graft material shows superior 

new bone formation ability, excellent bioresorption, and 

osteoconductivity compared to other xenograft and 

synthetic bone products. The company is looking for 

European partners under supplier agreement.

20/07/2023 medycyna



 	BONL20221123006

Holenderska firma biotechnologiczna opracowała i 

opatentowała bezpieczny, wegański, organiczny, 

naturalny produkt z biomasy bez GMO, który może 

obniżyć poziom cholesterolu LDL. Rynek poszukuje 

bezpiecznych i naturalnych składników obniżających 

poziom cholesterolu, aby zapobiegać chorobom układu 

krążenia, które wciąż są główną przyczyną zgonów. 

Sterole roślinne mają ograniczoną skuteczność w 

obniżaniu poziomu cholesterolu. Leki takie jak statyny są 

coraz mniej popularne. Produkt, którego patent jest 

oferowany do sprzedaży, stanowi alternatywę dla steroli 

roślinnych.

A Dutch biotech company developed and patented a 

safe, vegan, organic, natural non-GMO biomass product 

that can lower LDL-cholesterol. The market is looking for 

safe and natural ingredients to reduce cholesterol as to 

prevent cardiovascular diseases, which are still a leading 

cause of death. Plant sterols are limited effective in 

reducing cholesterol. Drugs like statins are increasingly 

unpopular. This product, of which the patent is offered 

for sale, serves as an alternative to plant sterols.

23/11/2023 spożywcza

 

	BOTW20221123004

Firma od lat oferuje usługi OEM i ODM dla 

zagranicznych firm. Mogą dostarczyć zaawansowane 

technologicznie media filtracyjne i wysokiej jakości 

krany ze stali nierdzewnej dla Twojej własnej marki.

Firma opracowuje różnego rodzaju wielofunkcyjne filtry 

do wody i unikalne krany ze stali nierdzewnej. Szukają 

klientów OEM w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii

The company has offered OEM and ODM services for 

overseas companies for years. They can provide high-

technology filter media and high-quality stainless-steel 

faucets for your own brand.

The company develops various kinds of multifunctional 

water filters and unique design stainless steel faucets. 

They are looking for OEM customers in the UK, 

Germany, and the Netherlands.

23/11/2023
różne inne 

produkty

 	BRFR20221122018

Francuska firma specjalizująca się w promocji i 

dystrybucji innowacyjnych i zrównoważonych zabawek 

dla dzieci chce poszerzyć swoje portfolio.

Firma chciałaby założyć przedstawicielstwo handlowe 

lub umowę dystrybucyjną z europejskimi producentami 

zainteresowanymi rozszerzeniem swojej działalności we 

Francji.

A French company specialized in the promotion and 

distribution of innovative and sustainable toys for kids 

seeks to expand its portfolio.

The company would like to establish a commercial 

agency or a distribution agreement with European 

manufacturers interested to expand their activities in 

France.

22/11/2023
różne inne 

produkty



 	BRFR20221123011

Francuska firma specjalizująca się w innowacyjnym 

sprzęcie basenowym umożliwiającym sprawne i 

bezwysiłkowe czyszczenie powierzchni basenowych 

poszukuje w Europie producenta moskitier z włókna 

szklanego lub PVC. Rozważana jest współpraca na 

zasadzie umowy outsourcingowej/dostawczej.

 A French company specialized in innovative swimming 

pool equipment that enables efficient and effortless 

cleaning of pool surfaces is looking for a fiberglass or 

PVC mosquito net manufacturer in Europe. Cooperation 

on the basis of an outsourcing/supplier agreement is 

considered.

23/11/2023
różne inne 

produkty

 BOFI20221103021

Fińska firma szkoleniowa oferuje usługi pośrednictwa 

pracy i organizacji staży dla partnerów w projektach 

Erasmus+. Rolą firmy jest kojarzenie firm i 

motywowanie indywidualnych stażystów. Dotychczas 

zorganizowano ponad 100 staży w zawodach 

hotelarskich i technicznych dla partnerów z Francji, 

Niemiec, Austrii itd. Firma chce rozszerzyć zasięg 

działania na Włochy, Hiszpanię i Polskę.

The Finnish training company offers work 

placement/internship services for the Erasmus+ sending 

partners. The role of the company is to facilitate 

matchmaking between companies and motivated 

individuals. So far more than 100 successful placement 

in hospitality and technical professions have been 

implemented with the partners from France, Germany, 

Austria etc. Company is now looking to expand the 

operation to Italy, Spain and Poland.

10/11/2023 inne usługi

 BOFR20221021004

Francuska firma przemysłowa jest liderem w produkcji 

siatek bezpieczeństwa dla budynków, parków 

wspinaczkowych, trudnych miejsc pracy, akrobatów, 

urządzeń sportowych i siatek do zbierania odpadów z 

dyszowym wyjściem. Firma poszukuje dystrybutorów. 

French industrial company leader manufacturer for 

custom-made safety nets provides safety and protection 

solutions for buildings, tree climbing parks, difficult 

access work, accrobatic works, sports facilities and 

waste reception nets at the nozzle exit. The French SME 

is looking for distributors.

10/11/2023
różne inne 

produkty



 BOFR20221108009

Francuski start-up opracowuje i promuje innowacje 

zaprojektowane dla profesjonalistów i użytku ogólnego. 

Firma opatentowała już swoją innowację i produkuje 

urządzenie czyszczące spód kosiarki do trawy. 

Urządzenie jest przeznaczone dla użytkowników 

indywidualnych, hurtowników, grup zakupowych i 

profesjonalistów ogrodownictwa. Firma poszukuje 

partnerów do ekspansji na rynkach UE i USA w oparciu o 

umowę agencji handlowej lub dystrybucji.

A French startup develops and promotes innovations 

designed for professionals and the general public. The 

company has already patented its innovation and now 

produces a device that cleans the undersides of 

lawnmower. This innovative device is developed for 

individuals, wholesalers, purchasing groups and 

professionals in the gardening area. The stratup is now 

looking for partners who can help to expand its 

presence in the EU and the US markets under 

commercial agency or distribution agreement

14/11/2023

pojazdy i 

maszyny/maszyno

wa

 BOIT20221024002

Ta włoska firma specjalizuje się w produkcji toreb z 

odzyskanych skrawków skóry i poszukuje partnerów do 

sprzedaży swoich produktów za granicą. Firma 

poszukuje dystrybutorów i/lub agentów w celu 

sprzedaży swoich produktów na rynkach docelowych.

This Italian company is specialized in the production on 

bags from recovered leather scraps and it is looking for 

partners in order to sell its products abroad.The 

company is looking for distributors and/or agents in 

order to sell its products in the targeted markets.

23/11/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

 BOIT20221024005

Jest to włoska firma zajmująca się produkcją tapicerki, 

koncentrująca swoją produkcję na nowym produkcie 

przeznaczonym dla gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Firma poszukuje agentów i/lub dystrybutorów w celu 

sprzedaży swoich produktów na rynkach docelowych.

This is an Italian company which produces upholstery 

focusing its production on a new product designed for 

the circular economy.The company is looking for agents 

and/or distributors in order to sell its products in the 

targeted markets.

23/11/2023
różne inne 

produkty



 BOTR20221115002

Turecka firma z centrum kraju jest dynamicznym 

producentem z 30 letnim doświadczeniem i know-how 

w sektorze solarnego ogrzewania wody. Jej sukces 

oparty jest na oferowaniu efektywnych produktów o 

długiej trwałości. Firma poszukuje partnerów do  umów 

agencji handlowych i produkcyjnych.

The Turkish company from the central part of Turkey is 

a dynamic producer. It has 30 years of experience and 

extensive know-how in the solar water heating industry. 

Its success is based on offering efficient products with 

long durability. To enter new markets and reach 

partners, it is looking for a commercial agency or 

manufacturing agreement.

15/11/2023

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

 BOTW20221123013

Tajwańska firma zajmująca się systemami wody 

ultrafioletowej zapewnia elegancką, kompaktową 

konstrukcję i ekonomiczne uzdatnianie wody 

ultrafioletem do zastosowań o niskim i średnim 

przepływie, takich jak lekkie komercyjne systemy 

odwróconej osmozy, automaty do sprzedaży wody, 

przemysł spożywczy, laboratorium, woda w placówkach 

medycznych, procesy farmaceutyczne, kosmetyczne, 

końcowe płukanie elementów elektronicznych i pętle 

recyrkulacyjne, by wymienić tylko kilka. Poszukiwana 

jest umowa produkcyjna.

A Taiwan Ultraviolet water systems company provides a 

sleek, compact design and economical ultraviolet water 

treatment for low flow and medium Flow applications 

such as light commercial reverse osmosis systems, 

water vending machines, food industry, laboratory, 

medical facility water, pharmaceutical, cosmetic 

processes, final electronic component rinsing, and 

recirculation loops to name a few. A manufacturing 

agreement is sought.

23/11/2023

środowisko/energi

a/ochrona 

środowiska

 BOUA20221025016

Ta ukraińska firma ze Lwowa oferuje interpretację wyników 

EKG przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, 

doświadczonych w pracy z wysokiej klasy sprzętem i 

urządzeniami do badań, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Firma chce zawrzeć umowę outsourcingową.

 

This Ukrainian company from Lviv is offers interpretation of 

the ECG results by the high qualified experts experienced in 

working with high-class equipment and devices for 

examination, diagnosis, treatment and rehabilitation.

Company wish to conclude outsourcing agreement.

 09/11/2023 różne inne produkty



  BORO20221025009

Rumuńska firma z ponad 50-letnim doświadczeniem w 

produkcji części samochodowych (lusterka zewnętrzne, 

układy pedałów, układy hamulcowe, drążki sterownicze, 

klucze do kół, elementy tłoczone, elementy formowane 

z tworzyw sztucznych itp.) z Transylwanii, poszukuje 

zagranicznych partnerów z branży motoryzacyjnej, 

zainteresowanych współpracą podwykonawczą lub 

nawet przeniesieniem dotychczasowej produkcji z 

zachodu do Rumunii, firma jest również otwarta na inne 

propozycje współpracy.

Located in Transylvania, a Romanian company with over 

50 years of experience in the manufacturing of auto 

parts (exterior mirrors, pedal systems, brake systems, 

control cable rods, wheel keys, stamped parts, plastic 

molded parts etc.) is looking for foreign automotive 

industry partners interested in subcontracting 

cooperation or even transferring their current 

manufacturing from the west to Romania; the company 

is also open to other partnership proposals.

08/11/2023 narzędzia i części

 BORO20221121004

Rumuńska firma jest producentem miodów, pyłku 

kwiatowego, propolisu, mleczka pszczelego, jadu 

pszczelego oraz apilarnilu. Starannie wyselekcjonowane 

produkty posiadają szerokie spektrum dobroczynnego 

zastosowania zarówno w branży żywieniowej, jak i 

kosmetycznej. Firma jest zainteresowana podpisaniem 

umów handlowych z partnerami zagranicznymi.

The Romanian company is a producer of honey 

varieties, pollen, propolis, royal jelly, bee venom and 

apilarnil. The carefully selected products have a wide 

range of beneficial uses both in the nutritional, as well 

as in the beauty sector. The company is interested in 

signing commercial agreements with foreign partners.

21/11/2023 spożywcza

 BORO20221121012

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży 

farb, podkładów, lakierów, rozcieńczalników, zmywaczy, 

klejów, tynków dekoracyjnych, barwników oraz środków 

czystości. Chętnie wprowadzą swoje produkty na nowe 

rynki i zawrą umowy handlowe z partnerami 

zagranicznymi.

The Romanian company specialises in the production 

and commercialisation of paints, primers, varnishes, 

thinners, washables, adhesives, decorative plasters, 

dyes and cleaning products. They are keen on 

introducing their products on new markets and 

concluding commercial agreements with foreign 

partners. 

21/11/2023

chemia i 

kosmetyki/chemic

zna



BOBA20221124010 

Firma z Bośni i Hercegowiny, która zajmuje się produkcją 

świetnego portfolio parkietów, winylowych i z desek, 

wyjątkowych wewnętrznych oraz zewnętrznych podłóg 

specjalnie dla swoich klientów, zainteresowana jest 

współpracą komercyjną i podwykonawstwem.

A company from Bosnia and Herzegovina, dealing with 

the production of stunning portfolio of parquet, 

designer vinyl and decking, exceptional indoor and 

outdoor floor coverings specially chosen for its clients is 

interested in commercial and outsourcing cooperation.

29/11/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOBA20221129013 

Firma z Bośni i Hercegowiny zlokalizowana na wschodzie 

regionu Republiki Serbskiej. Ich główną działalnością jest 

obróbka drewna w formie półproduktów dla przemysłu 

meblarskiego i produkcji podłóg. Jej główne produkty 

wykonane są z tarcicy lub buczyny oraz innego twardego 

drewna. Firma jest zainteresowana długoterminową 

współpracą na zasadzie umowy produkcyjnej lub joint 

venture. 

The company from Bosnia and Herzegovina is located on 

the east side of the Republic of Srpska region. Their 

main activities are related to the hardwood processing 

of semi-finished products for the furniture and flooring 

industry. Their main products are lumber and elements 

of beech, oak and other hardwoods. They are interested 

in long-term cooperation under a manufacturing or joint 

venture agreement. 

29/11/2023
produkty 

drewniane, meble

BOBG20221017001

Bułgarski producent luksusowych, naturalnych 

produktów do pielęgnacji skóry, chciałby nawiązać 

długoterminową współpracę biznesową z 

dystrybutorami, sprzedawcami hurtowymi i innymi 

potencjalnymi klientami zlokalizowanymi w Azji, w celu 

realizacji dostaw bułgarskich kosmetyków najwyższej 

jakości. Oferowane preparaty są unikalne i stanowią 

własność firmy. Każda część/etap działalności jest 

utrzymywana w firmie, od pozyskiwania lokalnych  

składników od zaufanych dostawców, po produkcję i 

pakowanie produktów.

A Bulgarian producer of luxurious natural skincare 

products would like to start long-term business 

cooperation with distributors, wholesale sellers, and 

other potential customers located in Asia and supply 

them with premium quality Bulgarian skincare products. 

All skincare formulations are unique and owned by the 

company, every part of the business is kept in-house 

from sourcing potent ingredients locally from trusted 

suppliers to manufacturing and packaging the products.

21/11/2023

chemia i 

kosmetyki/chemic

zna

BOBG20221104005

Bułgarska firma produkująca różnego rodzaju systemy 

rusztowań oraz urządzenia parkingowe poszukuje 

partnerów z branży budowlanej do współpracy 

handlowej.

Bulgarian company, manufacturing various types of 

scaffolding systems and parking devices, is looking for a 

commercial agreement with partners in the 

construction industry

04/11/2023
materiały i usługi 

budowlane



BOBG20221113001

Bułgarska firma, producent elementów grzewczych do 

wody, oleju i środowiska z aplikacją dla przemysłu i 

urządzeń domowych, oferuje urządzenia do 

wyposażenia statków. Firma poszukuje partnerów do 

współpracy na bazie umów handlowych.

Bulgarian company, producer of heating elements for 

water, oil and environment with application for the 

industry and home appliances, offers customised 

heating elements for ship equipment. The company is 

looking for cooperation partners under Commercial 

agreements.

13/11/2023
sektor morski, 

lotniczy

BOBG20221124008 

Bułgarska organizacja non-profit specjalizuje się w 

wyjątkowych i alternatywnych wycieczkach wiejskich dla 

indywidualnych klientów lub małych grup i oferuje 

zakwaterowanie, lokalne wyżywienie oraz wiejskie 

doznania dla lokalnych i zagranicznych gości w pięknych 

bułgarskich wioskach. Firma poszukuje umów 

komercyjnych z partnerami zagranicznymi, takimi jak 

tour operatorzy, agencje podróży z Wielkiej Brytanii, 

Turcji i Rumunii, którzy skupiają się na tego rodzaju 

wycieczkach w swoim portfolio.

Bulgarian non-profit organization specializing in 

authentic and alternative rural tours for individual 

tourists and small groups is offering accommodation, 

local food dining, and rural experiences to local and 

foreign visitors in beautiful Bulgarian villages.

The company is looking for commercial agreements 

with partners abroad, such as tour operators and travel 

agencies from Great Britain, Turkey, and Romania, who 

are focusing on these types of tours in their portfolio. 

30/11/2023 turystyka

BOBG20221124017

Bułgarska firma oferuje produkcję i konfekcjonowanie 

naturalnych produktów pszczelich, miodu i wosku 

zgodnie ze standardami UE. Poszukuje współpracy z 

partnerami zagranicznymi w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Bulgarian company is offering production and 

packaging of natural bee products, honey and wax in 

line with the EU standards. They are looking for 

cooperation with foreign partners under a distribution 

services agreement.

24/11/2023 spożywcza

BOBG20221130002 

Dostawa profesjonalnego sprzętu do Teleportuj, 

telekomów, organizacji rządowych, integratorów 

systemów, operatorów satelitarnych; Dostawa 

Internetu satelitarnego i usług głosowych

Supply of professional satellite equipment to Teleports, 

Telecoms, Governmental organizations, System 

Integrators, Satellite operators;

Delivering of satellite Internet and Voice services

30/11/2023 komputery i IT



BOCA20221101006

Kanadyjska firma opracowała najnowocześniejszą 

architekturę chmury z wielodostępną bazą danych, 

która zapewnia

wirtualne modele wielu klinik i zapewnia telemedycynę 

zarówno osobistą, jak i zdalną dla pracowników służby 

zdrowia i pacjentów.

Nasz klient szuka partnera/ów odsprzedawców z 

wartością dodaną do wprowadzania na rynek i 

sprzedawania platformy oprogramowania w nowej 

służbie zdrowia w UE

regiony.

The Canadian company developed a state-of-the-art 

cloud architecture with a multi-tenancy database that 

provides for

virtual multi-clinic models and provides both in-person 

and remote telemedicine for health care professionals 

and patients.

Our client is looking for a value-added reseller partner(s) 

to market and sell the software platform into new EU 

health

regions.

01/11/2023 komputery i IT

BOCA20221109025

Naszym klientem jest kanadyjska gastroenterolog i dietetyk, 

która opracowała platformę cyfrową zapewniającą dostęp i 

skuteczne terapie stylu życia dla pacjentów z chorobami 

układu pokarmowego na wczesnym etapie ich życia.

Nasz klient poszukuje europejskich partnerów, którzy chcą 

zaoferować swoim klientom oparte na dowodach rozwiązanie 

dotyczące chorób układu pokarmowego i są zainteresowani 

zawarciem umowy handlowej (finansowej, joint venture lub 

umowy licencyjnej) z naszym klientem.

 

Our client is a Canadian gastroenterologist and dietitian 

developed digital platform providing equitable access and 

effective lifestyle therapies for patients with digestive disease 

early in the patient journey.

Our client is looking for European partners wanting to offer 

our client’s evidence-based solution for digestive disease to 

their customers and interested in establishing a commercial 

agreement (financial, joint venture, or license agreement) with 

our client.

 09/11/2023 komputery i IT

BOCZ20220808002

Młoda czeska marka produkująca przekąski z dodatkiem 

chili (asortyment ok. 70 produktów) poszukuje 

partnerów handlowych – dystrybutorów dla swoich 

produktów na rynkach zewnętrznych. Firma odnosi już 

sukcesy za granicą ze swoim flagowym produktem, 

jednak wciąż szuka silnych partnerów w innych krajach 

europejskich. Poszukują partnerów otwartych na 

współpracę dystrybucyjną na wyłączność.

A young Czech chilli food brand is looking for trade 

partners – distributors to distribute its products on 

external European markets. The company is already 

successful abroad, with its viral product. However, the 

company is looking for strong partners in other 

European countries The company is opened to exclusive 

agreement distribution cooperation.

22/11/2023 spożywcza



BOCZ20221109017

Czeska firma zajmuje się podwyższoną technologią i 

wydajnością, dostarcza wymienny, samocentrujący filtr ze stali 

z dwoma poziomami filtracji, który służy do radzenia sobie z 

zakrzepicą i/lub zatorowością płuc. Firma poszukuje 

współpracy w zakresie pozyskiwania technologii i produkcji.

A Czech high-tech company has developed and markets a 

retrievable, self-centering stainless steel filter with two levels 

of filtration that serves to cope with thrombosis and/or 

pulmonary embolism. The company wishes to find partners 

interested in technology take over and production.

 09/11/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOCZ20221116018

Czeska firma opracowała i obecnie sprzedaje na całym 

świecie oprogramowanie do nieliniowej analizy 

konstrukcji żelbetowych, a także do drukowania 

konstrukcji z betonu 3D. Przyjazne dla użytkownika 

środowisko graficzne modeluje zachowanie konstrukcji, 

w tym zniszczenie przez pękanie, kruszenie betonu czy 

pełzanie zbrojenia. Firma poszukuje agentów 

kompetentnych w marketingu i sprzedaży 

oprogramowania w branży budowlanej i/lub w obszarze 

badań budowlanych.

A Czech company has developed and now markets 

around the world a software for nonlinear analysis of 

reinforced concrete structures and also for 3D concrete 

printing construction. User-friendly graphic environment 

models behaviour of the structures including failure by 

cracking, crushing of concrete or creep of 

reinforcement. The company seeks agents competent in 

marketing and sales of the software in construction 

industry and/or in construction research area.

16/11/2023
materiały i usługi 

budowlane

BODE20220504010

Niemiecka firma opracowuje i produkuje naturalne produkty 

pielęgnacyjne zawierające miód Manuka i propolis. Ich 

opatentowany i certyfikowany produkt wspomaga leczenie 

zmian na błonie śluzowej jamy ustnej i dziąseł. Po udanej 

premierze w Niemczech i Austrii firma chce otworzyć się na 

nowe rynki i rozszerzyć działalność na arenie 

międzynarodowej. Poszukują partnerów dystrybucyjnych w 

Skandynawii, krajach Beneluksu, Polsce i Francji, którzy są 

dobrze powiązani z regionalnym sektorem opieki zdrowotnej.

 

A German company develops and produces natural care 

products comprising Manuka honey and propolis. Their 

patented and certified product helps to treat lesions of oral 

mucosa and gums. After a successful launch in Germany and 

Austria, the company wants to open up new markets and 

expand internationally. They are looking for distribution 

partners in Scandinavia, Benelux, Poland and France that are 

well connected to the regional healthcare sector.

 10/11/2023 spożywcza



BODE20220610009

Mała innowacyjna firma z północnych Niemiec 

opracowuje, produkuje i sprzedaje nowatorskie, 

opatentowane ekologiczne detergenty i środki czystości 

z buraków. Dzięki wysokiej zawartości kwasu 

szczawiowego burak ma doskonałe działanie czyszczące. 

Firma poszukuje dystrybutorów, partnerów licencyjnych 

lub bezpośrednich kluczowych klientów na całym 

świecie, aby rozszerzyć swoją międzynarodową 

działalność. Możliwe są usługi dystrybucyjne i umowy 

licencyjne.

A small innovative company from the North of Germany 

develops, produces and sells novel patented ecological 

detergents and cleaning supplies from beetroot. With its 

high content of oxalic acid beetroot has an excellent 

cleaning effect. The company is looking for distributors, 

licence partners or direct key accounts worldwide to 

expand its international business. Distribution services 

and licence agreements are possible.

17/11/2023

chemia i 

kosmetyki/chemic

zna

BODE20221102009

Niemieckie MŚP mające kontakty z dostawcami w całych 

Indiach, posiadającymi rozległą wiedzę specjalistyczną w 

zakresie takich procesów obróbki metalu jak kucie, 

odlewanie, tłoczenie blach lub precyzyjna obróbka 

skrawaniem może zaoferować producentom OEM, Tier 

1 i Tier 2 nie tylko znalezienie odpowiednich indyjskich 

dostawców, ale także komunikację z nimi, bieżące 

zarządzanie jakością i audyty. MŚP ma również zespół w 

Indiach, który ułatwia relacje między partnerami. 

Współpraca może odbywać się w ramach umowy 

outsourcingowej.

A German SME is connected to qualified suppliers across 

India with extensive expertise in processes such as 

forging, casting, sheet metal stamping or precision 

machining. It can offer OEM, Tier 1 and Tier 2 

manufacturers not only the identification of suitable 

Indian suppliers, but also communication, ongoing 

quality management and auditing. The SME also has a 

team in India to facilitate relationships between 

partners. Collaboration could take place under an 

outsourcing agreement.

07/11/2023 metalowa

BODE20221107001

Niemiecka firma projektuje i produkuje własne 

dekoracje ogrodowe. Poszukują sprzedawców 

detalicznych, butików, centrów ogrodniczych, agentów i 

hurtowników do długoterminowej współpracy 

biznesowej.

The German company designs and produces its own 

garden decorations. They are looking for retailers, 

boutiques, garden centres, agents and wholesalers for a 

long term business cooperation.

24/11/2023
różne inne 

produkty



BODE20221108002

Niemiecka firma świadcząca usługi informatyczne 

oferuje nowatorską, w pełni zgodną z RODO, platformę 

internetową dla nauczycieli lub kadry zarządzającej, 

która umożliwia nauczanie na odległość i twarzą w 

twarz, pracę zespołową, organizację projektów, a także 

przydzielanie zadań i kontrolę nad uczniami, studentami 

i stażystami lub pracownikami. Platforma 

przypominająca tablicę korkową działa z unikalną 

koncepcją autoryzacji (za pomocą kodu QR). 

Uprawnienia i prawa dostępu można ustawić 

indywidualnie, nie ma potrzeby posiadania konta. Firma 

poszukuje partnerów do umów handlowych lub umów 

outsourcingowych.

A German IT-service company offers a novel fully GDPR-

compliant online platform for teaching or managing 

staff, which allows distance and face-to-face learning, 

teamwork, project organization as well as task 

allocation and control of their pupils, students, trainees 

or employees. The pinboard-like platform works with a 

unique authorization concept via QR code, permission 

and access rights can be individually set, no account is 

needed. The company seeks Commercial or Outsourcing 

Agreements.

22/11/2023 komputery i IT

BODE20221124007

Niemieckie MŚP oferuje laminowanie materiałów z 

powierzchniami specyficznymi dla klienta. MŚP laminuje 

panele z różnych materiałów, takich jak metale, 

minerały, drewno, tworzywa sztuczne i papier, aby 

uzyskać specyficzne właściwości powierzchni dla klienta. 

Opcje powierzchni obejmują zakres od kolorów i faktur 

specyficznych dla klienta do specyficznych właściwości 

powierzchni, takich jak certyfikowana przez IMO 

trudnopalność do zastosowań morskich, 

wodoodporność, odporność na warunki atmosferyczne 

lub ciepło. MŚP szuka umów produkcyjnych.

A German SME offers the lamination of material with 

customer specific surfaces. The SME laminates panels of 

different materials as metallic, mineral, wooden, plastics 

and paper materials to create customer specific surface 

properties. The surface options range from customer 

specific colours and surface textures to specific surface 

properties as IMO certified flame retardance for 

maritime applications, waterproof, weather-resistant or 

heat- resistant. The SME looks for manufacturing 

agreements.

24/11/2023
różne inne 

produkty



BODE20221124016

Niemiecki start-up opracował kompleksową platformę 

Software as a Service (SaaS), dzięki której zalety 

cyfryzacji są łatwo dostępne dla firm w łańcuchu 

wartości wydobywczym i budowlanym. Start-up 

poszukuje międzynarodowych partnerstw w formie 

umów handlowych.

A German start-up has developed a one-stop Software 

as a Service (SaaS) platform that makes the advantages 

of digitalisation easily accessible for companies along 

the mining and construction value chain. The start-up is 

looking for international partnerships in the form of 

commercial agreements.

25/11/2023 komputery i IT

BODK20221026007

Duńska firma z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem 

produkcyjnym zaprojektowała i wyprodukowała wysokiej 

klasy, estetyczne i funkcjonalne płyny do dezynfekcji alkoholu i 

żelu. Firma poszukuje dystrybutorów na terenie całej Unii 

Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii.

A Danish company with over thirty years of production 

experience, has designed and manufactured high-end, 

aesthetical and functional sanitisers for alcohol and gel. The 

company is looking for distributors throughout the European 

Union, United Kingdom, Switzerland and Norway.

 09/11/2023 różne inne produkty

BODK20221026008

Duńska firma oferująca systemy PIM (zarządzanie 

informacjami o produktach) skierowana do firm z dużą liczbą 

produktów poszukuje dystrybutorów na całym świecie na 

podstawie umów licencyjnych. Przewagą konkurencyjną 

oferowanego systemu jest przyjazny dla użytkownika interfejs, 

specjalna zdolność do obsługi bardzo dużych i złożonych 

struktur danych produktów oraz syndykowania danych w 

różnych kanałach w kompletnej konfiguracji e-commerce 

firmy klienta.

A Danish company offering PIM systems (product information 

management) targeting companies with large numbers of 

products seeks resellers worldwide under license agreements. 

The competitive edge of the offered system is the user friendly 

interface, the special ability to handle extreme large and 

complex product data structures and to syndicate data across 

different channels in a client company´s complete e-

commerce set-up.

 09/11/2023 różne inne produkty

BODK20221108016

Duńska firma jest wieloletnim klientem sieci Enterprise 

Europe Network, koncentrującym się na finansowaniu 

rozwoju nowej technologii - rozwiązania do predykcyjnej 

optymalizacji ciepła. Ich rozwiązanie może obniżyć 

zużycie energii służącej do ogrzewania budynków, 

zmniejszyć wpływ zużycia energii na klimat oraz 

umożliwić dokumentacje osiągniętej oszczędności 

energii, ułatwiając inwestycje.

The Danish company is a long-time client of the 

Enterprise Europe Network focusing on financing to 

develop their new technology, a predictive heat 

optimisation solution. Their solution can lower energy 

consumption for heating in buildings, reduce climate 

impact from energy use, and provide evidence and 

documentation of energy savings, making investments 

easier. 

08/11/2023
materiały i usługi 

budowlane



BODK20221111001

Duńska firma specjalizuje się w rozwoju i sprzedaży 

mobilnych robotów tnących dla budownictwa, które 

automatyzują proces cięcia. Poprawia to produktywność 

oraz środowisko pracy. Firma poszukuje dystrybutorów 

w Europie i poza nią.

Danish company which is specialized in developing and 

selling collaborative mobile cutting robots, within the 

construction industry, is looking for distributors in and 

outside Europe. The mobile cutting robot automates 

cutting processes, which enables improved productivity 

as well an improved working environment. The Danish 

start-up company wants to expand its cutting robots 

further geographically and is therefore looking for 

international partners.

14/11/2023

pojazdy i 

maszyny/maszyno

wa

BODK20221129017 

Duński deweloper pomogą firmom z różnych gałęzi 

przemysłu w rozwoju ich strategii maksymalnych 

możliwości operacyjnych. Jego platforma IT pozwala 

firmom mieć pełen obraz , uzyskiwać raporty i na 

bieżąco aktualizować działania. Firma poszukuje 

agentów komercyjnych.

A Danish developer helps leading companies in various 

production industries to be on top of their operational 

maintenance strategies. Their customised software 

based platform enables companies to have a full 

overview, receive updated inspection reports and be 

aware of required maintenance updates. The company 

is looking for commercial agents.

29/11/2023
różne inne 

produkty

BOEE20221110009

Ta firma jest zaufaną europejską firmą biotechnologiczną, 

zlokalizowaną w Estonii, z ponad 20-letnim doświadczeniem w 

dostarczaniu. Firma chciałaby poznać twórców testów 

immunologicznych/szybkich testów, głównie firm IVD 

(diagnostyka in vitro), a także dystrybutorów 

przeciwciał/antygenów w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, 

Niemczech.

This company is a trusted European biotechnology company, 

located in Estonia, with more than 20 years of supply 

experience. They would like to meet immunoassay/rapid test 

developers, mostly IVD (in vitro diagnostic) companies, as well 

as distributors for antibodies/antigens in USA, UK, France, 

Germany.

 10/11/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOES20220601007

Hiszpańska firma petrochemiczna produkuje wysokiej 

jakości smary dla przemysłu motoryzacyjnego i innych 

gałęzi przemysłu, które mogą być produkowane i 

pakowane zgodnie z potrzebami i marką partnera. 

Poszukiwanym rodzajem partnerstwa jest umowa 

dystrybucyjna.

The Spanish petrochemical company manufactures high-

quality lubricants for the automotive and other 

industrial sectors, that can be manufactured and packed 

according to the partner needs and brand. The kind of 

partnership sought is distribution agreement.

02/11/2023

chemia i 

kosmetyki/chemic

zna



BOES20220603011

Hiszpańska firma specjalizuje się w produktach z 

aluminium, w tym oferuje obróbkę powierzchni, 

malowanie proszkowe i anodowanie. Poszukuje 

dystrybutorów obrobionych produktów aluminiowych 

dla takich rynków jak transport, sektor morski, 

architektura, dekoracje i projektowanie itp. Możliwi 

również partnerzy potrzebujący usług obróbki 

powierzchniowej aluminium.

Spanish company specialized in aluminium products that 

incorporate surface treatment, powder coating and 

anodizing is looking for distributors of treated 

aluminium products within markets such as 

transportation, maritime sector, architecture, 

decoration & design, etc. Also possible partners in need 

of subcontracting surface treatment aluminium 

activities.

11/11/2023 metalowa

BOES20220629002

Hiszpańska firma zlokalizowana w regionie Walencji, 

posiadająca doświadczenie w produkcji musów 

wykonanych w 100% z naturalnych, wolnych od 

dodatków i ekologicznych owoców, poszukuje 

partnerów w zakresie współpracy handlowej do pomocy 

w dystrybucji produktów dla kanałów HORECA i 

detalicznych w Europa.

The Spanish company located in Valencia region, with 

experience in the production of slush made with 100 % 

natural free from additives and ecologic fruits is looking 

for partners in the field of commercial collaboration to 

help in the distribution of the products for HORECA and 

retails channels in Europe.

03/11/2023 spożywcza

BOES20221025017

Hiszpańskie MŚP ma ponad 20 lat doświadczenia w 

projektowaniu, świadczeniu usług inżynierskich oraz 

produkcji w sektorze lotniczym i obronnym. Firma 

współpracowała z klientami z różnych branż nad 

wymagającymi projektami, oferując szeroki wachlarz 

działań: tradycyjne usługi i produkty, a także nowe 

technologie i innowacje. Firma oferuje usługi 

obejmujące cały cykl życia produktu, przez fazę 

projektowania, inżynierii, prototypowania i testowania 

do wytwarzania złożonych elementów, świadcząc 

również szeroki zakres usług specjalistycznych.

The Spanish SME has +20 years of experience in design, 

engineering and manufacturing in the Aerospace & 

Defence sector. It has worked with a great variety of 

clients in unique and challenging projects, varying from 

traditional services and products to new technologies 

and innovation. The company deals with the full product 

lifecycle covering the design, engineering, prototyping, 

testing, and manufacturing phases of complex items, 

also providing a wide range of specialized services.

03/11/2023 narzędzia i części



BOES20221103014

Ta firma z Hiszpanii projektuje odzież, taką jak kimona, 

szaliki i fulary, z naturalnego jedwabiu i sprzedaje swoje 

wyroby tekstylne konsumentowi końcowemu za 

pośrednictwem handlu elektronicznego. Firma 

poszukuje agentów handlowych lub dystrybutorów we 

Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii.

This company from Spain designs garments like 

kimonos, scarves and foulards, made of natural silk, and 

sells its textile products via e-commerce to the final 

consumer. The company is looking for commercial 

agents or distributors in Italy,France and United 

Kingdom.

16/11/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOES20221103022

Hiszpański producent i instalator kortów do gry w padla 

oferuje kompleksową usługę obejmującą wszystko, co 

jest potrzebne do ich postawienia. Jej oferta obejmuje 

doradztwo, dostosowywanie projektu do potrzeb i 

uwarunkowań, prace budowlane, produkcję, wdrażanie, 

finansowanie, konserwację i rozbudowę obiektów. 

Firma poszukuje umów na dystrybucję i pośrednictwo 

handlowe.

A Spanish manufacturer and installer of padel courts, 

offers an integral service that includes everything is 

needed to deploy padel courts. It includes consulting, 

customization, civil work tasks, manufacturing, 

deployment, financing, maintenance and facilities 

expansions. The company is looking for distribution and 

commercial agency agreements. 

03/11/2023
różne inne 

produkty

BOES2022110302

6

Hiszpańska firma projektuje, optymalizuje i produkuje 

zaawansowane materiały (materiały do produkcji 

elektrod oparte na węglu) do systemów magazynowania 

energii za pośrednictwem opatentowanej platformy do 

produkcji nanomateriałów. Zespół oferuję unikalną 

technologię, objętą prawami własności i know-how, 

która ma wpływ na procedury i produkty, umożliwiając 

stworzenie społeczeństwa neutralnego pod względem 

emisji dwutlenku węgla. Rozważane rodzaje partnerstw 

to umowy licencyjne, badania i umowy joint venture.

A Spanish company designs, optimizes and 

manufactures advanced materials (carbon-based 

electrode materials) for energy storage systems, 

through a proprietary nanomaterial development 

platform. The team counts with a unique and disruptive 

technology covered by property rights and know how 

with impact in clean technology procedures and 

products, enabling a carbon neutral society. The types 

of partnerships considered are license agreements, 

research, and joint venture agreements. 

03/11/2023



BOES20221107004

Bardzo innowacyjna hiszpańska firma, działająca w 

sektorze energii słonecznej, opracowała nową 

technologię, która po zastosowaniu w panelach 

słonecznych zwiększa ich wydajność nawet o 87%. Ta 

opatentowana technologia składa się z szeregu warstw 

izolacyjnych zaprojektowanych i rozmieszczonych tak, 

aby zminimalizować straty ciepła panelu i 

zmaksymalizować produkcję energii elektrycznej dzięki 

chłodzeniu uzyskiwanemu z ogniw fotowoltaicznych. 

Firma poszukuje pośrednictwa handlowego lub umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

 A very innovative Spanish company working in the solar 

energy sector has developed a new technology that, 

when used in the solar panels, boosts its performance 

up to 87%. This patented innovation consists of a series 

of insulating layers designed and arranged to minimize 

heat loss of the panel and to maximize the electricity 

production thanks to the cooling obtained from the 

photovoltaic cells. The company is looking for 

commercial agency or distribution services agreements.

07/11/2023

środowisko/energi

a/ochrona 

środowiska

BOES20221109023

Ta hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji szerokiej 

gamy certyfikowanych ekologicznych mydeł kosmetycznych 

oraz certyfikowanych środków do prania i utrzymania 

czystości poszukuje hurtowników/dystrybutorów produktów 

ekologicznych w Europie. Ich produkty posiadają certyfikaty 

Vida Sana-Bio Inspecta i Ecocert, które spełniają najbardziej 

rygorystyczne wymogi ekologiczne. Głównym celem 

hurtowni/dystrybutora jest sprzedaż swoich produktów do 

wyspecjalizowanych w branży ekologicznej sklepów i 

supermarketów

 

This Spanish company specialized in the manufacturing of a 

wide range of certified ecological cosmetic soaps and certified 

laundry and home cleaning products is looking for 

wholesalers/distributors of organic products in Europe. Their 

products are labelled with the Vida Sana-Bio Inspecta and 

Ecocert certification, which meet the most demanding 

ecological requirements. The main goal of the 

wholesaler/distributor is to sell their products to shops and 

supermarkets specialized in the ecological se

 09/11/2023

chemia i 

kosmetyki/chemiczn

a

BOES20221111003

Hiszpańska firma specjalizuje się w tworzeniu treści 

wirtualnej rzeczywistości (VR), wycieczek i doświadczeń.  

Oferuje swoje doświadczenie i know-how w tych 

technikach jako część strategii marketingowej i 

komunikacyjnej klienta, głównie w sektorze 

edukacyjnym. Firma jest zainteresowana zawarciem 

umów handlowych.

The company specialised in virtual reality (VR) content, 

creating virtual tours and VR experiences. It offers their 

experience and know-how with these technologies as 

part of the client´s marketing and communications 

strategy mainly in the educational sector. The company 

is interested in establish commercial agreement.

11/11/2023 komputery i IT



BOES20221116011

Hiszpańska organizacja zajmująca się badaniami 

klinicznymi (działająca w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii) 

oferuje usługi outsourcingowe dla przemysłu 

farmaceutycznego, firm biotechnologicznych, 

producentów urządzeń medycznych, przemysłu 

spożywczego i innych CRO w zakresie opracowywania 

badań klinicznych fazy I do fazy IV, wyrobów 

medycznych, obserwacji i studia żywieniowe. Firma 

poszukuje outsourcingu lub umowy agencyjnej i/lub 

podwykonawstwa.

A Spanish clinical research organization (operating in 

Spain, Italy and Portugal) offers outsourcing services for 

the pharma industry, biotech companies, medical device 

manufacturers, the food industry and other CROs for 

developing Phase I to Phase IV clinical trials, medical 

devices, observational and food studies. The company 

seeks outsourcing or commercial agency agreement, 

and/or subcontracting.

16/11/2023
doradztwo i 

konsultacje

BOES20221122017

Firma oferuje kompleksową usługę wytwarzania 

przyrostowego: doradztwo, projektowanie 3D, 

produkcję, prototypowanie oraz specjalistyczne 

szkolenia. To hiszpańskie MŚP poszukuje dystrybutorów 

swoich produktów (w szczególności klejów do druku 

3D); a także klientów przemysłowych, którzy potrzebują 

wytwarzania przyrostowego (druku 3D) do 

projektowania i produkcji części technicznych.

The company offers a comprehensive additive 

manufacturing service: consulting, 3D design, 

production, prototyping and specialized training. This 

Spanish SME is looking for distributors of its products 

(particularly 3D printing adhesive products); as well as 

industrial clients who need additive manufacturing (3D 

printing) to design and produce technical parts.

22/11/2023 inne usługi



BOES20221123016

Hiszpański producent oryginalnego pochłaniającego 

wodę worka inflacyjnego poszukuje międzynarodowych 

partnerów. Opracowany w Unii Europejskiej. Przyjazny 

dla środowiska, nieszkodliwy, biodegradowalny z natury 

i rozkłada się nie powodując żadnych zanieczyszczeń.

Powódź jest najbardziej groźną naturalną przyczyną 

szkód materialnych na całym świecie. Możliwość 

szybkiego reagowania jest niezbędna. Jest to możliwe 

dzięki WaterGelSacks; lekki, cienki i gotowy do użycia. 

Łatwy w transporcie, przechowywaniu i obsłudze, od 

zastosowań wojskowych, ochrony ludności, 

komercyjnych lub domowych.

Spanish manufacturer of the original water-absorbing 

inflation bag is looking for international 

partners.Developed in the European Union. 

Environmentally friendly, innocuous, biodegradable in 

nature and it decomposes without causing any 

pollution.

Flooding is the most worldwide threatening natural 

cause of property damage. Being able to react quickly is 

essential. This is possible using WaterGelSacks; 

lightweight, thin and ready-to-use. Easy to transport, 

store and handle, from military applications, Civil 

Protection, commercial or households.

Uses: flood protection, drainage, water redirection

23/11/2023

środowisko/energi

a/ochrona 

środowiska

BOES20221123023

Hiszpański producent specjalizujący się w sektorze 

chłodzenia piwa opracował kompletną gamę urządzeń 

do produkcji, przechowywania i wydawania piwa i 

innych napojów. Firma poszukuje umów handlowych.

A Spanish manufacturer, specialized in the beer cooling 

sector, has developed a complete range of equipment 

for the manufacturing, storage and dispensing of beer 

and other beverages. The company is looking for 

commercial agreements.

23/11/2023 spożywcza

BOES20221129031 

Misją tej agencji komunikacji jest pomoc firmom i 

instytucjom w promowaniu ich ekonomicznej, 

społecznej i środowiskowej odpowiedzialności. Agencja 

oferuje pełen zakres usług dla firm i instytucji 

europejskich poszukujących promocji w różnych krajach 

europejskich (zwłaszcza w Hiszpanii), jak również 

beneficjentów funduszy UE, którzy musze zlecić akcje 

komunikacyjne i dyseminacyjne.

The mission of this communication agency is to help 

companies and institutions to promote their economic, 

social and environmental responsibility. The agency 

offers a full range of services to European companies 

and institutions seeking promotion in different 

European countries (particularly Spain); as well as 

beneficiaries of EU funded projects that need to 

subcontract the communication and dissemination 

actions.

29/11/2023 inne usługi



BOFI20221118008

Fińska firma projektuje i produkuje kapsuły, które 

zapewniają odpoczynek i regenerację w pełnej 

prywatności. Firma dostarczała kapsuły na lotniska, 

biura i szpitale, teraz poszukuje partnerów 

dystrybucyjnych do ekspansji na nowe rynki, szczególnie 

w sektorze office work wellbeing.

A Finnish company designs and manufactures pods that 

offer rest and recovery in full privacy. The company has 

delivered pods to airports, offices and hospitals, now 

they are looking for distribution partners to expand to 

new markets, especially in the office workplace 

wellbeing sector.

18/11/2023
różne inne 

produkty

BOFR20220321028 

Francuska firma, zlokalizowana na południowym 

zachodzie Francji jest projektantem i producentem 

porcelany. Firma zajmuje się odnową porcelany oraz 

zastawy stołowe i oferuje produkty idealne dla hoteli, 

restauracji, concept store, projektantów wnętrz oraz 

dekoratorów. Firma poszukuje pośredników zwłaszcza 

we wschodniej Azji, głównie w Japonii, na zasadzie 

umowy dystrybucyjnej lub komercyjnej.

The French SME, situated in the South-West of France, 

is a porcelain designer and decorator. Highly motivated 

by the renewal of porcelain and tableware products, the 

company proposes products ideal for hotels, 

restaurants, concept stores, interior designers and 

decorators. The company is looking for trade 

intermediaries based in Eastern Asia, especially in Japan, 

under a distribution services agreement or a commercial 

agency agreement.

29/11/2023
różne inne 

produkty

BOFR20221108028

Francuska firma zaprojektowała proces TERRA Box, maszynę 

związaną z wybranymi tlenowymi mikroorganizmami 

termofilnymi, zdolną do przekształcania odpadów 

organicznych pochodzenia zwierzęcego i/lub roślinnego w 

poferment w mniej niż 24 godziny. Po 4 tygodniach 

dojrzewania zostanie przekształcony w poprawkę organiczną 

odpowiadającą normie NFU 44-051 (nawóz organiczny).

Francuska firma poszukuje dystrybutorów lub agentów 

handlowych w Europie.

 

 

The French company has designed the TERRA Box process, a 

machine associated with selected aerobic thermophilic micro-

organisms, capable of transforming organic waste of animal 

and/or vegetable origin into digestate in less than 24 hours. 

After 4 weeks of maturation it will be transformed into an 

organic amendment corresponding to the NFU 44-051 

standard (organic fertilizer).

The French company is looking for distributors or commercial 

agents in Europe.

 08/11/2023
środowisko/energia/

ochrona środowiska



BOFR20221109006

Francuska MŚP specjalizująca się w zrównoważonych 

biotechnologiach morskich, opracowuje, produkuje i sprzedaje 

biostymulatory i bionawozy do wszystkich rodzajów produkcji 

roślinnej (ogród przydomowy, darń, ogrodnictwo, 

rolnictwo…). Produkty wytwarzane są z aktywnych składników 

pozyskiwanych z rygorystycznie wyselekcjonowanych 

wodorostów. MŚP oferuje niedrogi asortyment wysokiej 

jakości biostymulatorów na bazie wodorostów (organicznych i 

zrównoważonych) poszukuje partnerów handlowych do 

rozpowszechniania swoich innowacyjnych produktów w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

A French SME specialised in sustainable marine 

biotechnologies, develops, produces and sells biostimulants 

and biofertilizers for vegetal production all types (home 

garden, turf, horticulture, agriculture…). Products are made 

with active ingredients extracted from rigorously selected 

seaweeds. SME offers affordable range of high-quality 

seaweed-based biostimulants (organic and sustainable) seeks 

commercial partners to disseminate its innovative products 

under a distribution services agreement.

 09/11/2023
sektor morski, 

lotniczy

BOFR20221110005

Francuskie MŚP działające w branży perfumeryjnej 

wprowadziło na rynek nową gamę produktów opartych na 

know-how francuskich perfumerii o innowacyjnym 

pozycjonowaniu, opartych wyłącznie na naturalnych 

ekstraktach roślinnych z rolnictwa ekologicznego i 

uzyskiwanych bez rozpuszczalników.

Firma poszukuje dystrybutorów w różnych krajach zarówno do 

sprzedaży detalicznej jak i internetowej

A French SME active in perfumes has launched a new range of 

products relying on the know-how of French perfumery with 

an innovative positioning, based only on natural plant extracts 

from organic agriculture and obtained without solvents.

The company is looking for distributors in various countries 

both for retail and online sales

 10/11/2023 różne inne produkty

BOFR20221115008

Ten francuski start-up inżynieryjny pomaga swoim 

klientom we wdrażaniu niestandardowych infrastruktur 

szybkiego ładowania, gotowych pod klucz i 

dostosowanych do ich potrzeb. Ich rozwiązanie ma na 

celu demokratyzację i uproszczenie korzystania z 

infrastruktury ładowania elektrycznego przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu 

usług. Ich usługa ładowania jest ekonomiczna, szybka i 

inteligentna.

This French engineering start up assists its customers in 

the implementation of custom-made fast charging 

infrastructures, turnkey and adapted to their needs. 

Their solution aims at democratizing and simplifying the 

use of electric recharging infrastructures while 

guaranteeing a high level of service. Their charging 

service is economical, fast and intelligent.

15/11/2023

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny



BOFR20221117018

Francuski producent mydeł i kosmetyków naturalnych 

wytwarzanych metodą na zimno poszukuje partnerów 

do umów dystrybucyjnych lub produkcyjnych. Firma 

specjalizuje się w tworzeniu kosmetyków unikalną 

metodą, jest w stanie wyprodukować ręcznie robione, 

organiczne, naturalne mydła i kosmetyki najwyższej 

jakości, jednocześnie przyjazne dla środowiska i przede 

wszystkim w dużych ilościach. Ich produkty mogą mieć 

certyfikat Cosmecert, mogą być organiczne lub nie. 

Możliwa jest także produkcja z białą etykietą na 

zamówienie lub jako produkty gotowe do 

wprowadzenia na rynek pod istniejącymi markami.

A French manufacturer of cold process soaps & natural 

cosmetics is searching for distribution or manufacturing 

agreements. It is specialised in creating cosmetics 

through a unique & ingenious method, able to produce 

hand-made, organic, natural soaps &cosmetics of the 

highest quality while being environmentally friendly and 

above all, in a large quantities. Products can be 

Cosmecert certified, organic or not, but also tailor-made 

white label products or market ready products with 

existing brands.

22/11/2022

chemia i 

kosmetyki/chemic

zna

BOFR20221121007

Francuskie MŚP specjalizujące się w oprzyrządowaniu 

naukowo-technicznym, opracowało szereg 

autonomicznych i komunikacyjnych narzędzi 

(rejestratory danych, sondy wieloparametrowe, 

podwodne drony) do pomiarów w czasie rzeczywistym i 

monitorowania różnych parametrów fizycznych lub 

chemicznych w wodzie morskiej i środowisku morskim. 

MŚP poszukuje w Europie Północnej przedstawiciela 

handlowego do współpracy w ramach umowy 

agencyjnej lub umowy dystrybucji, w celu 

reprezentowania marki i sprzedaży produktów  

dedykowanych oceanologii.

A French SME, specialised in scientific and technical 

instrumentation, developed a range of autonomous and 

communication tools (data loggers, multiparameter 

probes, buoys, underwater drones) for measuring in real-

time and monitoring various physical or chemical 

parameters in seawater and marine environment. The 

SME seeks in Northern Europe sales representative 

under commercial agency or distribution services 

agreement to represent their brand and sell the 

instruments dedicated to oceanology.

21/11/2023

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny



BOFR20221128022

Francuski producent szkła przemysłowego dostarczający 

ponad 90% produktów na rynek międzynarodowy w 

sektorze motoryzacyjnym, pokryw wodomierzy, 

soczewek optycznych dla placów budowy, optyki 

słonecznej i szkła specjalnego, posiadający uznane know-

how w zakresie produkcji szkła oraz narzędzie 

przemysłowe o dużej wydajności pilnie poszukuje 

umowy inwestycyjnej.

French industrial glassmaker delivering more than 90% 

internationally in the automotive sector, water meter 

covers, optical lenses for construction sites, solar optics 

and special glassware, with recognised glassmaking 

know-how and a high-capacity industrial tool is urgently 

searching for an investment agreement.

28/11/2023 inne usługi

BOFR20221129026 

Francuska firma opracowała oprogramowania do HR 

(Saas), które łaczy umiejętności wymagane przez 

stanowisko pracy z umiejętnościami oferowanymi przez 

kandydata. Narzędzie korzysta z bazy danych 

zawierającej informacje na temat zachowań wraz ze 

sztuczną inteligencją z sekwencyjną analizą AI. Firma 

poszukuje partnerów komercyjnych do zawarcia umowy 

dystrybucyjnej krajach francusko i anglojęzycznych.

A French SME has developed a human resources 

software (SaaS) that matches the soft skills expected for 

a job with the soft skills of the candidate. The tool is 

based on a database containing behavioural information 

combined with sequential AI analysis. The company is 

looking for commercial partners to establish distribution 

agreements in French and English-speaking countries.

29/11/2023 komputery i IT

BOGR20221027005

Rodzinna firma produkująca sprężyny w Grecji, z ponad 60-

letnim doświadczeniem, dostarczająca wysokiej jakości 

sprężyny i formy drutowe dla szerokiego zakresu sektorów 

przemysłu, a także zindywidualizowane rozwiązania w zakresie 

inżynierii sprężyn dla potrzeb swoich klientów. Firma 

poszukuje globalnych partnerstw w formie umów 

produkcyjnych.

 

 

A family-owned and operated spring manufacturing company 

in Greece, with more than 60 years of expertise, providing a 

wide range of industry sectors with high-quality springs and 

wire forms, as well as individualized spring engineering 

solutions for its customers’ needs, is looking for global 

partnerships in the form of manufacturing agreements.

 09/11/2023 różne inne produkty

BOGR20221101005

Greckie rodzinne mikroprzedsiębiorstwo opracowało 

serię ziołowych produktów kosmetycznych na bazie 

naturalnych olejków eterycznych i poszukuje współpracy 

z agentami handlowymi i/lub dystrybutorami.

Greek family-owned micro enterprise has developed a 

series of herbal cosmetic products based on natural 

essential oils and seeks collaboration with commercial 

agents and/or distributors.

01/11/2023

chemia i 

kosmetyki/chemic

zna



BOGR20221102021

Firma łączy i wykorzystuje dominujące technologie 

czyniąc rolnictwo autonomicznym, samowystarczalnym i 

zrównoważonym. Stworzyła oprogramowanie do 

obsługi samosterującego rolnictwa poprzez AI (sztuczna 

inteligencja) i DSS (system wspomagania decyzji), 

integrując wszystkie istotne technologie i włączając 

aspekty zrównoważonego rozwoju i odporności.

The company unifies and exploits prevailing 

technologies making farming autonomous, self-

sufficient and sustainable. It has created a software to 

handle self-guided farming through AI (Artificial 

Intelligence) and DSS (Decision Support System), 

integrating all relevant technologies and incorporating 

aspects of sustainability and resilience.

28/11/2023 komputery i IT

BOGR20221109001

Grecka firma produkująca wieszaki druciane poszukuje 

partnerów handlowych, dystrybutorów

Greek company manufacturing wire hangers is looking for 

business partners, distributors

 09/11/2023 różne inne produkty

BOGR20221117003

Firma jest grecką firmą typu start-up produkującą 

produkty z oliwy z oliwek. Firma oferuje oprócz oliwy z 

oliwek i oliwek spożywczych ekskluzywne pudełka 

upominkowe wysokiej jakości, idealne na prezenty 

biznesowe. Są zainteresowani podpisaniem umowy 

handlowej z firmami zainteresowanymi ich produktami.

The company is a Greek start-up company producing 

olive oil products. The company offers, appart from 

olive oil and comestible olives, exclusive gift boxes of 

high quality ideal for business gifts. They are interested 

in signing commercial agreement with companies 

interested in their products.

17/11/2023 spożywcza

BOGR20221117007

Firma jest firmą zajmującą się handlem i przetwórstwem 

ryb zlokalizowaną w północnej Grecji. Są jedną z 

największych firm w tej branży i poszukują nowych 

partnerów za granicą w celu poszerzenia swojej klienteli 

oraz podpisania umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The company is a fish trading and processing company 

located in the Northern Greece. They are one of the 

largest companies on this sector and are looking for new 

partners abroad in order to expand their clientele and to 

sign a distribution services agreement.

17/11/2023 spożywcza

BOGR20221118002

Firma jest firmą zajmującą się akwakulturą małży 

zlokalizowaną w północnej Grecji. Są jedną z 

największych firm w tej branży i poszukują nowych 

partnerów za granicą w celu poszerzenia swojej klienteli 

oraz podpisania umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The company is a bivalve molluscs aquaculture company 

located in the Northern Greece. They are one of the 

largest companies on this sector and are looking for new 

partners abroad in order to expand their clientele and to 

sign a distribution services agreement.

18/11/2023 spożywcza



BOGR20221118009

Firma jest firmą odzieżową specjalizującą się w produkcji 

umundurowania każdego typu. Mają wieloletnie 

doświadczenie w tym sektorze i wykorzystują nowe 

technologie, takie jak nanotechnologia, aby produkować 

ubrania i mundury, które są innowacyjne. Mimo że firma 

współpracowała już z wieloma firmami zagranicznymi 

poszukuje nowych partnerów za granicą w celu 

podpisania umowy o świadczenie usług produkcyjnych.

The company is a clothing production company which is 

specialized in the production of uniforms of every type. 

They have long experience in this sector and are using 

new technologies, such as nanotechnology, in order to 

produce clothes and uniforms that are innovative. 

Although that the company cooperated already with a 

lot of foreign companies they are looking for new 

partners abroad in order to sign manufacturing services 

agreement.

18/11/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOGR20221121002

Firma z wieloletnim doświadczeniem, zlokalizowana w 

północnej Grecji, jest kamieniołomem marmuru i 

granitu. Równocześnie firma ma pozycję jednego z 

najbardziej szanowanych dostawców kamienia 

naturalnego na całym świecie, specjalizującego się w 

białym marmurze. Chociaż firma ma ugruntowaną 

pozycję na rynku lokalnym i zagranicznym, stale 

poszukuje nowych partnerów -   innych  

kamieniołomów, jak i firm zainteresowanych 

kamieniami naturalnymi. Oprócz swoich produktów, 

firma oferuje  wiedzę w zakresie nowych projektów.

The company is a Greek marble and granite quarry, 

located in Northern Greece, with a lot of years of 

experience. They are one of the most respected 

suppliers of natural stone worldwide specialized in 

White Marble. Although the company is well established 

in the local and foreign market, they continuously look 

for new partnerships either with other quarries or with 

companies which are interested in natural stones 

offering their products and their expertise in new 

projects.

21/11/2023
różne inne 

produkty

BOGR20221125009

Greckie rodzinne mikroprzedsiębiorstwo opracowało 

serię ziołowych produktów kosmetycznych na bazie 

naturalnych olejków eterycznych i szuka współpracy z 

agentami handlowymi i/lub dystrybutorami.

Greek family-owned micro enterprise has developed a 

series of herbal cosmetic products based on natural 

essential oils and seeks collaboration with commercial 

agents and/or distributors.

25/11/2023

chemia i 

kosmetyki/chemic

zna



BOGR20221125011

Niewielka grecka firma specjalizująca się w 

przetwarzaniu oliwek na oliwę z oliwek oraz ręcznie 

robionych mydeł jest zainteresowana znalezieniem 

przedstawicieli handlowych lub dystrybutorów swoich 

produktów.

A small-sized Greek company specialised in processing 

olives for olive oil, as well as handmade soaps, is 

interested in finding commercial agents or distributors 

for its products.

25/11/2023 spożywcza

BOGR20221129007

Grecka firma to grupa producentów oferujących 

produkty najwyższej jakości z kreteńskiej krainy. 

Uprawiają, przetwarzają i handlują ziołami, które mogą 

być spożywane jako produkty końcowe lub mogą być 

wykorzystywane jako składniki do produkcji leków, 

suplementów diety czy kosmetyków. Firma poszukuje 

współpracy handlowej z firmami lub dostawcami wyżej 

wymienionych sektorów.

The Greek company is a group of producers offering 

premium quality products from the Cretan land. They 

cultivate, process and trade herbs that can be consumed 

as final products or can be used as ingredients for the 

production of medicines, food supplements or 

cosmetics. The company is looking for commercial 

cooperation with firms or supliers from the above-

mentioned sectors.

29/11/2023
różne inne 

produkty

BOGR20221130009 

Firma z siedzibą w Heraklionie na Krecie w Grecji, 

specjalizuje się w produkcji, handlu oraz eksporcie oliwy 

extra virgin, sezonowanej oliwy extra virgin z ziołami 

oraz organicznej oliwy z oliwek z kwasowością do 0,3% 

w dużych opakowaniach. Portfolio firmy zawiera oleje z 

chronioną nazwą pochodzenia, pasty oliwkowe, ocet 

balsamiczny oraz ocet balsamiczny z tymiankiem, miód, 

marmoladę oraz oliwki. Firma poszukuje dystrybutorów.

The company is based in Heraklion of Crete in Greece, 

and is specialized in producing, trading, and exporting of 

extra virgin olive oil, extra virgin olive seasoned with 

herbs and organic olive oil in an acidity of up to 0.3% 

and in big variety of packaging. Company’s portfolio 

includes PDO virgin olive oils, olive paste, balsamic 

vinegar and balsamic vinegar with thyme honey, 

marmalade, honey, and olives. The company is looking 

and distributors.

30/11/2023 spożywcza

BOHR20221028018

Chorwacka firma programistyczna opracowała aplikację 

do zarządzania cmentarzami, która ułatwia znajdowanie 

dokładnej lokalizacji grobów i pomaga zarządcom 

cmentarzy generować większe dochody dzięki 

świadczeniu usług konserwacji grobów online. Firma 

oferuje swoje zastosowanie w ramach umów 

handlowych.

A Croatian software development company has 

developed a cemetery management application that 

facilitates finding the exact location of graves and helps 

cemetery managers generate more income by providing 

online grave maintenance services. The company offers 

its application under commercial agreements.

03/11/2023 komputery i IT



BOHR20221121001

Chorwackie centrum technologii i inkubacji nauk 

biologicznych, licencjonowane jako instytucja badań 

naukowych, poszukuje partnerów zainteresowanych 

zaawansowanymi technologicznie usługami 

laboratoryjnymi, personelem eksperckim lub 

infrastrukturą do zawierania umów o świadczenie usług i 

podwykonawstwa. Ponadto spółka oferuje transfer 

technologii, inkubację, edukację, networking biznesowy 

oraz poszukuje partnerów do umów joint venture.

Croatian biosciences technology and incubation centre, 

licensed as a scientific research institution, is looking for 

partners in need of high-tech laboratory services, expert 

staff or infrastructure to conclude service agreements 

and subcontracting. The Company also offers 

technology transfer, incubation, education and business 

networking and is looking for partners for joint venture 

agreements.

21/12/2023 nauka/edukacja

BOHR20221121011

Chorwacki producent oferuje preparat do czyszczenia 

wrażliwych powierzchni (np.: okulary, smartfony, ekrany 

różnego typu, lornetki). Jest to niezwykle skuteczny 

produkt, który delikatnie usuwa brud, kurz i odciski 

palców, a dzięki zaawansowanej formule szybko 

wysycha i nie pozostawia śladów. Bezalkoholowa 

formuła preparatu potęguje jego jakość. Firma 

poszukuje dystrybutorów. 

Croatian producer of product for cleaning sensitive 

surfaces (glasses, smart phones…) is looking for 

distributors of their product. It is an extremely effective 

product for cleaning glasses (lens cleaner), smart 

phones, tablets, all types of screens, televisions, 

cameras and binoculars. It gently removes dirt, dust and 

fingerprints. And due to its advanced formulation, it 

dries quickly and leaves no traces. The alcohol-free 

formula contributes to the quality of our cleaning 

product for all types

21/11/2023

chemia i 

kosmetyki/chemic

zna

BOHU20221130003 

Węgierska firma specjalizuje się w produkcji mebli 

sklepowych oraz hotelowych, wewnętrznych elementów 

drewnianych, mebli tapicerowanych i poszukuje 

dystrybutorów dla swoich produktów oraz partnerów do 

umowy produkcyjnej lub prac w ramach 

podwykonawstwa zwłaszcza we wschodniej i środkowej 

Europie.

A Hungarian company specialized in production of store 

and hotel furnitures, interior wood elements, 

upholsterer furnitures is looking for distributors for its 

products and partners for manufacturing agreement or 

subcontracting works primarily in Eastern and Middle-

Europe.

30/11/2023
produkty 

drewniane, meble



BOIE20221103018

Irlandzka firma hodowców wodorostów i naukowców z 

głęboką pasją do ulepszania praktyk rolniczych poprzez 

alternatywne rozwiązania dla rolników, które zwiększają 

produktywność roślin i upraw, poprawiają jakość gleby i 

przynoszą korzyści w zakresie łagodzenia zmiany 

klimatu.

Firma opracowała szereg alternatywnych naturalnych 

produktów biostymulujących, wykorzystując w sposób 

zrównoważony ręcznie zbierane wodorosty z Oceanu 

Atlantyckiego na zachodnim wybrzeżu Irlandii.

An Irish company of seaweed farmers and scientists 

with deep passion to improve agriculture practices 

through alternative solutions for farmers that boost 

plant and crop productivity, improve soil quality, and 

deliver climate mitigation benefits.

The company have developed a range of alternative 

natural biostimulant products using sustainably hand-

harvested seaweed from the Atlantic Ocean on the west 

coast of Ireland.

03/11/2023 rolnictwo

BOIE20221107008

Irlandzka firma technologiczna opracowała elektryczny 

regulator ramienia podnośnika do ciągników i poszukuje 

międzynarodowych partnerów dystrybucyjnych 

zainteresowanych tym produktem.

An Irish technological company has developed an 

Electric Lift Arm Adjuster for tractors and is looking for 

international distribution partners.
07/11/2023

pojazdy i 

maszyny/maszyno

wa

BOIT20221026014

Innowacyjny włoski start-up, zajmujący się tworzeniem 

rozwiązań dla logistyki, opracował pierwszą 

kompleksową platformę umożliwiającą prostą, łatwo 

dostępną, 360-stopniową podróż, zgodą z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. Startup jest zainteresowany 

kilkoma rodzajami współpracy, głównie umowami o 

świadczenie usług dystrybucyjnych, umowami joint 

venture oraz podwykonawstwem.

An innovative Italian start-up studying solutions for 

logistics has developed the very first one-stop platform 

allowing a simple, universally accessible, 360-degree 

journey specifically ideated for a real end-to-end, 

sustainable industry. The start-up is interested in several 

kinds of cooperation, mainly distribution services 

agreements, joint venture agreements and 

subcontracting.

08/11/2023
doradztwo i 

konsultacje



BOIT20221027010

Włoska firma produkująca elementy implantów z 

wykorzystaniem technologii CAD/CAM oraz 

zaawansowanych maszyn sterowanych numerycznie 

(CNC), poszukuje resellerów w innych krajach. Firma 

może dostarczać komponenty protetyczne 

kompatybilne z setkami marek, do chirurgii 

stomatologicznej, jamy ustnej, szczękowo-twarzowej i 

ortopedycznej. Współpraca z partnerami pragnącymi 

wejść na rynek z tymi produktami odbywać się będzie na 

podstawie umów handlowych.

This Italian company, which produces implant 

components using CAD/CAM technology and advanced 

numerical control (CNC) machines, is looking for 

resellers in other countries. The company can supply 

prosthetic components compatible with hundreds of 

brands, for dental, oral, maxillofacial and orthopedic 

surgery. Collaborations with partners wishing to access 

the market with these products will take place under 

commercial agreements.

04/11/2023 narzędzia i części

BOIT20221104012

Ta włoska firma specjalizująca się w rzeczywistości 

wirtualnej i rozszerzonej (VR i AR) dla dóbr kultury 

dziedzictwa cyfrowego i brandingu high-tech oferuje 

system kart kolekcjonerskich dla artefaktów 

archeologicznych w technologii rzeczywistości 

rozszerzonej. Użytkownik za pomocą smartfona lub 

tabletu, poprzez QR-Code i bez instalowania 

jakiejkolwiek aplikacji, ma zapewniony dostęp do 

rekonstrukcji 3D dzieł sztuki, dzieł architektonicznych 

itp. Firma poszukuje pośredników handlowych, 

licencjobiorców oraz inwestorów.

This Italian company specialized in virtual and 

augmented reality (VR and AR) for digital heritage and 

high-tech branding offers a system of collectible cards 

for archaeological finds in augmented reality. The user 

by using smartphones or tablets, via QR-Code and 

without installing any application, is enabled to access 

to the 3D reconstruction of works of art, architectural 

works etc... The company is looking for trade 

intermediaries, licensees and investors.

07/11/2023
doradztwo i 

konsultacje

BOIT20221107007

Ta włoska firma specjalizująca się w wirtualnej i rozszerzonej 

rzeczywistości (VR i AR) dla dziedzictwa cyfrowego i 

zaawansowanego technologicznie brandingu oferuje 

innowacyjne usługi komunikacyjne i marketingowe 

wykorzystujące potencjał wynikający z wykorzystania 

rozszerzonej rzeczywistości w sektorze marketingu. Firma jest 

chętna do współpracy w ramach umów handlowych i 

dostawczych.

This Italian company specialized in virtual and augmented 

reality (VR and AR) for digital heritage and high-tech branding 

offers innovative communication and digital marketing 

services exploiting the potential deriving from the use of 

augmented reality in the marketing sector. The company is 

willing to cooperate under commercial and supplier 

agreements. 

 09/11/2023 komputery i IT



BOIT20221108014

Ta włoska firma specjalizująca się w wirtualnej i rozszerzonej 

rzeczywistości (VR i AR) dla dziedzictwa cyfrowego i brandingu 

high-tech oferuje innowacyjne usługi dla sektora dziedzictwa 

cyfrowego i edukacji, takie jak wirtualne wycieczki i gabloty 

holograficzne, które pozwalają poprawić wrażenia 

użytkownika i zapewnić rozwiązanie niektórych potrzeb 

dziedzictwa kulturowego i muzeów. Współpraca będzie 

prowadzona na podstawie umów handlowych i umów 

dostawczych.

This Italian company specialized in virtual and augmented 

reality (VR and AR) for digital heritage and high-tech branding 

offers innovative services for the digital heritage & 

edutainment sector, such as virtual tours and holographic 

display cases, which allow to improve the user experience and 

provide a solution to some of the needs of the cultural 

heritage and museums. The cooperation will be carried out 

under commercial and supplier agreements.

 09/11/2023 komputery i IT

BOIT20221110010

Włoskie MŚP poszukuje partnerów handlowych dla 

swoich świeżych trufli i wysokiej jakości rzemieślniczych 

produktów z trufli.

Italian SME seeks trade partners for its fresh truffles and 

high-quality artisanal truffle products.
17/11/2023 spożywcza

BOIT20221111009

Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą wysokiej jakości 

urządzeń kuchennych, takich jak kuchnie wolnostojące, 

płyty i piekarniki do zabudowy, okapy, lodówki, ekspresy 

do kawy, zmywarki, chłodziarki do wina.

The company manufacture and sell high quality kitchen 

appliances like freestanding range cookers, built-in hobs 

and ovens, hoods, refrigerators, coffee machines, 

dishwashers, wine coolers.

17/11/2023
różne inne 

produkty

BOIT20221116016

Włoska firma specjalizuje się w produkcji wina, w 

szczególności wysokiej jakości win regionalnych. Firma 

poszukuje umów o świadczenie usług dystrybucyjnych 

oraz umów o świadczenie usług handlowych.

The Italian company is specialized in wine production, 

particularly in high quality regional wines. The company 

is searching for distribution services agreements and 

commercial services agreements.

16/11/2023 spożywcza

BOIT20221117023

Firma produkująca wino to rodzinna winiarnia z siedzibą 

w Wenecji. Produkują wysokiej jakości czerwone i białe 

wina niemusujące oraz najwyższej jakości Prosecco. 

Posiadają 70 hektarów winnic między regionem 

winiarskim Venezia DOC a wzgórzami Conegliano-

Valdobbiadene i koncentrują swoją sprzedaż w barach i 

restauracjach. Ich główny rynek znajduje się w 

północnych i środkowych Włoszech oraz w kilku krajach 

w Europie i za granicą.

The wine producing company is a family-owned estate 

winery based in Venice. They produce high quality red 

and white still wines as well as premium quality 

Prosecco. They own 70 hectares of vineyards between 

the wine area denominated Venezia DOC and the hills of 

Conegliano-Valdobbiadene and they focus their sales in 

bars and restaurants. Their main market are located in 

north and central Italy and in several countries in 

Europe and oversea.

17/11/2023 spożywcza



BOIT20221121013

Włoska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży 

kawy, jęczmienia, batonów proteinowych, płatków 

dmuchanych i/lub palonych oraz suplementów diety 

poszukuje pośredników handlowych w celu rozwoju na 

rynkach międzynarodowych.

Italian company specialised in the production and sale 

of coffee, barley, protein bars, puffed and/or roasted 

cereals and food supplements is looking for trade 

intermediaries in order to grow in international markets 

(Germany, France, Spain and UK).

21/11/2023 spożywcza

BOIT20221121022

Działające od 2015 roku MŚP wspiera przemysł w 

rozwoju nowych procesów i produktów za pomocą 

WIRTUALNEGO LABORATORIUM. Specjalistyczna wiedza 

obejmuje testy eksperymentalne, symulacje 

strukturalne i dynamiczne instalacji i urządzeń. Firma 

posiada doświadczenie w koordynowaniu i udziale w 

projektach unijnych. W spółce pracują inżynierowie o 

multidyscyplinarnych kompetencjach i 20-letnim 

doświadczeniu w branży hutniczej, w efektywności 

energetycznej, optymalizacji spalania, projektowaniu 

wymienników ciepła, maszynach przepływowych i 

innych.

The SME, funded in 2015, supports the industry in the 

development of new processes and products with its 

VIRTUAL LAB. Expertise ranges from experimental 

testing to structural and fluid dynamics simulation of 

plants and devices. The Company has experience in EU 

projects coordination/participation.The Company 

embeds engineers with multidisciplinary competencies 

and 20 years’ experience in steel industry, energy 

efficiency, combustion optimization, heat exchangers 

design, turbomachines and others. 

21/11/2023 inne usługi

BOIT20221123030

Złośliwy międzybłoniak opłucnej (MPM) jest rzadkim 

nowotworem złośliwym.

Włoska firma opracowała nowy selektywny, 

niekompetycyjny inhibitor CDK9/6/4 (CDK9/6/4i) ze 

wstępnym wskazaniem do MPM jako zamiennika 

chemioterapeutyków. Nowy związek jest w 

zaawansowanej fazie badań przedklinicznych ADME i 

API GMP-ready.

Spółka poszukuje koncesji, inwestycji lub spółki 

handlowej zainteresowanej dalszym rozwojem 

produktu.

Malignant pleural mesothelioma (MPM) is a rare 

malignancy with high unmet needs.

An Italian Company has developed a novel selective, 

non-competitive CDK9/6/4 inhibitor (CDK9/6/4i) with an 

initial indication for MPM for the replacement of 

chemotherapeutics. The novel compound is in advanced 

preclinical development stage with promising ADME and 

API GMP-ready.

The Company is looking for an out-license, an 

investment or a commercial partnership interested in 

further development of the compound.

25/11/2023 medycyna



BOIT20221124014

Włoska firma specjalizująca się w sprzedaży strojów 

plażowych, strojów kąpielowych poszukuje 

dystrybutorów i agentów handlowych z Francji, Niemiec, 

Austrii, Szwajcarii i USA. Firma jest wysoko 

wypozycjonowana i dystrybuuje swoje produkty pod 

własną marką.

Italian company specialized in the marketing of 

beachwear, swimwear is looking for distributors and 

commercial agents from France, Germany, Austria, 

Switzerland and USA. The company has a medium, high 

positioning target and distributes its products with its 

own brand.

24/11/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOIT20221125013

Włoska firma opracowuje i produkuje modułowe ogrody 

bezglebowe, w których wydajnie rosną świeże, wolne od 

pestycydów i pożywne warzywa. Firma zaprojektowała 2 

linie produktów, których celem było umożliwienie 

każdemu użytkownikowi uprawiania zdrowej żywności 

w domu bez konieczności posiadania zielonego ogródka. 

Szukają partnerów, którzy pomogą im rozszerzyć swoją 

obecność na rynkach międzynarodowych, poprzez 

umowy handlowe.

An Italian company develops and manufactures modular 

soilless gardens that grow fresh, pesticide-free and 

nutritious greens efficiently. The company designed 2 

product lines aimed at allowing any user to grow 

healthy food at home without the need to have a green 

thumb. They are looking for partners that can help them 

to expand their presence in the international markets, 

through commercial agreements.

25/11/2023
różne inne 

produkty

BOIT20221125017

Ten włoski hotel to odnowiona starożytna willa z XVII 

wieku, składająca się z budynku głównego z 14 pokojami 

i apartamentem, oficyny z 12 pokojami i kolumnady, 

która dziś służy jako restauracja. Znajduje się około 30 

minut drogi od Wenecji, Padwy i innych interesujących i 

historycznych miast, takich jak Chioggia i Riviera del 

Brenta, ze wspaniałymi weneckimi willami. Hotel 

poszukuje partnerów za granicą, takich jak 

touroperatorzy i biura podróży do umów agencyjnych

This Italian hotel is a renewed ancient villa of the 

seventeenth century, composed of the main building 

with 14 rooms and a suite, the dependence with 12 

rooms, and a colonnade which today is used as a 

restaurant. It is situated about 30 minutes away from 

Venice, Padua, and other interesting and historical cities 

such as Chioggia and the Riviera del Brenta, with its 

wonderful Venetian villas. It is looking for partners 

abroad like tour operators and travel agencies for 

commercial agency agreement

25/11/2023 turystyka

BOIT20221128018

Włoska firma specjalizująca się w przetwarzaniu 

tworzyw sztucznych, w szczególności w projektowaniu i 

wytłaczaniu profili technicznych z tworzyw 

termoplastycznych poszukuje umów o świadczenie 

usług dystrybucyjnych oraz umów o świadczenie usług 

handlowych.

An Italian company specialized in the processing of 

plastic materials, in particular in the design and 

extrusion of technical profiles in thermoplastic materials 

is searching for distribution services agreements and 

commercial services agreements.

28/11/2023 inne usługi



BOIT20221128023

Włoska firma specjalizuje się w produkcji 

rzemieślniczych wypieków na zakwasie typowym dla 

regionu Veneto. Firma poszukuje umów o świadczenie 

usług dystrybucyjnych oraz umów o świadczenie usług 

handlowych.

The Italian company is specialized in the production of 

an artisanal baked and leavened sweet typical of Veneto 

region. The company is searching for distribution 

services agreements and commercial services 

agreements.

28/11/2023 spożywcza

BOIT20221128026

Włoska firma specjalizująca się w uprawie, zbiorze, 

selekcji i przetwarzaniu szparagów oferuje szparagi 

świeże i konserwowane. Firma poszukuje umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych oraz umów o 

świadczenie usług handlowych.

The Italian company is specialized in cultivation, harvest, 

selection and processing of asparagus and offers fresh 

and preserved asparagus.

The company is searching for distribution services 

agreements and commercial services agreements.

28/11/2023 rolnictwo

BOIT20221128027

Włoska firma specjalizująca się w produkcji tradycyjnych 

wypieków poszukuje umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych oraz umów o świadczenie usług 

handlowych.

The Italian company is specialized in the production of 

traditional baked products. The company is searching 

for distribution services agreements and commercial 

services agreements.

28/11/2023 spożywcza

BOIT20221130015 

Włoska firma dostarcza dedykowane rozwiązania do 

produkcji chleba wraz z poszanowaniem tradycji sztuki 

piekarniczej oraz pracy ręcznej. Wartością firmy jest 

precyzja oraz elastyczność. W celu rozszerzenia swojej 

obecności na rynkach zagranicznych, firma poszukuje 

partnerów do współpracy w ramach umowy 

dystrybucyjnej.

Italian company is dedicated to providing quality 

solutions for bread product production while respecting 

the tradition of the white arts and artisan handwork. Its 

precision and flexibility are the foundation of its value 

proposition. Desiring to expand their presence in foreign 

markets, the company seeks partners to work with 

under distribution services agreements.

30/11/2023 spożywcza



BOJP20221114001

Japońska firma zaprojektowała zabawkę edukacyjną, 

która pomaga dzieciom zdobywanie umiejętności 

związanych z programowaniem. Zabawka ma formę 

robota, który jest stosowany do gry podobnej do 

układanki, niewymagającej żadnych umiejętności 

językowych. Używa uniwersalnych znaków, obrazków i 

dźwięków do przeprowadzania konceptów 

programowania w sposób odpowiedni dla maluchów i 

dzieci w wieku przedszkolnym. Firma chce wejść na 

rynek UE i poszukuje umów usług dystrybucyjnych i 

agencji handlowych.

A Japanese company has designed an educational toy 

that aids young children in grasping skills related to 

programming. The toy has the form of a robot which is 

used to play a puzzle-like game which does not require 

any language skills. It uses universal signs, pictures, and 

sounds to convey programming concepts making it 

suitable for toddlers and pre-school children. The 

company is looking to expand to the EU and wishes to 

engage in commercial agency and distribution services 

agreements.

14/11/2023
różne inne 

produkty

BOJP20221118003

Japońska organizacja ds. badań kontraktowych (CRO) 

specjalizująca się w badaniach i rozwoju żywności 

funkcjonalnej oferuje kontraktowe umowy badawcze na 

prowadzenie badań klinicznych dotyczących 

zdrowia/żywności funkcjonalnej lub kontraktowe 

umowy o świadczenie usług, aby pomóc w ekspansji 

biznesowej poprzez świadczenie usług w zakresie spraw 

regulacyjnych, usług w zakresie badań rynku i organizacji 

grup badawczych usług dla potencjalnych partnerów. 

Firma stara się rozszerzyć swój rynek poza Japonię i 

poszukuje partnerów z UE w sektorze zdrowej żywności.

A Japanese Contract Research Organization (CRO) 

specialized in functional food research and development 

offers contract research agreements to conduct clinical 

trials on health/functional food or contract service 

agreements to assist in business expansion by providing 

regulatory affairs services, market research services and 

study group organisation services to potential partners. 

The company is seeking to expand its market outside 

Japan and is looking for EU partners in the health food 

sector.

18/11/2023 nauka/edukacja

BOKR20220921002

Koreański MŚP dostarczający medyczne 

oprogramowanie wspomagające diagnostykę chorób 

ośrodkowego układu nerwowego poszukuje 

europejskich partnerów na podstawie umowy 

handlowej.

A Korean SME providing medical AI software assisting in 

the diagnosis of central nervous system diseases is 

looking for European partners under commercial 

agreement.

02/11/2023 komputery i IT



BOKR20221028002

Znany koreański średniej wielkości producent sprzętu 

komunikacyjnego dostarczył domowy router WiFi, 

publiczny punkt dostępowy i modem WiFi oraz bramę 

dostępową. Dzięki swojej wiedzy technicznej i 

możliwościom produkcyjnym firma ta jest głównym 

dostawcą dla koreańskich operatorów 

telekomunikacyjnych. Firma poszukuje partnerów 

zagranicznych na podstawie umowy handlowej lub 

dostawcy.

A Korean medium-sized well-known communication 

equipment manufacturer has provided home-type WiFi 

router, public WiFi access point and modem, and access 

gateway. With its technical expertise and production 

capability, this company has been a major vendor for 

Korean telecommunication operators. The company is 

looking for foreign partners under commercial or 

supplier agreement. 

01/11/2023 komputery i IT

BOKR20221101002

Koreańska firma specjalizująca się w opracowywaniu i 

sprzedaży urządzeń do komunikacji bezprzewodowej 

poszukuje partnerów do umów handlowych. Główne 

produkty firmy są stosowane do budowy sieci 

komunikacyjnych i obejmują złącza zasilające, złącza 

koncentryczne, zespoły kablowe i komponenty 

pasywne. Preferowani są doświadczeni dystrybutorzy z 

silnymi sieciami lub dostawca rozwiązań sieciowych.

A Korean company specialized in developing and selling 

of wireless communication devices is seeking partners 

for commercial agreement. The company’s main 

products are applied to communication network 

construction and include power connectors, coaxial 

connectors, cable assemblies and passive components. 

Experienced distributors with strong networks or 

network solution provider is preferred.

01/11/2023 komputery i IT

BOKR20221128001

Koreańska firma opracowała systemy komunikacji 

bezprzewodowej wykorzystujące TV White Space 

(TVWS). System posiada duże możliwości transmisyjne, 

dzięki czemu może świadczyć usługi łączności na 

odległościach powyżej 10km. Firma oferuje mobilną 

stację bazową TVWS, dzięki czemu komunikacja Wi-Fi 

jest możliwa w miejscach, gdzie trudno jest zbudować 

sieć komunikacyjną, takich jak tereny wiejskie, 

podziemne tunele, czy kopalnie. Firma poszukuje 

globalnych partnerów na podstawie umowy handlowej.

A Korean company has developed wireless 

communication systems using TV White Space (TVWS). 

The system has high transmission capability, so it can 

provide communication service at distances of over 

10km. The company offers a backpack-type mobile base 

station of TVWS, so Wi-Fi communication is possible in 

areas where is difficult to build communication 

networks such as rural areas, underground tunnels, and 

mines. The company is looking for global partners under 

a commercial agreement.

25/11/2023 komputery i IT



BOLT20221108001

Litewska firma działająca w sektorze urody i zdrowia 

tworzy i produkuje wysokiej jakości, efektywne i 

bezpieczne produkty do pielęgnacji skóry. Firma 

poszukuje partnerów handlowych do umowy usług 

dystrybucyjnych.

The Lithuanian company acting in the beauty and health 

industry is creating and producing high-quality, effective 

and safe skin care products. The company is looking for 

trade partners to work under a distribution services 

agreement.

11/11/2023

chemia i 

kosmetyki/chemic

zna

BOLT20221117004

Firma dysponująca zautomatyzowanym parkiem 

maszynowym pomaga w produkcji asortymentu 

wysokiej jakości palet do transportu towarów. Taki 

proces produkcyjny gwarantuje terminowe rezultaty dla 

każdego klienta.

The company with automated machinery helps 

produces a range of high-quality goods transportation 

pallets. Such a production process guarantees timely 

results for every customer.

17/11/2023
transport/logistyk

a

BOLT20221128021

Litewska firma proponuje wykonanie własnych map 

turystycznych  dla regionu Skandynawii, Europy i świata 

na płótnie. Ekskluzywne dekoracje pomogą odkryć 

region Skandynawii.

Lithuanian company suggesting their made personal 

tour maps on canvas for Scandinavia region, Europe and 

world. Exclusive decorations to pin your journeys and 

discover the Scandinavia region.

28/11/2023 inne usługi

BOLV20221019007

MŚP z Łotwy działające w sektorze przetwórstwa 

spożywczego opracowały kombinowaną technologię 

prażenia roślin strączkowych na mokro bez oleju. 

Efektem zastosowania technologii są prażone rośliny 

strączkowe o podwyższonej zawartości białka roślinnego 

i niskiej zawartości wilgoci w produkcie końcowym. 

Produkt może być stosowany jako zamiennik białka 

zwierzęcego w codziennej diecie. Firma poszukuje 

dystrybutorów zdrowych produktów własnej produkcji 

oraz produkcji zleconej w tym ze zbóż dostarczonych 

przez klienta.

SME from Latvia active in food processing sector has 

developed combined wet, oil-free roasting technology 

of legumes. The result of technology application is 

roasted legumes with an increased plant-based protein 

content and low moisture content in the final product. 

Product may be used as a replacement of animal 

proteins in the daily diet. Company is looking for 

distributors of healthy own produced products and 

outsourced production including from grains supplied by 

customer.

02/11/2023 spożywcza

BOLV20221109014

Rzetelna firma rekrutacyjna z Łotwy, która działa na zasadach 

długoterminowej współpracy, poszukuje partnerów, którzy 

potrzebują siły roboczej z różnych branż w ramach umowy 

outsourcingowej lub podwykonawczej.

A reliable staffing company from Latvia that operates on long-

term cooperation principles is looking for partners that 

require workforce in different industries under outsourcing or 

subcontracting agreement. 

 09/11/2023 inne usługi



BOLV20221117006

Firma poszukuje firm deweloperskich, budowlanych i 

usług inwestycyjnych na całym świecie do oferowania 

działań podwykonawczych. Jest to firma oferująca pełen 

cykl, oferująca wszelkiego rodzaju transakcje na rynku 

nieruchomości, budownictwo, planowanie i 

projektowanie wnętrz. Dla projektów komercyjnych i 

prywatnych zapewniamy realizację projektów z 

wszelkiego rodzaju materiałami wykończeniowymi, 

meblami, oświetleniem i dodatkami.

The company is looking for real estate development, 

construction and investment services companies around 

the world to offer subcontracting activities. It is a full-

cycle company offering all types of real estate 

transactions, construction, planning and interior design. 

For commercial and private projects we provide project 

realization with all types of finishing materials, furniture, 

lighting and accessories.

17/11/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOMT20221104001

Maltańska firma posiadająca doświadczenie w różnych 

zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją, 

oferuje firmom niestandardowe rozwiązania 

internetowe, mobilne i oparte na chmurze z tego 

zakresu. Chętnie nawiąże współpracę w ramach umów 

podwykonawstwa lub outsourcingu.

The Maltese company has expertise in various artificial 

intelligence techniques and offers businesses custom 

web, mobile and cloud-based solutions to put them 

ahead of their competitors. It is willing to set up 

cooperation under subcontracting or outsourcing 

agreements. 

04/11/2023 komputery i IT

BONL20221103023

Holenderska firma, działająca już w 5 krajach 

europejskich, stworzyła stronę internetową, oferującą 

konsumentom możliwość sprawdzenia, czy strona 

internetowa lub link, który odwiedzają, jest prawdziwa, 

czy też jest oszustwem. W zastosowanym algorytmie 

wykorzystywanych jest ponad 40 źródeł danych. Dla 

swojej wersji white label chcą współpracować w ramach 

umowy handlowej z organizacjami publicznymi, które 

zajmują się ochroną konsumentów w Internecie.

A Dutch company, already active in 5 European 

countries, has developed a website offering consumers 

the possibility to check if a website or link they are 

visiting is legit or a scam. More than 40 data sources are 

used in the algorithm applied. For their white label 

version they want to cooperate with public 

organisations that focus on online consumer protection 

within the framework of a commercial agreement.

08/11/2023 komputery i IT



BONL20221104014

Holenderska firma oferująca tanie, niechemiczne 

rozwiązania do zwalczania chwastów poszukuje firm 

zajmujących się pielęgnacją publicznych lub prywatnych 

terenów zielonych. Firma poszukuje współpracy na 

podstawie umów dystrybucyjnych i agencyjnych.

Dutch company offering cost effective chemical-free 

weed control solutions is looking for companies active in 

maintenance of public green spaces or private 

properties like holiday parks. They are looking for 

cooperation in the framework of a distribution 

agreement or commercial agency agreement.

04/11/2023 rolnictwo

BOPL20221121016

Polski producent ma w swoim portfolio dobrze 

zaprojektowane i bezpieczne produkty dla niemowląt i 

dzieci. Wszystkie produkty wykonane są z bezpiecznych, 

nietoksycznych materiałów, posiadających certyfikat CE, 

spełniających normę 100 OEKO-TEX oraz funkcjonalnych

The Polish manufacturer has well-designed and safe 

products for babies and children in its portfolio. All 

products are made of safe, non-toxic materials, CE 

certified, meeting the 100 OEKO-TEX standard and 

functional

23/11/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOPL20221123014

Polska firma zajmuje się produkcją słodyczy, specjalizuje 

się w produkcji lizaków o różnych smakach i kształtach 

oraz cukierków, karmelków i sopli choinkowych. Firma 

poszukuje dystrybutorów.

Polish company produces sweets, it specializes in the 

production of lollipops with different flavors and shapes 

as well as hard candy, caramels and Christmas tree 

icicles. The company is looking for distributors.

23.11.2023 spożywcza



BOPT20221116006

Firma świadczy usługi doradztwa wodnego obejmujące 

modelowanie numeryczne i analizę danych w celu 

zbadania rozwiązań problemu zanieczyszczenia wody, 

suszy i powodzi. Ich portfolio koncentruje się w 

szczególności na modelowaniu jakości wody i analizie 

danych, gdzie mają 15 lat doświadczenia w badaniu 

problemów związanych z zanieczyszczeniem rzek, jezior, 

terenów podmokłych i warstw wodonośnych na całym 

świecie. Portugalska firma poszukuje partnerów w 

środowisku akademickim i doradztwie środowiskowym, 

aby wspólnie rozwijać biznes i klientów.

The company provides water consultancy services 

involving numerical modelling and data-science to 

examine solutions to water pollution, droughts, and 

floods. Their portfolio has a particular focus on water 

quality modelling and data science, where they have 15 

years of experience examining contamination problems 

in rivers, lakes, wetlands, and aquifers around the 

world. The portuguese company seek partners in 

academia and environmental consultancy to expand 

business and clients mutually.

16/11/2023 nauka/edukacja

BORO20220328001

Mieszcząca się w Transylwanii rumuńska firma 

specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych, z 

naciskiem na rozwój Minimum Viable Product (MVP). 

Rumuńska firma poszukuje międzynarodowych MŚP w 

celu zaoferowania im profesjonalnych usług tworzenia 

stron internetowych w ramach umowy 

outsourcingowej.

Located in Transylvania, a Romanian company is 

specialized in web development, with a focus on 

Minimum Viable Product (MVP) development. The 

Romanian company is looking for international SMEs in 

order to offer them professional web development 

services within the frame of an outsourcing contract.

24/11/2023 komputery i IT

BORO20220328002

Rumuńska firma informatyczna chce zawrzeć umowy 

outsourcingowe z partnerami zagranicznymi. Firma

specjalizuje się w projektowaniu stron internetowych, 

głównie tworzeniu stron prezentacyjnych, stron 

docelowych, blogów osobistych i/lub sklepów 

internetowych. Zespół zajmujący się codziennymi 

projektami to specjaliści z zakresu informatyki 

stosowanej, serwerów, sieci komputerowych oraz 

oprogramowania do zarządzania czy fakturowania.

A Romanian IT company wants to conclude outsourcing 

agreements with foreign partners. The

company is specialized in web design, mainly the 

creation of presentation websites, landing pages, 

personal blogs and/or online shops. The team involved 

in daily projects includes specialists in applied 

informatics, servers, computer networks and 

management or invoicing software.

24/11/2023 komputery i IT



BORO20220328003

Rumuńskie studio architektoniczne, specjalizujące się w 

fotorealistycznych wizualizacjach 3D, wirtualnych 

wycieczkach, fotografii architektury, domów i wnętrz, 

poszukuje partnerów do zawierania umów 

outsourcingowych.

Romanian architecture studio, specialized in 3D 

photorealistic visualizations, virtual tours, architectural 

photography, houses and interior design, is looking for 

partners to conclude outsourcing agreements.

24/11/2023 inne usługi

BORO20220328005

Rumuńska firma specjalizująca się w sektorze ociepleń 

wełnianych, posiadająca portfolio wełny pierwotnej

wyrobów izolacyjnych oraz wtórnych wyrobów 

wełnianych (geowłókniny, materace, piloci, poduszki) 

poszukuje europejskich partnerów do zawarcia umów 

handlowych.

The Romanian company specialized in the wool 

insulation sector, with a portfolio of primary wool

insulation products and secondary wool products 

(geotextile, mattresses, pilots, and pillows) is looking for 

European partners to conclude commercial agreements.

24/11/2023
różne inne 

produkty

BORO20221102015

Firma oferuje usługi doradztwa biznesowego w zakresie 

zarządzania projektami inwestycyjnymi z finansowaniem 

publiczno-prywatnym, polegającymi na:

• Sporządzanie biznesplanów, analiz kosztów i korzyści, 

analiz rynkowych, innej wymaganej dokumentacji 

ekonomicznej;

• Zarządzanie projektami finansowania;

• Zarządzanie w fazie operacyjnej projektu;

• Pomoc techniczna.

The company is offering business advisory services in 

the management of investment projects, with 

public/private financing, consisting of:

• Preparation of business plans, cost-benefit analysis, 

market analysis, other required economic 

documentation;

• Management of the financing projects;

• Management during the operational phase of the 

project;

• Technical assistance.

02/11/2023
doradztwo i 

konsultacje

BORO20221104011

Rumuńska agencja cyfrowa SaaS z odpowiednią wiedzą 

specjalistyczną w obszarach WEB i Mobile Development 

poszukuje międzynarodowych partnerów 

potrzebujących digitalizacji swojego obszaru 

biznesowego. Agencja oferuje rozwój od a do z, od 

pomysłu po marketing i utrzymanie.

Romanian SaaS Digital Agency with relevant expertise in 

the areas of WEB and Mobile Development is looking 

for international partners in need to digitalise their area 

business. The agency offers development from a to z 

starting from the ideation to marketing and 

maintenance part.

04/11/2023 komputery i IT



BORO20221109005

Rumuńska firma produkuje meble i dekoracje ścienne. 

Ma standardowy produkt i chce rozszerzyć 

międzynarodową sprzedaż poprzez partnerów i 

dystrybutorów. Firma jest otwarta na współpracę w 

zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej.

The Romanian manufacturing company that produces 

furniture and wall decor. It has a standard product, 

wanting to expand the sales internationally through 

partners and distributors. The company is open to 

cooperation in drop-shipping or bulk-buy of its products.

10/11/2023
produkty 

drewniane, meble

BORO20221118004

Rumuńska firma zajmuje się produkcją drzwi i okien 

(PCV i aluminium), systemów szklanych, a także 

systemów przyciemniania. Firma jest otwarta na każdy 

rodzaj długoterminowej współpracy, oferując rzetelne 

podejście w zakresie dostaw towarów wysokiej jakości. 

The company is active in the production of PVC and 

ALUMINIUM doors and windows, glass systems, as well 

as shading systems. It accepts any type of long-term 

partnership, offering seriousness in terms of delivery of 

quality goods.

21/11/2023
różne inne 

produkty

BORO20221118013

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji big 

bagów poszukuje klientów na umowy handlowe. 

Kierownictwo tej firmy posiada wieloletnie 

doświadczenie w produkcji pojemników elastycznych 

(FIBC) – big bag (bulk bag) sięgające aż do 1994 roku 

Dzięki nowym technologiom produkcji w sektorze 

opakowań przemysłowych celem firmy od początku 

istnienia jest produkcja worków Big Bag (Jumbo Bags) 

najwyższej jakości.

Romanian based company, specialized in production of 

big bags looking for clients under commercial 

agreement.The team management of this company has 

a long experience in the production of flexible 

containers (FIBCs) – big bag ( bulk bags) that can be 

traced back until 1994. Thanks to new production 

technologies in the industrial packaging sector the goal 

of the company since the beginning has been to 

produce bags Big Bag (Jumbo Bags) of the highest 

quality.

23.11.2023
różne inne 

produkty

BORO20221122005

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji szkła 

hartowanego z certyfikatem CE poszukuje klientów na 

umowę handlową. Producent szkła hartowanego z 

certyfikatem CE w różnych rozmiarach i grubościach za 

pomocą w pełni zautomatyzowanej linii poszukuje 

potencjalnych klientów.

A Romanian company specialized in manufacture of CE 

certified tempered glass is looking for clients under 

commercial agreement. Manufacturer of CE certified 

tempered glass in different size and thickness using a 

fully automated line is looking for potential clients.

23/11/2023
różne inne 

produkty



BORO20221122016

Rumuńska firma z ponad 10-letnim doświadczeniem w 

branży farmaceutycznej, zajmuje się sprzedażą 

detaliczną i hurtową produktów farmaceutycznych, 

będąc jednocześnie aktywnym dystrybutorem na rynku 

europejskim. Firma poszukuje długoterminowej 

współpracy z dystrybutorami zagranicznymi w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Romanian company with over 10 years of 

experience in the pharmaceutical industry, operates in 

the field of retail and wholesale of pharmaceutical 

products, being also an active distributor on the 

European market. The company is looking for long-term 

cooperation with foreign distributors on the basis of 

distribution services agreement.

22/11/2023 medycyna

BORO20221125006

Rumuńska firma produkuje ekskluzywną, unikatową i 

małoseryjną odzież damską na podstawie autorskich 

projektów firmy. Produkty są wytwarzane z 

wykorzystaniem zrównoważonych praktyk w 

następujących kategoriach: koszule, spodnie, kurtki, 

płaszcze, spódnice i sukienki. Spółka jest zainteresowana 

rozszerzeniem swojej obecności na rynku 

międzynarodowym poprzez pozyskiwanie nowych 

partnerów biznesowych w ramach umów handlowych.

A Romanian company manufactures high-end, unique, 

and small series women clothing based on the 

company’s original designs. Products are manufactured 

using sustainable practices in the following categories: 

shirts, trousers, jackets, coats, skirts, and dresses. The 

company is interested in expanding its market presence 

internationally by identifying new business partners 

under commercial agreements.

25/11/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BORO20221128009

Rumuńska firma produkuje szeroką gamę ekologicznych 

opakowań papierowych do produktów spożywczych i 

nie tylko, dla różnych branż w tym hotelarstwa, 

piekarnictwa, handlu detalicznego, farmaceutyki itp.  

Firma jest zainteresowana znalezieniem 

międzynarodowych dystrybutorów i odsprzedawców, 

aby rozszerzyć swój rynek za granicą, zwłaszcza we 

Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. 

Współpraca będzie oparta na umowach handlowych.

A Romanian company manufactures a wide range of eco-

friendly paper packaging solutions for food and non-

food products in various industries including hospitality, 

bread and bakery, retail, pharmaceuticals etc. The 

company is interested in identifying international 

distributors and resellers to expand its market covering 

abroad, especially in France, UK, Germany, and The 

Netherlands. Cooperation will be based on commercial 

agreements.

28/11/2023
opakowania, 

papier



BORO20221128014

Rumuńska firma, specjalizująca się w ekspertyzach i 

projektowaniu w dziedzinie inżynierii mechanicznej, 

posiada doświadczenie w dostarczaniu metod analizy 

elementów skończonych i planów, znaków, form i 

urządzeń mechanicznych, karoserii, prototypów i wnętrz 

samochodów.

Firma poszukuje współpracy z partnerami zagranicznymi 

w ramach umów outsourcingowych i/lub 

podwykonawczych.

The Romanian company, specialized in expertise and 

design in the field of mechanical engineering has the 

expertise to provide finite element and plan method 

analysis, stamps, molds and mechanical devices, car 

body, prototypes and car interiors.

The company is looking for cooperation with foreign 

partners within outsourcing and/or subcontracting 

agreements.

28/11/2023 inne usługi

BORO20221129009 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji ceramicznej 

i porcelanowej biżuterii oraz dekoracyjnych ręcznie 

robionych produktów i chce rozwijać swój biznes 

zagranicą. Firma używa oryginalnej technologii. 

Produkty są dekorowane glazurą w celu uzyskania 

najlepszych kolorów. Firma jest bardzo zainteresowana 

wejściem na rynki zagraniczne i poszukuje partnerów do 

współpracy w ramach umowy komercyjnej. 

Romanian company specializing in the production of 

ceramic and porcelain jewelry and decorative 

handmade products intends to develop its business 

abroad. The company uses original technology. The 

products are decorated with glazers of very good quality 

in order to obtain the best color effects. The company is 

highly interested in entering foreign markets and is 

looking for foreign partners in order to cooperate under 

a commercial agreement.

29/11/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BORO20221130016 

Rumuńska organizacja pozarządowa zakorzeniona w 

trendach kulturowych prowadzi projekty włączając w to 

socjo-kulturowe interwencje, interpretacje artystyczne, 

terapię artystyczną, warsztaty kreatywne, produkcję 

wideo i filmową. W celu wzmocnienia udziału promocji 

młodych artystów i rozszerzenia odbiorców w celu 

bezpośredniej interakcji ze sztuką, organizacja poszukuje 

międzynarodowych partnerów, z którymi mogłaby 

rozwijać nowe projekty i wzmacniać międzynarodową 

wymianę w ramach umowy podwykonawstwa.

A Romanian NGO well connected to contemporary 

cultural trends runs projects including socio-cultural 

interventions, artistic interpretation, art therapy, 

creative workshops with vulnerable groups, artistic 

creation, film and video production. Aiming to 

strengthen its contribution to promoting young artists 

and fostering audiences’ direct interaction with art, the 

NGO seeks international partners with whom to develop 

new projects and enhance international exchange, 

under outsourcing agreements.

30/11/2023
różne inne 

produkty



BOSE20221010003

Firma ze Szwecji opracowuje i sprzedaje czujniki wilgoci 

dla sektorów budownictwa i zarządzania 

nieruchomościami. Obecnie firma ma klientów w kraju i 

planuje ekspansję na rynek europejski. Firma poszukuje 

klientów i sprzedawców zainteresowanych 

niskokosztowymi wykrywaczami wilgoci w elaboratach i 

betonie.

 The company develops and sells moisture sensors for 

the construction industry and for property maintenance. 

The company have today customers in Sweden and are 

now planning to expand to the european market. The 

company are looking for customers and resellers 

interested in cost efficient moisture sensing in screed 

and concrete.

07/11/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOSE20221117017

Szwedzkie MŚP aspirują do rozszerzenia swojej 

działalności w Skandynawii, koncentrując się przede 

wszystkim na rynku fińskim, poszukując dystrybutorów i 

sprzedawców detalicznych produktów ezoterycznych. 

Szwedzka firma jest hurtownią oferującą szeroką gamę 

produktów ezoterycznych, w tym zapachy, kadzidełka, 

świece zapachowe, kryształki soli, toczone kamienie, 

biżuterię itp. Firma ma klientów w Szwecji, Norwegii i 

Finlandii i chciałaby rozszerzyć swoją bazy klientów na 

rynku fińskim.

Swedish SME aspires to expand their business in 

Scandinavia, primarily focusing on the Finnish market, 

by searching for distributors and retailers of esoteric 

products. The Swedish company is a wholesaler offering 

a wide range of esoteric products, including fragrances, 

incenses, scented candles, salt crystals, tumbled stones, 

jewelry, etc. The company has customers in Sweden, 

Norway, and Finland, and would like to expand their 

customer base in the Finnish market.

18/11/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOSI20221103001

Klient to słoweński producent śrutownic nastawiony na 

trwałą współpracę i partnerstwo. Mają trzy filie w Rosji, 

Indiach i Chinach oraz rozległą sieć agencji na całym 

świecie, aby zapewnić szybki dostęp do klientów. 

Poszukuje nowych przedstawicieli we Francji, Belgii, 

Holandii i Szwajcarii.

A client is a Slovenian manufacturer of shot blasting 

machines focused on lasting cooperation and 

partnership. They have three subsidiaries in Russia, India 

and China and an extensive agency network worldwide 

to provide fast customer access. They are looking for 

new representatives in France, Belgium, the 

Netherlands and Switzerland.

03/11/2023

pojazdy i 

maszyny/maszyno

wa



BOSI20221109012

Słoweńskie studio opracowania i projektowania, specjalizujące 

się w meblach drewnianych do wnętrz i na zewnątrz, oferuje 

usługi eko-projektowania i rozwoju nowych produktów, 

kolekcji i systemów mebli przez międzynarodowy zespół 

profesjonalistów, a także licencje na już opracowane projekty 

produktów meblowych zainteresowanym firmom w zakresie 

licencji, produkcji, usług dystrybucyjnych oraz umowy 

outsourcingowej. Firma posiada również własną produkcję 

limitowanych edycji mebli.

 

Slovenian development and design studio, specializing in 

interior and exterior wooden furniture, offers eco-design and 

development services of new products, furniture collections 

and systems, by the internationally awarded professional 

team, as well as licenses of already developed furniture 

products designs to companies interested in licensing, 

manufacturing, distribution services and outsourcing 

agreement. The company has also its own production of 

limited editions of furniture.

 09/11/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOSI20221115005

Słoweńskie MŚP opracowuje, produkuje i instaluje 

wysokiej jakości techniczne wyposażenie  audio – 

elektroniczne systemy z opatentowanymi rozwiązaniami 

dla wszelkiego typu akordeonów, które umożliwiają grę 

solo z dźwiękiem kilkuset instrumentów bez 

wcześniejszego przygotowania nagrań lub playbacków. 

Produkt jest odpowiedni dla amatorów, 

półprofesjonalistów i graczy zawodowych. Firma 

poszukuje partnerów do komercjalizacji produktu w 

sektorze muzycznym na bazie umowy agencji 

handlowej.

A Slovenian SME develops, manufactures, and installs 

high-quality technical audio equipment - electronic 

systems with patented solutions for all types of 

accordions that enable to play live solo hundreds of 

instrument sounds without having to previously prepare 

recordings or playbacks. The products are suitable for 

amateurs, semi-professional, and professional players. 

The company is looking for partners to commercialize 

the products in the music sector under commercial 

agency agreement.

15/11/2023

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOSK20221108026

Słowacka innowacyjna firma produkująca taśmy z 

nasionami na ekologicznej folii rozpuszczalnej w wodzie, 

która służy jako nośnik do precyzyjnego sadzenia nasion, 

poszukuje odbiorców hurtowych oraz firm zajmujących 

się pakowaniem środków chemicznych przy użyciu folii 

rozpuszczalnych w wodzie.

 A Slovak innovative company producing a seed tape 

made of ecological water-soluble foil used as a carrier 

for precisely distributed seeds is looking for wholesale 

partners and companies that do packaging of chemicals 

using water-soluble films

08/11/2023 rolnictwo



BOSK20221130006 

Słowacka firma specjalizuje się w hodowli indyków 

zwłaszcza BIG 6. Firma zapewnia klientom jaja wylęgowe 

oraz jednodniowe indyki . Firma chciałaby zawrzeć nowe 

umowy z Egiptem, Tunezją oraz Turcją w ramach 

umowy komercyjnej.

Slovak company specialized in the breeding of turkeys, 

specifically the heavy breed BIG 6. The company 

provides its customers turkey hatching eggs and day-old 

turkeys. The company would like to establish new 

partnerships in Egypt, Tunisia, and Turkey under 

supplier or commercial agreement. 

30/11/2023 rolnictwo

BOTR20221111006

Turecka firma produkująca oprogramowanie dla sektora 

zdrowia działa od ponad 10 lat. Rozwija także medyczne 

systemy śledzenia, aplikacje kodów QR, systemy B2B i E-

commerce oraz oprogramowanie planowania zasobów 

firmy (ERP). Firma poszukuje umów agencji handlowej, 

aby dotrzeć do nowych użytkowników i klientów na 

całym świecie.  

A Turkish company operating in the sector for more 

than 10 years produces software for the health sector. 

They also develop medicine tracking systems, QR code 

applications, B2B, E-commerce systems, and enterprise 

resource planning (ERP) software. The company is 

looking for a commercial agency agreement to reach 

new users/customers worldwide.

11/11/2023 medycyna

BOTR20221114006

Turecki producent z sektora maszyn rolniczych 

specjalizujący się w produkcji podajników paszy, 

dojarek, parowników, pługów, bron, pojemników na 

wodę, butli na paszę, mieszarek paszy i akcesoriów 

poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. Firma 

może podjąć się produkcji maszyn rolniczych na 

zamówienie i według wymagań klienta.

A Turkish manufacturer in the agricultural machinery 

sector, which is specialized in producing compound feed 

machines, milking machines, steamers, drain plows, 

rakes, water bowls, animal feeding bottles, feed grinder 

machines, and agricultural machine accessories is 

seeking distributors and commercial agents. The sector-

experienced company can produce agricultural 

machines according to customer demands as well.

14/11/2023

pojazdy i 

maszyny/maszyno

wa



BOTR20221114009

Doświadczony turecki producent tekstyliów mający 

elastyczną i wysoką zdolność produkcyjną, poszukuje 

partnerów chcących zlecić produkcję kontraktową. 

Szeroki zakres zdolności produkcyjnej i terminowe 

dostawy to najważniejsze atuty firmy. Zamawiający 

może wybrać czas dostawy, wielkość, materiał i model 

produkty. Firma oferuje umowę produkcji i 

podwykonawstwa.

An experienced Turkish textile manufacturer, having 

flexible and high production capacity, is looking for 

subcontractors asking for contract manufacturer. Wide 

variety of production capacity and “on time” production 

and delivery are most important advantages of the 

company. The requesting party can choose time of 

delivery, quantity, fabric and the model of the product. 

The company is open for manufacturing and 

subcontacting agreements across all network countries.

14/11/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOTR20221116001

Od 1983 roku turecka firma zajmuje się konstrukcjami 

stalowymi, produkując ogrodzenia panelowe, 

zabezpieczenia budowlane oraz tymczasowe 

zabezpieczenia krawędzi. Firma zajmuje się produkcją 

konstrukcji stalowych od 1983 roku, a w ciągu ostatnich 

5 lat rozpoczęła produkcję ogrodzeń panelowych oraz 

tymczasowych systemów zabezpieczeń krawędzi. 

Szukają agencji handlowej lub umowy dystrybucyjnej, 

aby sprzedawać swoje produkty na rynkach 

zagranicznych.

Since 1983, the Turkish firm has worked on steel 

construction, producing panel fences, construction 

safety equipment, and temporary edge protection. The 

company has been manufacturing steel construction 

since 1983 and has started the production of panel 

fences and temporary edge protection systems in the 

last 5 years. They are searching for a commercial agency 

or distributor agreement to sell their products in foreign 

markets.

16/11/2023 metalowa

BOTR20221116021 

Turecka firma działająca w zakresie akcesoriów do 

produkcji drzwi i okien poszukuje dystrybutorów i 

agentów komercyjnych. Ekspertyza w produkcji 

akcesoriów do okien oraz drzwi PCV zawiera szprosy, 

zawiasy, łączniki, uchwyty do drzwi i okien, zasuwnice 

oraz rygle. Firma jest doświadczona w sektorze i może 

produkować na zamówienie klienta lub na zasadzie 

umowy produkcyjnej.

A Turkish SME, active in the field of production and 

distribution of door and window accessories, is looking 

for distributors and commercial agents. Its expertise in 

producing PVC door and window accessories comprises 

mullions, hinges, connectors, door and window handle 

groups, espagnolette equivalents, and strikers. The 

company is well-experienced in its sector and can 

produce these products according to customer demands 

or on the basis of a commercial manufacturing 

agreement.

29/11/2023
materiały i usługi 

budowlane



BOTR20221118010

Turecki producent biżuterii poszukuje dystrybutorów, 

agentów lub przedstawicieli. Firma oferuje szeroką 

gamę biżuterii inspirowanej unikatowymi przedmiotami 

w stylu tureckim, orientalnym i bizantyjskim.

A Turkish jewelry manufacturer is looking for 

distributors, agents or representatives. The company 

offers a wide range of fine jewelry inspired by unique 

Turkish , Oriental and Byzantine style items

22/11/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOTR20221118016

Turecka firma działająca w branży oświetlenia od 2012 

roku, skupiła się na profesjonalnych technologiach i 

urządzeniach oświetleniowych w zakresie oświetlenia 

technicznego i medycznego. Oferowane produkty to:  

profesjonalne systemy oświetlenia technicznego, 

medyczne urządzenia oświetleniowe, oprawy 

szklarniowe, w szczególności oprawy przemysłowe. W 

ofercie znajdują się także urządzenia do fototerapii oraz 

urządzenia do analizy wody. Firma poszukuje 

zagranicznego partnera do zawarcia umowy handlowej.

The Turkish company, which has been in the sector 

since 2012, has focused on professional technical 

lighting and medical lighting technologies and devices. 

They produce professional technical lighting systems, 

medical lighting devices, and greenhouse lighting 

fixtures, especially industrial lighting fixtures. Also, they 

produce phototherapy devices and water analysis 

devıce. The company is looking for a foreign partner to 

make a commercial agreement.

18/11/2023

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOTR20221122001

Tureckie MŚP, które jest producentem regałów i mebli 

dekoracyjnych, chciałoby nawiązać współpracę 

międzynarodową i poszukuje partnerów, którzy są 

chętni do sprzedaży, promocji i dystrybucji 

produkowanych przez firmę regałów i mebli 

dekoracyjnych.

Turkish SME who is a manufacturer of shelves and 

decorative furniture would like to start transnational 

cooperation and is looking for partners who are willing 

to sell, promote and distribute the manufactured 

shelves and decorative types of furniture of the 

company.

22/11/2023
produkty 

drewniane, meble

BOTR20221122002

Tureckie MŚP, które jest dystrybutorem sprzętu 

komputerowego i materiałów eksploatacyjnych, jest 

chętne do podjęcia współpracy międzynarodowej i 

poszukuje partnerów do sprzedaży, dystrybucji i 

promocji produktów z ich oferty.

A Turkish SME who is a dealer of hardware equipment 

and supplies is willing to engage in transnational 

cooperation and is looking for partners who are willing 

to sell, distribute and promote the products of the 

company.

22/01/2023 komputery i IT



BOTR20221122003

Turecka firma zajmuje się produkcją i sprzedażą chemii 

budowlanej oraz szerokiego asortymentu materiałów 

budowlanych (m.in. mieszanek gruntowych, cementu, 

farb, materiałów termoizolacyjnych i hydroizolacyjnych, 

podkładów, gazobetonu, ceramiki, wełny kamiennej, 

materiałów poszyciowych i włókna szklanego). 

W obecnej sytuacji eksportują tylko Gruzję, więc chcą 

rozbudować swoją sieć dystrybucji, dlatego też 

poszukują dystrybutorów, aby wprowadzić swoje 

produkty na nowe rynki.

The Turkish construction materials producer wants to 

find new markets in Europe. The Turkish company has a 

wide range of products in construction sector and 

intends to make new distribution service agreements 

with its potential partners. 

22/11/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOTR20221123021

Doświadczony turecki producent tekstyliów o 

elastycznych i dużych zdolnościach produkcyjnych 

poszukuje podwykonawców z zapytaniem o umowy 

produkcyjne. Szerokie możliwości produkcyjne oraz 

produkcja i dostawa „na czas” to podstawowe atuty 

firmy. Zleceniodawca może wybrać czas dostawy, ilość, 

tkaninę oraz model produktu. Firma jest otwarta na 

umowy produkcyjne i podwykonawcze we wszystkich 

krajach sieci.

An experienced Turkish textile manufacturer with 

flexible and high production capacity is looking for 

subcontractors asking for manufacturing agreements. A 

wide variety of production capacity and “on time” 

production and delivery are the essential advantages of 

the company. The requesting party can choose the 

delivery time, quantity, fabric, and product model. The 

company is open to manufacturing and subcontracting 

agreements across all network countries.

23/11/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOTR20221128019

Firma została założona w 2000 roku do produkcji mebli 

domowych, a teraz ma ponad 20 lat doświadczenia 

przemysłowego. Firma już eksportuje do krajów 

europejskich i niektórych krajów środkowego wschodu. 

W celu rozszerzenia swojej sieci rynkowej na całym 

świecie, firma poszukuje sprzedawców i dystrybutorów 

w ramach umów handlowych.

The company was established in 2000 to produce home 

furnitures and now it has more than 20 years of 

industrial experience. The company has been already 

exporting to european and some middle east countries. 

In order to expand its market network globally, the 

company is looking for resellers and distributors under 

commercial agreements.

28/11/2023
produkty 

drewniane, meble



BOTR20221128024

Firma powstała w 1985 roku, aby w produkować 

maszyny pakujące, a obecnie posiada ponad 30-letnie 

doświadczenie w branży i wiedzę. Znajduje się w 

regionie Morza Egejskiego iw trzecim co do wielkości 

mieście Turcji, które jest jedną z najbardziej dogodnych 

części kraju dla stosunków handlowych między Azją a 

Europą. Firma poszukuje importerów i dystrybutorów 

działających w sektorze maszyn pakujących dla 

producentów żywności i nie tylko na podstawie umowy 

handlowej.

The company was established in 1985 to produce 

packaging machines and now it has more than 30 years 

of industrial experience and the knowledge. It is located 

in the Aegean Region and in the third biggest city of 

Turkey, which is one of the most convenient part of the 

country for trade relations between Asia and Europe. 

The company is looking for importers and distributors 

active in the packaging machines sector for food or non 

food manufacturers under commercial agreement.

28/11/2023

pojazdy i 

maszyny/maszyno

wa

BOTR20221128025

Turecka firma powstała w 2019 roku produkuje gotowe 

do spożycia konserwy oraz tradycyjną turecką żywność. 

Firma zlokalizowana jest w regionie Morza Egejskiego w 

Turcji, który jest najbardziej dogodną częścią kraju dla 

produktów rolnych. Firma poszukuje importerów i 

dystrybutorów działających w branży suplementów 

diety, a jej głównymi odbiorcami docelowymi są 

hurtownie spożywcze, supermarkety oraz firmy z branży 

hotelarsko-gastronomicznej.

The Turkish company was establihed in 2019 in order to 

manufacture ready to eat canned foods and traditional 

Turkish foods. The company is located in the aegean 

region of Turkey which is the most convenient part of 

the country for agricultural products. The company is 

looking for importers and distributors active in the food 

supplement sector and its main target clients are food 

wholesalers, supermarkets and horeca companies.

28/11/2023 spożywcza



BOTR20221129004

Dzięki 40-letniemu doświadczeniu ta turecka firma 

świadczy kompleksowe usługi od inżynierii po produkcję 

i gotowe zmontowane elektroniczne i 

elektromechaniczne komponenty pokładowe dla firm 

produkujących oryginalne części samochodowe. Firma 

produkuje najbardziej odpowiednie produkty i projekty 

systemów dla przemysłu motoryzacyjnego. W celu 

dotarcia do nowych rynków i klientów za granicą firma 

poszukuje nowych partnerów na podstawie umów 

handlowych.

With its 40 years of experience, this Turkish company 

provides turnkey project services from engineering to 

production and finished assembled electronic and 

electromechanical onboard components to automotive 

original equipment part companies. The company 

produces the most suitable pruducts and system design 

for the automotive industry. In order to reach new 

markets and clients abroad, the company is looking for 

new partners under commercial agreement.

29/11/2023

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOTW20221123001

Tajwańska firma opracowała mały i innowacyjny gadżet 

do oczyszczania powietrza. Firma chciałaby eksplorować 

rynki z dystrybutorami w regionie UE.

The Taiwanese company developed a small and 

innovative gadget for air purification. The company 

would like to explore the markets with distributors in 

the EU region.

23/11/2023
różne inne 

produkty

BOTW20221124001

Tajwańska firma dostarczająca surowce Bubble Tea 

Eksportuje również tajwańskie produkty spożywcze i 

promuje na całym świecie tajwańskie lokalne marki 

żywności i napojów. Chcemy budować długoterminowe 

relacje biznesowe i kontrastować z naszymi 

potencjalnymi partnerami.

A Taiwanese Bubble Tea Raw Material Supply company 

Also Exports Taiwan Grocery products and promotes 

Taiwanese local food & beverage brands to the world. 

We wish to build long-term business relationship 

agreements and contrast with our potential partners.

24/11/2023 spożywcza

BOTW20221124003

Tajwańska firma oferuje suplementy zdrowotne w 

postaci żeli miękkich, torebek herbacianych, granulatów, 

proszku i tabletek poszukujących dystrybutorów na 

rynku europejskim. Tajwańska firma medyczna 

specjalizująca się w produkcji i konfekcjonowaniu 

suplementów zdrowotnych w postaci żeli miękkich, 

torebki herbaty, granulki, proszek i tabletki 

zapewniające codzienne spożycie dla konsumentów 

dbających o zdrowie.

The Taiwanese company offers health supplements in 

the form of soft gels, tea bags, granules, powder, and 

tablets searching for distributors in the Europe market.A 

Taiwanese healthcare company specializing in the 

production and packaging of health supplements in the 

form of soft gels, tea bags, granules, powder, and 

tablets providing everyday intake for health-conscious 

consumers.

24/11/2023 spożywcza



BOTW20221125001

Wiodąca marka produktów bezpieczeństwa na 

Tajwanie, dysponująca specjalistyczną wiedzą w zakresie 

technologii RFID w produktach zamków i możliwością 

integracji systemów, która została mocno spenetrowana 

zarówno w sektorze komercyjnym, jak i mieszkaniowym, 

a także na rynku hotelarskim poszukuje obecnie 

dystrybutorów i partnerów w Europie.

A leading brand of security products in Taiwan endowed 

with expertise in RFID technologies over the lock 

products and the system integration capability highly 

penetrated in both the commercial and residential 

fields, as well as in the hospitality market.

25/11/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOTW20221125003

Tajwańska firma produkuje silniki do wentylatora, 

wentylator sufitowy do urządzeń gospodarstwa 

domowego, wentylator ścienny, wentylator stołowy i 

wentylator o dużej prędkości dla przemysłu i rolnictwa. 

Dostarcza wentylatory ozdobne o specjalnej konstrukcji 

do domów, a także wentylatory przemysłowe i rolnicze 

dla fabryk, drobiu i ogrodnictwa. Poszukują 

dystrybutorów na rynku Unii Europejskiej.

A Taiwanese company manufacture fan motor, home 

appliance ceiling fan, wall fan, table fan, and high-

velocity fan for industrial and agriculture. They supply 

special design decorative fans for homes, also industrial 

and agriculture fans for factories, poultry, and 

horticulture. They are seeking distributors in the Europe 

Union market.

25/11/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOTW20221125004

Firma zlokalizowana na Tajwanie przez lata rozwijała 

produkty do operacji medycznych, pozycjonując 

produkty ergonomiczne/produkty medyczne. Firma 

poszukuje dystrybutorów na rynku UE.

Firma zlokalizowana na Tajwanie przez lata rozwijała 

produkty do operacji medycznych, pozycjonując 

produkty/produkty ergonomiczne/produkty medyczne i 

poszukując dystrybutorów na rynku UE.

25/11/2023 medycyna

BOTW20221125005

Tajwańska firma zajmująca się wtryskiem tworzyw 

sztucznych jest wyposażona w profesjonalny sprzęt do 

formowania oraz wysoce zautomatyzowany i w pełni 

zrobotyzowany sprzęt do formowania wtryskowego, aby 

zapewnić rysunek projektowy, sprawdzanie modeli, 

wytwarzanie form, formowanie tworzyw sztucznych, 

przetwarzanie końcowe i montaż o najbardziej 

zaawansowanej wydajności.

Poszukiwana jest umowa produkcyjna.

Taiwanese plastic injection company is equipped with 

professional mold equipment and highly automated and 

fully robotic Injection molding equipment to ensure 

Design Drawing, Model Proofing, Mold Making, Plastic 

Molding, Post-Processing, and Assembly of the most 

advanced performance.

A manufacturing agreement is sought.

25/11/2023 inne usługi



BOTW20221125010

Tajwański producent zajmujący się produkcją 

sportowych ochraniaczy na zęby z certyfikatem CE 

poszerza swoje rynki na świecie i poszukuje importerów, 

dystrybutorów oraz umów produkcyjnych w Europie.

A Taiwanese manufacturer that dedicates to producing 

sporting mouthguards CE certified is extending its 

markets in the world and seeking importers, 

distributors, and manufacturing agreements in Europe.

25/11/2023
różne inne 

produkty

BOTW20221128002

Firma zlokalizowana na Tajwanie, z ponad 50-letnim 

doświadczeniem zajmuje się precyzyjną produkcją 

przemysłową, w tym produkcją urządzeń medycznych, 

części samochodowych, elektronarzędzi, konstrukcji, 

części energetycznych itp. Precyzja jest dobrze znana w 

branży CNC na całym świecie od 1974 roku.

The company located in Taiwan has over 50 years of 

experience, involved in precision industrial 

manufacturing, including medical devices, auto parts, 

power tools, construction, energy parts, etc. Precision 

has been well-known in the CNC industry worldwide 

since 1974.

28/11/2023 inne usługi

BOTW20221128003

Tajwańska firma zajmująca się komunikacją 

bezprzewodową, wyposażona w testy żywotności 

przełączania klawiszy, testy upadkowe, pomieszczenie 

osłonowe, testy wibracyjne, testy ESD, system pomiaru 

wideo 2.5D, testy temperatury/wilgotności, testy 

odporności na deszcz itp. poszukuje umowy 

produkcyjnej.

A Taiwanese wireless communication company 

equipped with key switching life test, drop test, 

shielding room, vibration test, ESD test, 2.5D video 

measuring system, temp./humidity test, rain test, etc. A 

manufacturing agreement is sought.

28/11/2023 inne usługi

BOTW20221128004

Tajwański dostawca urządzeń medycznych, który 

oferuje szeroką gamę produktów wysokiej jakości, w 

tym resuscytatory ręczne, maski do resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej, osłony twarzy do resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej, urządzenia do udrażniania 

dróg oddechowych, sprzęt do podawania tlenu, 

aspiratory do nosa, laktatory oraz produkty do 

pielęgnacji niemowląt i małych dzieci, poszukuję marek 

własnych i dystrybutorów w UE.

A Taiwanese Medical Device Supplier which offers a 

comprehensive portfolio of quality products, including 

Manual Resuscitators, CPR masks, CPR face shields, 

Airway Management Devices, Oxygen Delivery Supplies, 

Nasal Aspirators, Breast Pumps, and Baby and Infant 

Care Products. Looking for private-labeling brands and 

distributors in the EU.

28/11/2023 medycyna

BOTW20221128010

Tajwański producent zamierza stworzyć szerszą sieć 

marketingową w Europie, aby zapewnić użytkownikom 

szybsze i lepsze usługi.

The Taiwanese manufacturer expects to establish a 

wider marketing net in Europe in order to provide 

quicker and better services to users.

28/11/2023
reklamowa, 

filmowa



BOTW20221128012

Firma nie tylko produkuje uchwyty i gałki do szafek, ale 

również oferuje klientom rysunki lub próbki oraz  

gotowe wyroby.

This company not only produces pulls and knobs for 

cabinets but also would like to customers offer drawing 

pictures or samples, and they can make finished goods 

for them.

28/11/2023
różne inne 

produkty

BOTW20221129002

Tajwańskie MŚP produkuje precyzyjne części ze stali 

nierdzewnej, stali węglowej, stopów aluminium i 

stopów na bazie miedzi. Jest profesjonalistą w obsłudze 

obróbki CNC części OEM.

The Taiwanese SME manufactures precision parts from 

stainless steel, carbon steel, aluminum alloys, and 

copper base alloys. It's professional in CNC machining 

service for OEM parts.

29/11/2023 metalowa

BOTW20221129005

Firma znajduje się na Tajwanie i produkuje kable 

sterownicze do pojazdów, samochodowe kable 

sterownicze, motocyklowe, rolnicze, morskie kable 

sterownicze itp. Poszukuje potencjalnych partnerów na 

rynku europejskim.

The company is located in Taiwan and manufactures 

vehicle control cables, Automobile control cables, 

Motorcycle control cables, Agriculture control cables, 

Marine control cables, etc. They're looking for potential 

partners in the Europe market.

29/11/2023

sprzęt 

elektroniczny i 

elektryczny

BOUA20221027006

-Oferta pochodzi z Ukrainy, ale Startup planuje rozszerzyć 

działalność na rynki europejskie, kanadyjskie i japońskie

-Prośba od startupu (biznes nastawiony na zysk)

- Prezentacja produktu (robot edukacyjny STEM) + usługa 

(kursy edukacyjne)

-Wartość: jeden ZESTAW dla dzieci w wieku 4-16 lat, edukacja 

online i offline, rynki B2B2C

-Obszar: obszary edukacji, robotyki i zabawek

-Partnerzy: dystrybutorzy zabawek, ośrodki edukacyjne 

zainteresowane edukacją STEM, inwestorzy/partnerzy 

strategiczni, osoby, które mogłyby pomóc w strategii 

sprzedaży

-Offer is from Ukraine, but Startup plan to scale to European, 

Canadian and Japanese markets

-Request from a Startup (business for profit)

-Presenting product (educational STEM robot) + service 

(educational courses)

-Value: one KIT for kids 4-16 years old, online&offline 

education, B2B2C markets

-Area: Education, Robotics and Toys areas

-Partners: distributors of toys, educational centers who is 

interested in STEM education, strategic investors/partners, 

people who could help with sales strategy

 08/11/2023

pojazdy i 

maszyny/maszynow

a



BOUA20221027021

Ukraiński Instytut oferuje bandaże medyczne do leczenia ran 

wykonane z hydrożeli usieciowanych radiacyjnie. Bandaż to 

nowoczesny sposób udzielania pomocy w przypadku oparzeń, 

krwawień i otwartej odmy opłucnowej. Materiał bandaża 

zatrzymuje wodę, umożliwiając dyfuzję roztworów, ale nie 

przenosi bakterii. Instytut poszukuje stałych partnerów 

biznesowych i produkcyjnych na podstawie umowy handlowej 

z pomocą techniczną, umowy technicznej lub badawczej.

 

 

Ukrainian Institute offers medical bandages for wounds 

treatment made of radiation cross linked hydrogels. A 

bandage is the modern way to provide emergency aid for 

burns, bleeding and open pneumothorax. Material of bandage 

is keeping the water, allowing the diffusion of solutions, but 

not transmitting the bacteria. An Institute is looking for long-

term business and production partners under commercial 

agreement with technical assistance, technical or research 

agreement.

 08/11/2023 medycyna

BOUA20221103002

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji basturmy 

(suszonej wołowiny), mahan, jerok, poszukuje 

partnerów handlowych na podstawie umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

Ukraińska firma poszukuje partnerów, którzy 

dystrybuowaliby i sprzedawali konsumentom wysokiej 

jakości produkty za pośrednictwem stałych sklepów 

detalicznych lub internetowych kanałów sprzedaży.

Ukrainian company specializes in the production of 

basturma, mahan, jerok, looking for business partners 

under a distribution services agreement.

The Ukrainian company is looking for partners who 

would distribute and sell quality products to consumers 

through regular retail stores or online sales channels.

03/11/2023 spożywcza

BOUA20221108010

Misją naszej marki jest sprawianie, aby naturalne, 

zdrowe smakołyki były dostępne dla każdego. Nie 

używamy cukru, barwników, konserwantów ani 

wzmacniaczy smaku, tylko owoce i jagody. Nasza 

fabryka zlokalizowana jest w czystym ekologicznie 

regionie ukraińskich Karpat, w mieście Iwano-

Frankowska. Tutaj uprawia się i zbiera jagody i owoce, z 

których robimy karpackie zawijasy owocowe.

The mission of our brand is to make natural healthy 

food treats accessible to everyone. We do not use 

sugar, dyes, preservatives or flavor enhancers, just fruits 

and berries. Our manufacture is located in the 

ecologically clean region of the Ukrainian Carpathian 

Mountains, in the city of Ivano-Frankivsk. Berries and 

fruits are grown and harvested here, then we use to 

make Carpathians fruit rollups.

08/11/2023 spożywcza



BOUA20221108027

Zespół posiada opatentowaną technologię i dysponuje 

zapleczem materiałowym i technicznym nowoczesnego 

przedsiębiorstwa budowy maszyn. Dla pomyślnej 

komercjalizacji technologii potrzebne są dodatkowe 

inwestycje, które będą ukierunkowane na unowocześnienie 

istniejącej produkcji, a także zakup surowców i komponentów 

do realizacji pierwszych zamówień.

The team owns a patented technology and has at its disposal 

the material and technical base of a high-tech machine-

building enterprise. For the successful commercialization of 

the technology, additional investments are needed, which will 

be directed to the modernization of the existing production, 

as well as the purchase of raw materials and components to 

fulfill the first orders.

 08/11/2023

pojazdy i 

maszyny/maszynow

a

BOUA20221109022

Ukraińskie prywatne centrum medyczne jest 

zainteresowane współpracą z firmami 

ubezpieczeniowymi, które udzielają pomocy na 

Ukrainie. Firma jest zainteresowana przystąpieniem do 

partnerskiej sieci, która zapewnia opiekę medyczną dla 

podróżnych udających się w podróż służbową na 

Ukrainę (zwłaszcza do Lwowa). W ramach umowy 

serwisowej.

The Ukrainian private medical center is interested in 

cooperation with insurance companies who are assisting 

in Ukraine. The company is interested in joining a 

partner network that provides medical support for 

travelers making business trips to Ukraine (especially 

Lviv). In the frame of service agreement.

17/11/2023 inne usługi

BOUA20221110011

Ukraińska platforma oferuje zestaw narzędzi do badań 

rynku mediów, zbioru danych i prowadzenia analiz. 

Pomaga nie tylko identyfikować problemy i możliwości 

rozwoju poszczególnych specjalistów lub generalnie 

przemysłu filmowego, ale także znaleźć najlepsze drogi 

do ich rozwiązania. Takie decyzje są indywidualnymi 

projektami Kinogildii.

The platform has a set of tools that conducts media 

market research, data collection and analysis. This helps 

not only to identify problems and prospects for the 

development of a particular specialist or the film 

industry in general, but also to find the best ways to 

solve them. Such decisions are individual projects of the 

Film Guild.

10/11/2023 komputery i IT

BOUA20221112001

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji szerokiego 

zakresu dekoracyjnego kamienia z opatentowanymi 

jednolitymi technikami montażu. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem długoterminowych 

partnerstw do współpracy na bazie umów usług 

dystrybucyjnych i/lub agencji handlowych.

Ukrainian manufacturing company is specialized in 

production of wide range of decorative textured stone 

with patented seamless mounting techniques. The 

company is interested to find long-term partnership to 

work with under distribution services agreements 

and/or commercial agency agreements.

12/11/2023
materiały i usługi 

budowlane



BOUA20221116023 

Ukraińskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji 

odlewów bazujących na węglu, stopach; 

wysokomanganowych stali, szarych, 

wysokorozciągliwych, przeciwciernych żeliw.

Ukrainian enterprise that specializes in manufactured 

castings based on carbon, alloyed; high-manganese 

steels, gray, high-strength, anti-friction cast iron

29/11/2023 metalowa

BOUA20221117001

Ukraińska firma dostarcza klientom wysokiej jakości 

owoce jagodowe przez cały rok w oparciu o 

zastosowanie zaawansowanych technologii uprawy i 

przetwarzania, dbając o środowisko. Zajmujemy się 

uprawą i przetwarzaniem ekologicznych malin, 

truskawek i czarnego bzu poprzez ich mrożenie. Firma 

posiada doświadczenie w eksporcie produktów do 

Europy. Poszukujemy dystrybutorów i przetwórców w 

krajach UE. Współpraca przewidziana jest w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Ukrainian company supplies high-quality berries to 

customers all year round based on the use of advanced 

growing and processing technologies, taking care of the 

environment. We grow and process organic raspberries, 

strawberries, and elderberries by freezing them. The 

company has experience in exporting products to 

Europe. We are looking for distributors and processors 

in EU countries. Cooperation is provided for under the 

contract on distribution services.

17/11/2023 spożywcza

BOUA20221117013

Ukraińskie prywatne centrum medyczne oferuje 

firmowe pakiety opieki zdrowotnej dla pracowników 

europejskich firm. Firma jest zainteresowana 

przystąpieniem do sieci partnerskiej, która zapewnia 

wsparcie medyczne dla pracowników europejskich firm. 

Firma chce współpracować w ramach umowy o 

świadczenie usług

The Ukrainian private medical center offers corporate 

healthcare packages for employees of European 

companies. The company is interested in joining a 

partner network that provides medical support for 

employees of European companies. Company wish to 

cooperate under the Services agreement

28/11/2023 medycyna



BOUA20221124018 

Ukraińskie przedsiębiorstwo produkuje klejone 

tarasowe i fasadowe deski zrobione z akacji (robinia). 

Dostępne są w różnych kształtach i wymiarach. 

Posiadają laminację na stronie frontowej. Produkcja 

zlokalizowana jest w regionie Winnica. Firma poszukuje 

partnerów biznesowych (firm krajobrazowych, 

deweloperów) do zawarcia umowy dystrybucyjnej. 

The Ukrainian enterprise produces glued terraced and 

facade boards made of acacia (robinia)

The decking is represented

in different sizes and configurations. Laminas sanded 

(polished) from the front side.

The production site is located in the Vinnytsia region..

The company is looking for business partners (landscape 

companies, developers) to conclude a contract for the 

provision of distribution services. 

29/11/2023
produkty 

drewniane, meble

BOUA20221125012

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji odzieży 

ochronnej typu kombinezony, kaski, rękawice, spodnie 

robocze, buty, kurtki oraz różnego rodzaju kombinezony 

z tkanin naturalnych i syntetycznych poszukuje 

kooperantów do produkcji ochronnej odzieży roboczej 

w ramach podwykonawstwa , umowy handlowej i 

outsourcingowej.

The Ukrainian company specialized in the manufacturing 

of protective clothing like coveralls, helmets, gloves, 

work-trousers, boots, jackets and various types of 

overalls made of natural and synthetic fabrics is looking 

for partners who require partners in the manufacturing 

of protective workwear under subcontracting, 

commercial and outsourcing agreement.

25/11/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOUA20221125016

Ukraińska firma zapewnia produkcję 

zindywidualizowanych opakowań kartonowych zgodnie 

z wymaganiami klientów. Firma znajduje się w 

zachodniej części Ukrainy. Firma chciałaby rozpocząć 

nową współpracę w ramach umowy produkcyjnej.

The Ukrainian company provides manufacturing of 

customized cardboard packaging products accroding to 

customers requirements. It is located in the western 

part of Ukraine. The firm would like to start new 

cooperation under manufacturing agreement.

25/11/2023
opakowania, 

papier

BOUA20221128017 

Firma rozwija i produkuje komponenty do systemów 

bram różnego typu: wsporniki, wieszaki, prowadnice, 

zasuwy, jak również przewodniki, wózki, rolki, chwytaki, 

wsparcie, łączniki, stopery itp.

The company develops and manufactures components 

for gate systems of various types: cantilever, hanging, 

roll-back, swing, as well as guides, carriages, rollers, 

catchers, supports, ties, stops, stoppers, etc.

29/11/2023
różne inne 

produkty



BOUA20221129001

Ukraiński producent różnego rodzaju okapów 

kuchennych poszukuje partnerów na terenie UE i USA. 

Chce zawrzeć umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. Oferowane przez firmę okapy 

kuchenne mają na celu osiągnięcie wysokiego 

zadowolenia klientów oraz trwałości na rynku 

kuchennym. Chcą aktywnie współpracować z 

partnerami z UE i oferować produkty z najwyższej półki.

A Ukrainian manufacturer of various types of kitchen 

hoods is looking for partners in the EU and the USA. 

They wish to engage in distribution services agreements. 

The kitchen hoods offered by the company aim to 

achieve high customer satisfaction and durability in the 

kitchen market. They wish to pro-actively work with EU 

partners and offer high-end products.

29/11/2023
różne inne 

produkty

BOUA20221129003

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji opakowań z 

folii aluminiowej wykorzystywanych w firmach 

cateringowych, a także branży hotelarsko-

gastronomicznej, w których wykorzystywane są jako 

opakowania żywności na wynos. Ponadto oferują 

produkty dostosowane do potrzeb klientów o 

specjalnych potrzebach. Firma zainteresowana jest 

znalezieniem partnerów do zawarcia umowy 

dystrybucyjnej w krajach UE.

The Ukrainian company is specialized in manufacturing 

aluminum foil containers used in catering companies, as 

well as the "HoReСa" channels, in which they are used 

as a take-away food package. Furthermore, they offer 

customized products for customers with special needs. 

The company is interested in finding partners to 

establish a distribution agreement in EU countries.

29/11/2023
opakowania, 

papier

BOUA20221129015 

Firma specjalizuje się w produkcji autonomicznych 

mobilnych stacji solarnych bazujących na przyczepie 

samochodowej. Stacja są różnego typu i modyfikacji z 

zasilaniem od 3.2 do 4.8 kW. Firma specjalizuje się też w 

produkcji ławek, altan, oświetlenia miejskiego oraz 

miejsc odpoczynku z panelami solarnymi. Te produkty 

pozwalają ludziom ładować ich mobilne urządzenia, 

łączyć się z WiFi oraz mieć oświetlenie z baterii 

słonecznych. Firma poszukuje partnerów biznesowych 

do umowy dystrybucyjnej.

The company specializes in the production of 

autonomous mobile solar stations based on a car trailer. 

Stations of various types and modifications, power from 

3.2 to 4.8 kW. The company also specializes in the 

production of benches, gazebos, city lights, and rest 

areas with solar panels. These products allow people to 

charge their mobile devices, connect to Wi-Fi, and get 

evening lighting from solar-charged batteries.

Company is looking for business partners for a 

distribution services agreement.

29/11/2023

środowisko/energi

a/ochrona 

środowiska



BOUA20221129028 

Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości 

displayów sprzedażowych oraz materiałów do 

marketingu sklepowego. Biuro firmy oraz fabryka 

zlokalizowana jest we Lwowie i posiada ponad 5 lat 

doświadczenia w produkcji różnego rodzaju sprzętu do 

promocji i sprzedaży. Najbardziej popularne produkty to 

displaye dla sektora zwierząt domowych, strefy marek 

dla napojów alkoholowych oraz metalowe półki. Nasze 

biuro ma bazę we Lwowie, Ukraina i zapewnia najwyższą 

obsługę klienta w Europie oraz CIS

Company is specialized in the production of high-end 

point of sales displays and in-store marketing. The 

company's office and production facilities are located in 

Lviv, having more than 5 years of experience in the 

manufacture of various equipment for brands and retail. 

The most popular products are checkout displays for the 

pet care sector, brand zones for the spirits & beverages, 

and metal racks. Our office is based in Lviv, Ukraine and 

provides superior customer service in Europe and CIS

30/11/2023
różne inne 

produkty

BOUA20221129030 

Firma z Ukrainy jest zaangażowana w produkcję różnego 

rodzaju opakowań z kartonu. Firma jest gotowa 

produkować opakowania dla potencjalnych partnerów 

w ramach umowy produkcyjnej lub na zlecenie.

The company from Ukraine is engaged in the 

manufacturing of packaging of various types of 

cardboard. The company is ready to produce packaging 

for a potential partner under a manufacturing or 

outsourcing agreement.

29/11/2023
opakowania, 

papier

BOUA20221129032 

Ukraińska firma stworzyła asystenta pisania dla 

efektywnego i  odpowiedniego komunikowania się. 

Oprogramowanie pozwala ludziom w zrozumienia siebie 

nawzajem bez względu na to czy komunikują się w 

języku angielskim czy nie. Firma chciałaby rozszerzyć 

swoją działalność międzynarodową poprzez 

zlokalizowanie nowych partnerów jako odsprzedawców 

licencji i umowy komercyjnej.

A Ukrainian company created a writing assistant for 

effective and efficient communication. This software 

helps people understand one another whenever and 

wherever they communicate in English. The company 

would like to expand its international activity by locating 

new partners as resellers for license or commercial 

agency agreements.

30/11/2023 komputery i IT

BRBE20221123018

Belgijski agent handlowy oferuje umowę agencyjną na 

artykuły spożywcze, produkty rolne i owoce morza. 

Belgijski agent handlowy specjalizuje się w sektorze 

spożywczym i oferuje przedstawicielstwo handlowe w 

Belgii.

Belgian commercial agent is offering commercial agency 

agreement for foodstuff, agriculture products and 

seafood.The Belgian commercial agent is specialised in 

the food sector and is offering commercial 

representation in Belgium.

23/11/2023 spożywcza

BRBG20221130008 Dystrybucja profesjonalnego sprzętu satelitarnego Distribution of professional satellite equipment 30/11/2023
różne inne 

produkty



BRDE20221103015

Niemiecki sklep internetowy poszukuje firm metalowych 

do produkcji kolców do ochrony ptaków w ramach 

umowy outsourcingowej.

German online retailer is looking for metal companies to 

produce bird protection spikes under an outsourcing 

agreement.

03/11/2023
materiały i usługi 

budowlane

BRDE20221129024 

Wiodąca niemiecka firma handlowa poszukuje do 

swojego portfolio europejskich zrównoważonych 

akcesoriów beauty oraz lifestyle. Produkty sprzedawane 

są w drogeriach, perfumeriach oraz dyskontach. 

Poszukiwani są partnerzy produkcyjni do umowy 

dystrybucyjnej.

A leading German trading company seeks to add 

European-made sustainable beauty accessories and 

lifestyle items to their portfolio. The products are sold in 

drugstores, perfumeries and discounters. Manufacturing 

partners are sought for distribution agreements.

29/11/2023

chemia i 

kosmetyki/chemic

zna

BRDK20221026003

Duńska firma o ugruntowanej pozycji na rynku produkuje 

staromodne okna o tradycyjnym wzornictwie w połączeniu z 

nowoczesnymi technikami, dzięki czemu okna pasują do 

klasycznych budynków, a jednocześnie są w pełni funkcjonalne 

i posiadają nowoczesne właściwości izolacyjne. Aby sprostać 

ich szybko rosnącemu zapotrzebowaniu, poszukują firm z 

Europy Środkowej i Wschodniej, które wykonają dla nich okna 

w ramach umowy produkcyjnej.

 

 

A well-established Danish company manufactures old-

fashioned, traditional design windows combined with modern 

techniques to make windows which fit into classical buildings 

while being fully functional and having modern insulation 

properties. In order to meet their rapidly increasing demand, 

they are looking for Central and East European companies to 

make the windows for them under a manufacturing 

agreement.

 09/11/2023 różne inne produkty

BRDK20221104003

Duńskie MŚP zlokalizowane w północnej części Danii 

poszukują producentów kamizelek ratunkowych do 

sportów wodnych. Kamizelka ratunkowa tej firmy 

wyróżnia się tym, że jest wykonana z elastycznej tkaniny 

(materiał na stroje kąpielowe), ręcznie nadmuchiwana i 

umieszczona na górnej części klatki piersiowej, dzięki 

czemu można ją nosić podczas uprawiania sportów 

wymagających swobody ruchów, takich jak surfing. 

Duńskie MŚP poszukuje możliwości podpisania umowy 

produkcyjnej.

Danish SME located in the Northern part of Denmark 

are looking for manufacturers to produce lifejackets for 

watersports. The life jacket is remarkable by being made 

of a flexible fabric (swimwear material), being manually 

inflatable, and placed on the upper chest, making it 

possible to wear while doing sports that requires great 

flexibility such as surfing. The Danish SME is looking for 

a manufacturing agreement.

04/11/2023
różne inne 

produkty



BRES20220718005

Hiszpańska firma poszukuje producentów artykułów 

codziennego użytku takich jak aluminiowe i metalowe 

suszarki do ubrań, wieszaki drewniane, kołki drewniane, 

podkładki dla szczeniąt do oferowania usług 

komercjalizacji na rynku krajowym.

The Spanish firms is looking for producers of items of 

daily use such as aluminum and metal clothes driers, 

wooden hangers, wooden pegs, puppy pads, to offer 

commercialization services in national market.

16/11/2023
różne inne 

produkty

BRES20221114005

Departament strategii cyfrowej i korporacyjnej rządu 

regionu Biskaje (północna Hiszpania) ogłosił przetarg na 

platformie otwartych innowacji: jak wesprzeć dzielenie 

zawodów i wiedzy, aby zachęcić do stosowania narzędzi 

nowych technologii przez zespoły robocze. Poszukuje 

partnerów do umów agencji handlowej.

The Cabinet for the digital and corporate strategy of the 

Provincial Government of Biscay (north of Spain) has 

launched a challenge through an open-innovation 

platform: How to foster job and knowledge sharing that 

will encourage the adoption of new technological tools 

among their working teams. A commercial agreement 

with a prospective partner is sought.

14/11/2023 komputery i IT

BRES20221115004

Departament strategii cyfrowej i korporacyjnej rządu 

regionu Biskaje (północna Hiszpania) ogłosił przetarg na 

platformie otwartych innowacji: jak zbierać znaczące 

opinie i informacje od użytkowników biura porad 

obywatelskich i wprowadzić je do procesu decyzyjnego 

administracji. Poszukiwany partner z sektora ICT do 

zawarcia umowy handlowej. 

The Cabinet for the digital and corporate strategy of the 

Provincial Government of Biscay (north of Spain) has 

launched a challenge through an open-innovation 

platform: How to gather significant feedback and 

information from the users of the citizen’s advice 

bureau and bring it in decision-making processes within 

the administration. A commercial agreement with an 

ICT type of partner is sought.

15/11/2023 komputery i IT

BRES20221123022

Hiszpański producent mebli dla szkół i wspólnot 

poszukuje drewna brzozowego do produkcji kilku 

produktów (krzeseł, biurek itp.). Firma poszukuje umów 

z dostawcami

A Spanish manufacturer of furniture for school and 

communities is looking for birch veneer wood in order 

to carry out the manufacturing of several products 

(chairs, desks, etc.). The company is looking for supplier 

agreements

23/11/2023
materiały i usługi 

budowlane

BRFR20221118014

Francuska firma od 2009 roku specjalizuje się w 

regeneracji i utylizacji wielkoformatowych drukarek 

numerycznych. Firma poszukuje partnerów 

zainteresowanych pozbyciem się lub naprawą tego 

konkretnego typu starego sprzętu.

DG Systeme is a company specialized in the 

reconditioning and depollution of large format numeric 

printers since 2009. The French company is looking for 

partners whishing to get rid of or repair this particular 

type of old equipment. 

18/11/2023 komputery i IT



BRFR20221124012

Francuska agencja sprzedaży specjalizująca się w 

promocji i dystrybucji innowacyjnych urządzeń 

medycznych chciałaby nawiązać umowę 

agencyjną/dystrybucyjną z producentami z branży 

medycznej lub farmaceutycznej, zainteresowanymi 

rozszerzeniem swojej działalności we Francji oraz na 

Bliskim Wschodzie i w Afryce (MEA) region. 

Uwzględnione zostaną również inne powiązane branże, 

takie jak ekologia.

A French sales agency specialised in the promotion and 

distribution of innovative medical devices would like to 

establish a commercial agency/distribution agreement 

with manufacturers in the medical, healthcare, or 

pharmaceutical industry, interested to expand their 

activities in France and in the Middle East & Africa 

(MEA) region. Other related industries like ecology will 

also be considered.

24/11/2023 medycyna

BRJP20221102001

Japońska firma handlowa chciałaby nawiązać 

współpracę z unijną firmą dostarczającą chemikalia i 

związki do produkcji elektrod i innych zastosowań w 

sektorze elektronicznym. Chcą reprezentować tego 

unijnego partnera na rynku japońskim w formie umowy 

handlowej lub dostawcy. Poszukują partnera, który 

może dostarczyć zarówno wysokiej jakości chemikalia, 

jak i związki.

The Japanese trading company would like to partner 

with an EU company providing chemicals and 

compounds for the manufacturing of electrodes and 

other applications in the electronics sector. They wish to 

represent this EU partner on the Japanese market in the 

form of a commercial or supplier agreement. They are 

looking for a partner who can supply both high quality 

chemicals and compounds.

02/11/2023

chemia i 

kosmetyki/chemic

zna

BRJP20221102002

Japońska firma jest głównym graczem na swoim 

krajowym rynku automatyki przemysłowej i obecnie 

poszukuje odpowiednich produktów i technologii w UE, 

aby rozszerzyć swoją gamę produktów. Firma jest 

szczególnie zainteresowana robotyką i jej urządzeniami 

peryferyjnymi, takimi jak czujniki i sprzęt 

bezpieczeństwa, które w innowacyjny sposób 

wykorzystują rozwiązania IoT (Internet of Things) i 

Przemysłu 4.0. Partnerstwo miałoby formę umów o 

pośrednictwo handlowe i umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The Japanese company is a major player in their 

domestic industrial automation market and is currently 

looking for relevant products and technologies in the EU 

to expand their product line-up. The company is 

particularly interested in robotics and its peripherals 

such as sensors and safety equipment that make 

innovative usage of IoT (Internet of Things) and Industry 

4.0 solutions. The partnership would be in the form of 

commercial agency and distribution services 

agreements.

02/11/2023 komputery i IT



BRPT20221121008

Firma z siedzibą w centralnym regionie Portugalii, jest 

producentem i wytwórcą zdrowych i w 100% 

naturalnych produktów. Oferuje bezpieczne i 

zrównoważone produkty, takie jak przekąski owocowo-

warzywne, batony, gotowe dania suche, zupy suche i 

inne produkty odwodnione. Firma opracowuje także 

produkty dla przemysłu spożywczego, takie jak 

bezglutenowe proszki owocowe i warzywne, produkty 

wegańskie i organiczne. Firma chce  nawiązać 

współpracę w ramach umowy dystrybucji i/lub umowy 

przedstawicielstwa.

The company is based in the Centre region of Portugal, 

is a producer and manufacturer of healthy and 100% 

natural products. It offers safe and sustainable products, 

such as fruit and vegetable snacks, healthy balls and 

bars, dry pre-prepared meals, dry soups and other 

dehydrated products. They develop products for the 

food industry, such as fruit and gluten-free vegetable 

powders; vegan and organic products. They want to 

establish a distribution services and/ or commercial 

agency agreements.

21/11/2023 spożywcza

BRRO20221020002

Firma posiada 10 punktów pracy (Coffee to go) w 

Rumunii, za pośrednictwem których prowadzi sprzedaż 

zróżnicowanej gamy produktów na bazie kawy 

(espresso, americano, doppio) oraz wyrobów 

cukierniczych. Mają także klientów z branży hotelarskiej 

lub innych firm, którzy sprzedają swoje produkty - 

pakowaną kawę, sprzęt do parzenia kawy.

Poszukują dostawców kawy, którzy mogą zaoferować 

produkcję/palenie 100% Robusty, 100% Arabiki i 

różnych ich mieszanek, pakowanych ze 

spersonalizowaną etykietą.

The company has 10 work points (Coffee to go) in 

Romania through which it sells a varied range of coffee-

based products (espresso, americano, doppio) and 

pastry. Also, they have clients in hospitality domain or 

other types of companies for selling their products - 

packaged coffee, coffee making equipment.

They are looking for coffee suppliers that can offer the 

production/roasting of 100% Robusta, 100% Arabica 

and various blends of these, packed with personalized 

label. 

03/11/2023 spożywcza



BRRO20221101007

Rumuńska firma z doświadczeniem w dystrybucji 

urządzeń z kilku sektorów przemysłu pragnie rozwijać i 

poszerzać różnorodność produktów w swoim 

asortymencie, w szczególności urządzeń przemysłowych 

o niskim zużyciu energii. Oferuje działalność w 

charakterze dystrybutora lub przedstawiciela 

handlowego na rumuńskim rynku nowych produktów, 

dostarczanych w szczególności przez dostawców z UE.

A Romanian company with experience in the equipment 

distribution from several industrial sectors, wishes to 

develop and expand the diversity of products in its 

range, especially industrial equipments with low energy 

consumption. It offers to operate as distributor or 

commercial agent on the Romanian market for new 

products, provided especially by EU suppliers.

03/11/2023

pojazdy i 

maszyny/maszyno

wa

BRRO20221108017

Rumuńska firma zajmująca się produkcją lodów ręcznie 

robionych jest zainteresowana znalezieniem partnerów 

handlowych - dostawcy i producenci surowca i urządzeń za 

granicą do współpracy w ramach umowy dostawcy i 

producenta.

 

The Romanian company active in the production of handmade 

ice cream is interested in finding

trading partners - suppliers and producers of raw material and 

equipment abroad for cooperation in

the framework of supplier and manufacturing agreement.

 08/11/2023 spożywcza

BRRO20221108018

Rumuńska firma zajmująca się produkcją lodów ręcznie 

robionych jest zainteresowana znalezieniem

partnerów handlowych - dostawców i producentów 

surowca za granicą do współpracy w

ramach umowy dostawcy i producenta.

The Romanian company active in the production of 

handmade ice cream is interested in finding

trading partners - suppliers and producers of raw 

material abroad for cooperation in

the framework of supplier and manufacturing 

agreement.

25/11/2023 spożywcza

BRRO20221125007

Rumuńska firma produkuje ekskluzywną, unikatową i 

małoseryjną odzież damską na podstawie autorskich 

projektów firmy. Produkty są wytwarzane przy użyciu 

zrównoważonych praktyk i naturalnych materiałów w 

następujących kategoriach: koszule, spodnie, kurtki, 

płaszcze, spódnice i sukienki. Firma jest zainteresowana 

poszukiwaniem nowych dostawców tekstyliów 

konopnych, lnianych i wełnianych z certyfikatami 

ekologicznymi w ramach umów z dostawcami.

A Romanian company manufactures high-end, unique, 

and small series women clothing based on the 

company’s original designs. Products are manufactured 

using sustainable practices and natural materials in the 

following categories: shirts, trousers, jackets, coats, 

skirts, and dresses. The company is interested in 

identifying new suppliers for ecologically certified hemp, 

flax, and wool textiles, under supplier agreements.

25/11/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



BRRO20221128008

Rumuńska firma produkuje szeroką gamę ekologicznych 

opakowań papierowych do produktów spożywczych i 

nie tylko, dla różnych branż w tym hotelarstwa, 

piekarnictwa, handlu detalicznego, farmaceutyki itp. Aby 

zapewnić doskonałą jakość produktów, firma poszukuje 

nowych międzynarodowych partnerów biznesowych w 

stanie dostarczyć rolki papieru pakowego jako surowiec.

Współpraca będzie oparta na umowach z dostawcami.

A Romanian company manufactures a wide range of eco-

friendly paper packaging solutions for food and non-

food products in various industries including hospitality, 

bread and bakery, retail, pharmaceuticals etc. To ensure 

excellent product quality, the company seeks new 

international business partners able to supply kraft 

paper rolls as raw material.

Cooperation will be based on supplier agreements.

28/11/2023 nauka/edukacja

BRRO20221128011

Rumuński dostawca usług okulistycznych oferuje 

konsultacje okulistyczne oraz recepty na okulary i 

soczewki kontaktowe. Firma oferuje najnowocześniejsze 

rozwiązania w zakresie badań i pomiarów medycznych 

oraz okularów i soczewek dostępnych na rynku 

rumuńskim poprzez sprzedaż bezpośrednią lub usługi 

dystrybucyjne. Dążąc do poszerzenia swojego portfolio 

produktowego, firma poszukuje międzynarodowych 

partnerów biznesowych, którzy są w stanie zaoferować 

wysokiej jakości okulary i soczewki w ramach umów z 

dostawcami lub umowami handlowymi.

A Romanian eye care services provider offers 

ophthalmological consultations and prescriptions for 

eyeglasses and contact lenses. The company offers up-

to-date solutions in terms of medical tests and 

measurements, as well as eyeglasses and lenses 

available on the Romanian market, via direct sales or 

distribution services. Aiming to expand its product 

portfolio, the company seeks international business 

partners able to offer quality eyeglasses and lenses 

under supplier or commercial agreements.

28/11/2023 medycyna

BRSE20221013009

Szwedzkie MŚP dostarczające siłę roboczą i 

zakwaterowanie poszukuje przedsiębiorców zdolnych do 

pracy w krótko- i długoterminowych projektach w 

Szwecji. Firma poszukuje fachowców techników, takich 

jak elektrycy, parkieciarze, dekarze, hydraulicy, stolarze, 

sztukatorzy, malarze, instalatorzy wentylacji, operatorzy 

CNC, spawacze i monterzy przemysłowi.

Swedish SME providing manpower and 

accommodations is looking for businesses being able to 

work for short- & long-term projects in Sweden. The 

company is looking for professional and technical skills 

such as electricians, flooring, roofing, plumbing, 

carpeting, plasterers, building painters, ventilation 

workers, CNC technician, welders, and assemblers in 

industry.

14/11/2023 inne usługi



BRSE20221103008

Szwedzka firma zaprojektowała nową serię mebli 

drewnianych w stylu gustawiańskim i poszukuje w 

Europie producentów z zaawansowanym parkiem 

maszynowym w tym CNC w ramach umowy 

outsourcingowej.

A Swedish company has designed a new serie of 

Gustavian style wood furniture and is searching for 

manufacturers in Europe with an advanced machined 

park including a CNC under an outsourcing agreement.

23.11.2023
produkty 

drewniane, meble

BRSE20221117010

Szwedzki MŚP poszukuje producenta tekstyliów do 

nowej linii bielizny damskiej. Ich pierwszą premierą będą 

figi w różnych rozmiarach, wykonane z poliamidu i 

elastanu do codziennego użytku. Firma opracowała 

własny projekt dla swoich produktów, gdzie prototypy 

wraz z materiałem i wymiarami są gotowe do produkcji.

Swedish SME is searching for a textile manufacture for 

their upcoming line of women's lingerie. Their first 

launch will include panties in different sizes made from 

polyamide and elastane for daily use. The company has 

developed their own design for their products where 

prototypes including material and measurements are 

ready for production.

24/11/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BRSK20221108024

Słowacka piekarnia przemysłowa, nastawiona na 

produkcję ciast mrożonych z nadzieniem słodkim i 

słonym, poszukuje unijnych dostawców składników 

żywności (mrożone owoce i warzywa, olej, pasta do 

pizzy, pasta pomidorowa, nadzienia)

A Slovak industrial bakery, focused on production of 

frozen pastries with sweet and salty fillings is looking for 

EU suppliers of food ingredients (frozen fruit and 

vegetables, oil, pizza paste, tomato paste, fillings)

08/11/2023 spożywcza

BRUA20221116019

Firma proponuje realizację Programu „Bezpieczne 

Miasto” Studnia + Właz + Śluza... Wydatki na częste 

zakupy nowych materiałów - brakujące części - Włazy, 

Kable, Dźwigi - to duże straty. Po zainstalowaniu 

specjalnych Zamków na Włazach, problemy gospodarcze 

Miast zostaną rozwiązane - Pokrywy Włazów, Kable i 

Przewody oraz Produkty Użytkowe pod nimi przestaną 

znikać. A co najważniejsze, zmniejszy się liczba urazów 

wśród ludzi i wypadków samochodowych.

Company proposes the implementation of the "Safe 

City" Program Well + Manhole + Lock... Expenses for 

frequent purchases of new materials - missing parts - 

Manholes, Cables, Cranes - are big losses. After the 

installation of special Locks on the Manhole Hatches, 

the economic problems of the Cities are solved - the 

Manhole Covers, Cable and Conductor and Utility 

Products under them will cease to disappear. And most 

importantly, the number of injuries among people and 

car accidents will decrease.

16/11/2023
różne inne 

produkty
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