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 BOUA202211250

18

Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości jednorazowej odzieży medycznej 

takiej jak: fartuchy izolacyjne, pokrowce, czepki w postaci sterylnej i niesterylnej. 

Fartuchy, czepki i ochraniacze na buty mogą być używane w placówkach służby 

zdrowia zarówno przez personel medyczny, jak i osoby odwiedzające. Artykuły te 

mogą być również wykorzystywane w firmach jako odzież izolująca od kurzu i 

brudu, w celu utrzymania czystości i estetycznego wyglądu.

The company specializes in high-quality disposable medical clothing such as 

isolation gowns, covers, caps in sterile and non-sterile forms. Gowns, caps and 

shoe covers can be used in healthcare facilities by both medical staff and visitors. 

Also, these items can be used in businesses as isolation clothing from dust and dirt, 

to maintain cleanliness and aesthetic appearance.

01/12/2023 medycyna

BRLT2022112902

0

Litewska firma pracuje w obszarach pracy tymczasowej i zasobów ludzkich. Firma 

poszukuje partnerów (agencje rekrutacyjne, firmy rekrutacyjne) do pomocy 

kadrowej (pracownicy) z Czech, Słowacji, Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji. 

Proponuje się im współpracę w ramach umowy outsourcingowej.

The Lithuanian company is working in a temporary staffing and human resources 

areas. The company is looking for partners (recruitment agencies, recruitment 

companies) that might help with human recources (employees) from Czech 

Republic, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Croatia. Cooperation under the 

outsourcing agreement is offered to them.

01/12/2023 doradztwo i konsultacje

BOTR2022120100

1

Turecka firma produkuje PCW od 1994 roku w regionie Kayseri/środkowa Anatolia. 

W wyniku zmian i rozwoju na rynku firma uruchomiła w swoim zakładzie produkcję 

aluminium. Dziś obsługują około 50 pracowników w swojej fabryce, która ma 2500 

metrów kwadratowych powierzchni zamkniętej i 2500 metrów kwadratowych 

powierzchni otwartej. Firma chce rozszerzyć swoją działalność międzynarodową 

poprzez pozyskiwanie nowych partnerów jako sprzedawców umów handlowych.

The Turkish company has been producing PVC since 1994 in Kayseri/central 

Anatolia region. As a result of changes and development in the market, the 

company started aluminum production in their factory. Today, they serve 

approximately 50 employees in their factory, which has 2500 square meters of 

closed area and 2500 square meters of open area. The company would like to 

expand its international activity by locating new partners as sellers for commercial 

agreements.

01/12/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOES2022120100

3

Hiszpański producent tekstyliów specjalizujący się w projektowaniu i produkcji 

akcesoriów do włosów dla niemowląt, dzieci, akcesoriów ceremonialnych i 

akcesoriów dla kobiet oferuje usługi produkcyjne i outsourcingowe, umowy 

dotyczące produkcji marek własnych oraz umowy hurtowe dla sprzedawców 

detalicznych.

Spanish textile manufacturer specialized in designing and producing hair 

accessories for babies, kids, ceremony accessories and woman accessories offers 

manufacturing and outsourcing services, private label manufacture agreements 

and wholesale agreements for retailers.

01/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRDE2022113000

4

Niemiecka firma oferuje rozwiązania kurierskie i transportowe, niemal każdym 

typem pojazdu, krajowym i międzynarodowym. Organizuje przejazdy bezpośrednie 

i specjalne oraz logistykę eventową. W celu wzmocnienia swojej sieci poszukuje 

spedytorów w różnych krajach Europy z dogłębną znajomością rynków lokalnych i 

bliskimi kontaktami z tymi rynkami.

A German company offers courier and transport solutions, with almost every type 

of vehicle, national and international. It organises direct and special journeys as 

well as event logistics. In order to strengthen its network, it is looking for freight 

forwarders in different European countries with profound knowledge of local 

markets and close contacts to these markets.

01/12/2023 sektor morski, lotniczy

BRUA202211290

16

Firma z powodzeniem działa na ukraińskim rynku elektrotechnicznym od ponad 18 

lat, dostarczając sprzęt elektryczny czołowych światowych i krajowych 

producentów: transformatory mocy, dławiki, aparaturę rozdzielczą 6 - 330 kV, a 

także jest producentem aparatury rozdzielczej 6 - 35kV. Baza produkcyjna 

przedsiębiorstwa jest wyposażona w nowoczesny sprzęt, który zapewnia produkcję 

wyrobów zgodnie z postępującymi wymaganiami technologicznymi.

The company has been successfully operating in the electrical engineering market 

of Ukraine for over 18 years, supplying electrical equipment of leading global and 

domestic manufacturers: power transformers, reactors, distribution equipment 6 - 

330 kV, and is also a manufacturer of distribution switchboard equipment 6 - 35 

kV. The production base of the enterprise is equipped with modern equipment 

that ensures the production of products according to progressive technological 

requirements. 

01/12/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa



BOHR202211300

10

Firma oferuje kilka gotowych produktów do obsługi usług PayTV, począwszy od 

platformy płatnej telewizji prepaid, Media Asset Management, dziesiątki aplikacji 

HbbTV itp. Firma oferuje również usługi outsourcingu rozwoju oprogramowania 

dla rozwoju produktów cyfrowych dla firm na całym świecie.

Company offers several ready made products for PayTV services operations, 

ranging from pay TV prepaid platform, Media Asset Management, dozens of 

HbbTV apps etc. Company also offers software development outsourcing services 

for digital product development to companies worldwide.

01/12/2023 komputery i IT

TOCH2022112802

0

Szwajcarski szpital oferuje algorytm, który może przewidywać niepożądane skutki 

uboczne (ASE) szczepionek lub leków na podstawie cech fizjologicznych i historii 

pacjentów. Umowy licencyjne są poszukiwane z firmami, które chcą wykorzystać 

potencjał dokładniejszych i spersonalizowanych prognoz skutków ubocznych w 

celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i/lub skierowania pacjenta na 

najbardziej dostosowane leczenie.

A Swiss hospital offers an algorithm which can predict the adverse side effects 

(ASE) for vaccines or drugs based on patients’ physiological characteristics and 

history. Licensing agreements are sought with companies who want to exploit the 

potential of the more accurate and personalized side-effect prediction to increase 

patient safety and/or guide the patient towards the most adapted treatment.

01/12/2023 medycyna

BOUA202212010

06

Ukraińska firma jest producentem i eksporterem wyrobów polipropylenowych w 

Europie i na świecie. Swoje moce oferuje zainteresowanym partnerom 

zagranicznym w ramach umowy produkcyjnej.

A Ukrainian company is a producer and exporter of polypropylene products in 

Europe and worldwide. It is offering its capacities to interested foreign partners in 

the framework of a manufacturing agreement.
01/12/2023

materiały i usługi 

budowlane

BOTR2022120100

7

Firma została założona w 2021 roku w Erciyes Technopark przez kilku młodych 

przedsiębiorców. Produkują zdalnie sterowane pojazdy podwodne, które mogą 

wykonywać różne zadania pod wodą i mogą zejść na głębokość 600 metrów. Firma 

chce rozszerzyć swoją działalność międzynarodową poprzez pozyskiwanie nowych 

partnerów jako sprzedawców umów handlowych. Firma jest również otwarta na 

umowy inwestycyjne.

The company was established in 2021 in Erciyes Technopark by several young 

entrepreneurs. They produce remotely operated underwater vehicles that can 

perform various tasks underwater and can go down to a depth of 600 meters. The 

company would like to expand its international activity by locating new partners as 

sellers for commercial agreements. The firm is also open to investment 

agreements.

01/12/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOUA202211280

31

Ukraińskie przedsiębiorstwo produkuje nadstawki paletowe, wykroje paletowe 

oraz gotowe palety według specyfikacji klienta. Produkcja zlokalizowana jest w 

obwodzie winnickim. Firma poszukuje partnerów handlowych (hurtownie, firmy 

produkujące palety) do zawierania długoterminowych kontraktów.

The Ukrainian enterprise manufactures pallet collars, pallet blanks and ready-made 

pallets according to the customer's specifications. Production is located in 

Vinnytsia region. The company is looking for business partners (wholesalers, 

companies producing pallets) for concluding long-term contracts.

01/12/2023 produkty drewniane, meble

BOTR2022120200

1

Siedziba firmy znajduje się w Erciyes Technology Development District i Kayseri 

Industrial Zone. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji podsystemów 

pojazdów szynowych oraz pojazdów utrzymania ruchu. Ponadto dział badawczo-

rozwojowy firmy prowadzi różne badania i prace rozwojowe nad nowymi 

podsystemami i sprzętem do konserwacji. Firma poszukuje umów handlowych i 

dystrybutorów do wzmocnienia swojej sieci.

The company is located in Erciyes Technology Development District and Kayseri 

Industrial Zone. The company is specialized in designing and manufacturing railway 

vehicle subsystems and maintenance vehicles. Also, various research and 

developments study on new subsystems and maintenance equipment is held by 

the company's R&D department. The company is looking for commercial 

agreements and distributors to strengthen its network.

02/12/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa



BOTR2022120200

4

Siedziba firmy znajduje się w Ankarze. Obecnie produkują elementy kompozytowe 

do wykończeń zewnętrznych. Wykorzystują materiał bazowy, który jest 

kompozytem wykonanym z polipropylenu pochodzącego z recyklingu i trocin 

wykonanych z drewna z certyfikatem FSC, pochodzącego z lokalnych źródeł. 

Produkują głównie profile do podłóg, tarasów, pergoli, balustrad, ogrodzeń i 

domów prefabrykowanych. Firma poszukuje międzynarodowych partnerów w 

ramach umowy dystrybucyjnej w celu wzmocnienia swojej sieci.

The company is located in Ankara. They currently produce composite elements for 

exterior finishes. They are using base material is a composite made of recycled 

polypropylene and saw dust made from FSC certified wood from local sources. 

They are mainly manufacturing profiles for floorings, decks, pergolas, railings, 

fences and prefabricated houses. The company is looking for international partners 

under distribution agreement to strengthen its network.

02/12/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOUA202212020

05

Młody ukraiński producent mebli klasy premium z siedzibą we Lwowie (zachodnia 

Ukraina). Mając dość zwartą produkcję, dążymy do zwiększenia skali. Poszukujemy 

kupców, agentów, salonów sprzedaży w krajach europejskich, którzy współpracują 

z projektantami/architektami lub mają własną bazę klientów do bliskiej 

współpracy. Umeblowany mieszkania, domy, wykonamy meble dla HoReCa, 

posiadamy również własny produkt - meble do przechowywania. Jesteśmy również 

zainteresowani współpracą z fabrykami i meblami.

A young Ukrainian manufacturer of premium class furniture, located in the city of 

Lviv (western Ukraine). Having a fairly compact production, we aim to scale up. We 

are looking for buyers, agents, showrooms in European countries who work with 

designers/architects, or have their own client base for close cooperation. We can 

furnish apartments, houses, make furniture for HoReCa, we also have our own 

product - furniture for storage. We are also interested in cooperation with factories 

and furniture.

02/12/2023 produkty drewniane, meble

BOGR202206150

08

Grecka firma ma ponad 35-letnie doświadczenie w produkcji tkanin bawełnianych i 

artykułów tekstylnych dla gospodarstw domowych, takich jak ręczniki do 

hammamu, ręczniki kuchenne, obrusy, fartuchy oraz tkaniny 

bawełniane/poliestrowe na zamówienie. Firma jest zainteresowana oferowaniem 

usług produkcyjnych w zakresie produktów marek własnych, a także poszukuje 

usług dystrybucyjnych w celu poszerzenia bazy klientów i dotarcia do nowych 

rynków na całym świecie.

The Greek company has more than 35 years of experience in manufacturing cotton 

fabrics and textile products for household, such as hammam towels, kitchen 

towels, tablecloths, aprons and custom-made cotton/polyester spun fabrics. The 

company is interested in offering manufacturing services in private labeled 

products and is also seeking for distribution services in order to enlarge its client 

base and reach new markets all over the globe.

02/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

TODE2022110803

0

Niemiecki start-up opracował geomagnetyczną technologię geodezyjną 

umożliwiającą szybką i precyzyjną eksplorację powierzchni i podpowierzchni. 

Materiały żelazne, takie jak rurociągi, ładunki wybuchowe, linie energetyczne lub 

relikty w podziemiu, można wykryć na nieprzejezdnych terenach podczas przelotu, 

nie powodując żadnych zniszczeń. Poszukiwane są umowy handlowe z pomocą 

techniczną, zwłaszcza w obszarach budownictwa podziemnego, infrastruktury oraz 

przemysłu naftowego i gazowego.

A German start-up has developed a geomagnetic drone-surveying technology 

allowing for quick and precise exploration of surfaces and sub-surfaces. Ferrous 

materials, such as pipelines, explosive ordnance, powerlines or relics in the 

underground, can be detected in impassable terrains by overflight without causing 

any destruction. Commercial agreements with technical assistance are sought, 

especially in the areas of underground construction, infrastructures and the oil & 

gas industry.

02/12/2023
środowisko/energia/ochron

a środowiska

BRFR2022120201

2

Francuski dystrybutor produktów hydraulicznych chce nabyć niemieckie, 

hiszpańskie, włoskie lub dowolne europejskie firmy importujące lub sprzedające 

produkty hydrauliczne. Francuska firma poszukuje partnera na umowę przejęcia.

French distributor of plumbing products wishes to acquire german, spanish, italian, 

or any European companies that import or sell plumbing products. The french 

company is looking for a partner under acquire agreement.
02/12/2023 narzędzia i części



TOFR2022120201

6

Francuski start-up specjalizujący się w ocenie śladu węglowego chemikaliów 

(syntetycznych, naturalnych, pochodzenia biologicznego), polimerów i produktów 

zdrowotnych (leków i wyrobów medycznych) opracował innowacyjny sposób 

przeprowadzania tych ocen przy niższych kosztach i wyższej jakości wyniki, stosując 

metodologię oceny cyklu życia i zgodnie z normami ISO i GHG Protocol. Francuska 

firma poszukuje partnerów handlowych w drodze umowy handlowej lub 

technologicznej.

The French start-up specialized in carbon footprint evaluation of chemicals 

(synthetic, natural, bio-based), polymers and health products (drugs and medical 

devices), has developped an innovative way to conduct these evaluations at a 

lower cost and with higher quality results, using the life cycle assessment 

methodology and conforming with ISO and GHG Protocol standards. The French 

company is looking for business partners through commercial agreement or 

technologic agreement.

02/12/2023
środowisko/energia/ochron

a środowiska

BOUA202212020

27

Ukraińsko-polskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji regałów 

metalowych dla handlu detalicznego, kas, chłodnictwa handlowego, paczkomatów, 

kas samoobsługowych, logistyki magazynowej. Zakład produkcyjny znajduje się w 

obwodzie wołyńskim, miasto Łuck. Firma poszukuje partnerów handlowych 

(hurtownie, sieci supermarketów, sklepy ogólnospożywcze, sklepy 

mięsne/piekarnie, dealerzy/dystrybutorzy, firmy usługowe) do umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Ukrainian-polish enterprise is specialized in manufacturing of metal shelving 

for retail, checkouts, commercial refrigeration, parcel lockers, self service 

checkouts, warehousing logistic. The production site is located in Volyn Region, city 

Lutsk. The company is looking for business partners (wholesalers, supermarket 

chains, convenience stores, meat/bakery stores, dealers/distributors, service 

companies) for a distribution services agreement.

02/12/2023 produkty drewniane, meble

BOTR2022120201

7

To producenci oprogramowania. Wśród wytwarzanych przez nich produktów 

znajdują się aplikacje Remote Desktop i Help Desk, aplikacje Cloud Backup, 

Enterprise Resource Planning (ERP) — niezależne aplikacje business-to-business 

(B2B) — business-to-consumer (B2C) oraz niektóre aplikacje mobilne. Firma 

poszukuje przedstawicieli handlowych lub dystrybutorów.

They are software manufacturers. Among the products they produce are Remote 

Desktop and Help Desk applications, Cloud Backup applications, Enterprise 

Resource Planning (ERP) - independent business-to-business(B2B) - business-to-

consumer (B2C) applications, and some mobile applications. The company is 

looking for commercial agents or distributors.

02/12/2023 komputery i IT

BOES2022102000

5

Międzynarodowa kancelaria prawnicza z ponad 15-letnim doświadczeniem, oferuje 

porady prawne i pomoc klientom prywatnym i komercyjnym w szerokim zakresie 

kwestii prawnych i w różnych jurysdykcjach. Doświadczeni prawnicy mogą 

pomagać klientom za pośrednictwem swoich biur w Hiszpanii, Włoszech, Francji, 

Portugalii, Wielkiej Brytanii i Tunezji.

A long-established international law firm, with more than 15 years of experience, 

offers legal advice and assistance to private and commercial clients on a wide 

range of legal matters and in various jurisdictions. The expert lawyers can assist 

clients through their offices in Spain, Italy, France, Portugal, the UK and Tunisia.

05/12/2023 doradztwo i konsultacje

BRGB2022120502

0

Brytyjski sklep internetowy, zajmujący się sprzedażą dekoracyjnych i nowatorskich 

produktów oświetleniowych LED – z biurami i magazynami w Europie i Stanach 

Zjednoczonych – stara się zdywersyfikować swój łańcuch dostaw poprzez 

zawieranie umów z producentami/dostawcami z Europy, Bliskiego Wschodu i Azji 

Południowo-Wschodniej.

This UK-based online retailer of decorative and novelty LED lighting products - with 

offices and warehouses in Europe and the US - is seeking to diversify its supply 

chain through forging supplier agreements with reliable manufacturers / suppliers 

in Europe, the Middle East and South East Asia.

05/12/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BRAT202212

05022

Młoda austriacka firma z siedzibą we wschodniej Styrii ma duże doświadczenie w 

rolnictwie i kilka lat temu wpadła na pomysł produkcji ekologicznych kiełków. Teraz 

firma koncentruje się na kiełkach i tworzy z nich zdrowe produkty, takie jak batony, 

jogurty i zastrzyki energii Firma chce rozszerzyć profil swojej działalności i 

poszukuje producenta lub dystrybutora zestawu do produkcji kiełków na terenie 

Europy.

A young Austrian company based in the east of Styria has a strong background in 

agriculture and had the idea to produce organic sprouts a few years ago. Now the 

company is focusing on sprouts and creating healthy products out of it like bars, 

yogurts and energyshots. The company wants to expand their company profile and 

is now looking for a producer or distributor of sprout production kit within Europe.

05/12/2023 rolnictwo



BOES2022101701

4

Hiszpańska firma specjalizująca się w tworzeniu koncepcji, opracowywaniu, 

produkcji i komercjalizacji płynnych nawozów i biostymulatorów oferuje szeroką 

gamę nawozów dolistnych z wapniem, potasem, borem, magnezem i innymi 

pierwiastkami wraz z naturalnymi niskocząsteczkowymi kwasami karboksylowymi.

Spanish company specialized in design, formulation, manufacture and 

commercialization of special liquid fertilizers and biostimulants. The company 

offers a wide variety of foliars fertilizers with calcium, potassium, boron, 

magnesium, and other elements complexed with natural Low Molecular Weight 

Carboxylic Acids. 

05/12/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOTW202212050

01

Tajwański producent frezów węglikowych stara się rozszerzyć sprzedaż i poszukuje 

dystrybutorów na rynku europejskim.

A Taiwanese Carbide End Mill manufacturer is trying to expand sales and searching 

for distributors in the European market. 
05/12/2023

materiały i usługi 

budowlane

BOTW202212050

02

Profesjonalny producent kotew i śrub na Tajwanie od 36 lat. Główna działalność 

obejmuje części OEM / ODM, plastikowe kotwy, śruby i nakrętki, narzędzia ręczne i 

różne części sprzętowe itp.

A professional anchor & screw manufacturer in Taiwan for 36 years. The main 

business includes OEM/ODM parts, plastic anchors, screws & nuts, hand tools, and 

assorted hardware parts, etc.

05/12/2023 narzędzia i części

BOKR2022120500

3

Koreańska firma jest wiodącą spółką typu venture dla opartej na chmurze 

platformy EMS dla biznesu w branży energetycznej. Dzięki zespołowi ekspertów 

szczycących się dużym doświadczeniem w tej dziedzinie, jesteśmy dobrze 

przygotowani, aby pomóc klientom rozwijać się i prosperować - nawet w trudnych 

czasach. Dzięki prawdziwemu poznaniu naszego klienta, nasz utalentowany zespół 

jest w stanie zaoferować unikalne i dostosowane rozwiązanie poparte analizą 

opartą na danych i szeroko zakrojonymi badaniami.

Korean company is a leading venture company for cloud-based EMS Platform to 

business in the Energy Industry. With a team of experts boasting extensive 

experience in the field, we are well placed to help out clients grow and thrive- even 

in challenging times. By really getting to know our customer, our talented team are 

able to offer unique and customized solution backed by data driven analysis and 

broad research.

05/12/2023 doradztwo i konsultacje

BORO202211210

03

Rumuńska firma działała w niszowym segmencie: projektowania i restauracji 

zabytków, a także rozwijała powierzchnię produkcyjną elementów stolarki 

budowlanej: różnego rodzaju okien i drzwi drewnianych.

The Romanian company has been active in a niche segment: design and 

restoration of historical monuments and also developed a production space for 

carpentry elements for construction: various types of wooden windows and 

wooden doors.

05/12/2023 produkty drewniane, meble

BOKR2022120500

7

Koreańska firma specjalizująca się w opracowywaniu i sprzedaży medycznych 

urządzeń terapeutycznych poszukuje partnerów do umów handlowych.

A korean company specialized in developing and selling of medical therapeutic 

device is seeking partners for commercial agreement. 
05/12/2023 medycyna

BRRO2022112901

0

Firma posiada 10 punktów pracy (Coffee to go), za pośrednictwem których 

prowadzi sprzedaż zróżnicowanego asortymentu produktów na bazie kawy 

(espresso, americano, doppio) oraz wyrobów cukierniczych. Zainteresowanym 

proponują również system franczyzowy i potrzebują sprzętu do kawy.

The company has 10 work points (Coffee to go) through which it sells a varied 

range of coffee-based products (espresso, americano, doppio) and pastry. Also, 

they propose a franchise system to those interested and they need coffee 

equipments.

05/12/2023 spożywcza

BODE2022120500

6

Zakres usług małej firmy to skup, renowacja i sprzedaż zabytkowych wysokiej 

jakości skrzypiec / altówek / wiolonczeli. MŚP poszukuje przede wszystkim w Azji 

partnerów handlowych do zakupu i sprzedaży takich instrumentów, którzy są 

zainteresowani możliwością renowacji instrumentów strunowych w warsztacie w 

Niemczech. Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie technik renowacji, 

procedur, procesów, specyfikacji tonalnych, wykorzystania materiałów itp. z innymi 

ekspertami.

The scope of services of the small company is the purchase, restoration and sale of 

antique high-quality violins / viola / cellos. The SME is looking for business partners 

most of all in Asia for the purchase and sale of such instruments who are interested 

in the possibility of restoring stringed instruments in the workshop in Germany. 

The exchange of knowledge and experience of restoration techniques, procedures, 

processes, tonal specifications, use of materials etc. with other experts.

05/12/2023 nauka/edukacja



BOUA202211140

10

Ukraińska szwalnia specjalizuje się w szyciu materiałów twardych i średnio 

twardych, takich jak tekstylia i skóry, do produkcji cholewek do butów, toreb, 

torebek, plecaków, odzieży mundurowej, szytego sprzętu wojskowego, rękawic. 

Producent poszukuje partnerów, którzy zlecą usługi krojenia i szycia - po próbkach 

klienta. Firma produkuje wyroby kompletne lub częściowe w zależności od potrzeb 

klienta. Producent chce podjąć współpracę w ramach podwykonawstwa.

The Ukrainian sewing company specializes in sewing hard and medium-hard 

materials, like textile and leather, to manufacture shoe uppers, bags, purses, 

backpacks, uniform clothes, and army sewed equipment, gloves. The producer is 

searching for partners who will order сutting and sewing services - by customer 

samples. The company manufactures complete products or partial products, 

depending on client needs. The producer wants to cooperate under 

subcontracting.

05/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRMT202212050

10

Firma zarządza, promuje, sprzedaje i dystrybuuje szerokie i zróżnicowane portfolio 

farmaceutyków, wyrobów medycznych, medycznych materiałów eksploatacyjnych, 

leków generycznych, suplementów diety, preparatów do wstrzykiwań, szczepionek 

i produktów biopodobnych. Firma oferuje swoje sieci klientów odpowiednim 

producentom, jako agent lub dystrybutor.

The company manages, promotes, sells and distributes a vast and varied portfolio 

of pharmaceuticals, medical devices, medical consumables, generics, food 

supplements, injectables, vaccines and bio-similars. The company offers its 

customer networks to relevant manufacturers, as agent or distributor.

05/12/2023 medycyna

BOUA202211300

17

Ukraińskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji słodyczy i półproduktów 

cukierniczych. Asortyment producenta jest reprezentowany przez cukierki 

czekoladowe i waflowe. Zakład produkcyjny znajduje się w zachodnim regionie 

Ukrainy. Firma poszukuje partnerów handlowych (hurtownie, sieci handlowe) do 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Ukrainian enterprise is specialized in the manufacturing of sweets and semi-

finished confectionery products.The range of the producer is represented by 

chocolate and waffle sweets. The production site is located in the West region of 

Ukraine. The company is looking for business partners (wholesalers, chain stores) 

for a distribution services agreement.

05/12/2023 spożywcza

BOTW202212060

01

Tajwańska firma produkuje profesjonalne, akrylowe ochraniacze ekranu Anti-Blue 

Light oraz oferuje usługi w zakresie przetwórstwa, cięcia, polerowania, cięcia 

laserowego, grawerowania laserowego itp. Produkty do ochrony ekranu chronią 

monitor przed dziećmi i zwierzętami domowymi, przed uszkodzeniami 

zewnętrznymi i przedłużają jego żywotność. Firma oferuje również usługi 

brązowania akrylu, druku zwykłego i transferowego na akrylu oraz malowanie 

akrylu.

Taiwanese acrylic company professional production of Anti-Blue Light Screen 

Protector, and service in various acrylic products processing, cutting, polishing, 

laser cutting, laser engraving, etc. Screen protection products protect your monitor 

from children and pets. It protects your monitor from external damage and 

prolongs the life of the screen. They also provide acrylic bronzing, acrylic transfer 

printing, acrylic printing, and acrylic painting, in order to increase product variety.

06/12/2023 komputery i IT

BOUA202212050

09

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji świeżych, marynowanych i suszonych 

grzybów i dżemów według własnych receptur. Jej zakład znajduje się na zachodzie 

Ukrainy. Firma poszukuje dystrybutorów.

Ukrainian company is specialized in the production of fresh, marinated and dried 

mushrooms and jams according to the original recipes. The production area is 

located in the West region of Ukraine. The company is looking for the distribution 

services agreement

06/12/2023 spożywcza

BRGR2022120600

4
Grecki start-up szuka partnerów do produkcji ekologicznych podłoży i paneli.

 A Greek start-up is looking for partners to manufacture its eco-conscious surfaces 

and panels.
06/12/2023

materiały i usługi 

budowlane

BOGR202212060

05

Grecki start-up stworzył przyjazne dla środowiska podłoża i panele wykonane z 

trawy morskiej i szuka inwestora, który zapewniłby wsparcie finansowe dla 

szybkiego rozwoju tych produktów. 

A Greek start-up has created eco-friendly surfaces and panels made from seagrass 

and is looking for an investor to provide financial backing for fast track scale-up 

development.
07/12/2023

materiały i usługi 

budowlane

BRLT2022120601

0

Litewski producent i hurtownia sprzętu elektrycznego poszukuje partnerów, 

hurtowników i producentów chętnych do współpracy.

The Lithuanian manufacturer and wholesaler of electrical equipment is looking for 

partners, wholesalers, and manufacturers who want to cooperate.
07/12/2023

sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BOIT2022120600

6

Włoskie przedsiębiorstwo z sektora MŚP dostarcza akcesoria i części zamienne do 

sprzętu AGD i produktów typu „zrób to sam” z sektora DIY. Firma jest 

zainteresowana współpracą ponadnarodową i poszukuje partnerów do sprzedaży, 

dystrybucji i promocji produktów firmy.

An Italian SME who supplies accessories and spare parts for household appliances 

and "do-it-yourself" DIY sector products is willing to engage in transnational 

cooperation and is looking for partners who are willing to sell, distribute and 

promote the company's products.

07/12/2023 różne inne produkty

BOIT2022061401

9

Wiodąca włoska firma założona w 1968 roku, specjalizująca się w przetworach 

warzywnych, oferuje szeroką gamę produktów konserwowych i w słoikach 

(warzywa, sosy i przyprawy, pesto, warzywa naturalne, oliwki, anchois, marynaty i 

słodko-kwaśne, rośliny strączkowe i zboża). Firma poszukuje dystrybutorów.

A leading Italian company founded in 1968 specialized in vegetable preserves 

offers a wide range of canned and glass products (vegetables, sauces and 

condiments, pesto, natural vegetables, olives, anchovies, pickles and sweet and 

sour, legumes and cereals). The company seeks distribution agreements.

07/12/2023 spożywcza

BOUA202212060

08

Ukraińska firma, posiadająca biura we Lwowie i Kijowie zajmuje się wizualizacjami 

architektonicznymi. Twórcy poszukują za granicą partnerów zainteresowanych 

usługami firmy, takich jak firmy architektoniczne, budowlane, projektowe w celu 

zawarcia umowy podwykonawczej lub outsourcingowej.

The company is located in Ukraine and has two offices in Lviv and Kyiv. The 

company is actively working on architectural visualizations. The makers are looking 

for partners abroad who may be interested in the company's services: 

architectural, construction, design companies, for a subcontracting agreement or 

outsourcing agreement.

07/12/2023 doradztwo i konsultacje

BORO202211080

29

Rumuńska firma prowadzi działalność opartą na projektowaniu, produkcji, 

montażu, uruchamianiu i serwisie elektronicznych systemów ważenia. Głównymi 

produktami są standardowe i specjalne wagi statyczne lub dynamiczne do ważenia 

samochodów ciężarowych i pociągów, liczniki nieciągłe, wagi wsadowe, wagi 

taśmowe, wagi platformowe , automatyka przemysłowa do procesów opartych na 

ważeniu (napełnianie, dozowanie, receptury itp.), wagi rolno-przemysłowe, 

ważenia zbiorników i zbiorników, wagi dźwigowe, automatyzacja procesu ważenia 

oraz skomplikowane konstrukcje metalowe.

 The activity consits in design, manufacturing, installation, commissioning and 

service of electronic weighing system.The main products are standard and special 

static or dynamic (in-motion) scales for trucks and trains, discontinuous totalizers, 

batch scales, belt scales, platform scales, industrial automation for weighing based 

processes (filling, dosing, recipes, etc.), agro-industrial scales,vessel and tank 

weighing, crane scales, automation in the weighing process, complex metal 

structures.

07/12/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOUA202212070

03

Ukraińska firma specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu budynków (nowe 

budownictwo, przebudowa, renowacja, doposażenie techniczne) oraz tworzeniu 

koncepcji architektonicznych, produktów 3D, prac budowlanych i instalacyjnych. 

Posiada biura we Lwowie i Kijowie. Firma poszukuje klientów planujących budowę 

na Ukrainie, a także firm architektonicznych, budowlanych, deweloperskich za 

granicą do umowy podwykonawstwa i umowy outsourcingu.

 Ukrainian company specialises in the complex design of various buildings (new 

building, reconstruction, restoration, technical re-equipment) and the creation of 

architectural concepts, 3D products, construction and installation works. It has 

offices in Lviv and Kyiv. The company is looking for clients planning construction in 

Ukraine, as well as architectural, construction, real estate development companies 

abroad for a subcontracting agreement and outsoursing agreement.

07/12/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOLT2022120701

4

Litewska firma, zajmująca się obróbką metali, oferuje usługi produkcyjne, 

naprawcze, projektowe i inżynieryjne. Firma proponuje współpracę firmom z 

branży metalowej, projektantom wnętrz oraz deweloperom na zasadzie 

podwykonawstwa lub umów produkcyjnych.

 A Lithuanian metalworking company is operating as a manufacturing, repair, 

design, and engineering services provider. The company is offering to cooperate 

with metalworking sector companies, interior designers, real estate developers 

under subcontracting or manufacturing agreements.

07/12/2023 metalowa

BRRO2022120701

6

Rumuńska marka z międzynarodowym doświadczeniem, produkująca 

zrównoważoną odzież dla dzieci (0-12 lat), poszukuje nowych producentów 

tekstyliów w standardzie  Global Organic Textile Standard (GOTS).

 Romanian brand with international experience, producing sustainable clothing for 

children (0-12 years), is willing to find new GOTS textile producers. 
07/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria



BRRO2022120702

2

Rumuńska hurtownia drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 

chce pozyskać materiały budowlane do dystrybucji, związku z tym jest 

zainteresowana współpracą międzynarodową z producentami wyrobów 

budowlanych w ramach umów handlowych.

A Romanian wholesaler of wood, construction materials and sanitary equipment 

needs to obtain building materials for its distribution line and, as such, is interested 

in cooperating internationally with producers of building products within the frame 

of commercial agreements.

07/12/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOUA202212070

24

Ukraińska firma, dysponująca doświadczonym zespołem wewnętrznym, pomaga 

firmom, start-upom i organizacjom pozarządowym integrować i wspierać najlepsze 

oparte na danych i kompleksowe rozwiązania do ochrony danych (Analityka Big 

Data, Distributed Reactive Systems), a także świadczyć usługi konsultingowe ( 

DevOps jako usługa, tworzenie back-endu). Oferowany jest pełny cykl 

projektowania/architektury i rozwoju oprogramowania do analizy dużych zbiorów 

danych wraz z dalszym wsparciem.

The Ukrainian company which has an experienced in-house team helps companies, 

start-ups and NGOs to integrate and support the best data-driven and complex 

data protection solutions (Big Data analytics, Distributed Reactive Systems), as well 

as provide consulting services (DevOps as a Service, Back-end development). Full 

cycle of design/architecture and development of software solutions for big data 

analytics with further support is offered.

07/12/2023 komputery i IT

BRIT2022120702

8

Włoska firma, tworzona przez multidyscyplinarną grupę ludzi (agronomów, 

biologów) z doświadczeniem w wielu obszarach sektora rolnego chce wprowadzać 

innowacje na rynek rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego (automatyzacja, 

biożywienie i bioochrona roślin, oczyszczanie i filtracja wody), w tym celu 

poszukuje partnerów za granicą w ramach umów na usługi.

 This Italian company is a multidisciplinary group of people (agronomists, 

biologists) with expertise in many areas of the farming sector. It wants to bring 

innovations in the agricultural and agro-industry market (automation, plant bio 

nutrition, and bio protection, water depuration, and filtration), for this it is looking 

for partners abroad under services agreements. 

07/12/2023 rolnictwo

BOUA202212070

34

Ukraiński producent z Nowowołyńska (obwód wołyński, Ukraina) w pobliżu granicy 

z Polską specjalizuje się w produkcji detali i części zamiennych do kruszarek 

szczękowych, kruszarek stożkowych, kruszarek mobilnych, różnych typów koparek; 

produkuje koła zębate, tuleje, koła pasowe, koła do wózków, rolki przenośników, 

oprzyrządowanie modelarskie oraz odlewy stalowe, żeliwne i kolorowe od 10 kg do 

5000 kg. Firma poszukuje partnerów handlowych - kamieniołomy, zakłady 

maszynowe, firmy remontowe, kopalnie oraz dystrybutorów.

 Ukrainian manufacturer is located in Novovolynsk (Volyn region, Ukraine) near the 

Polish border. The company is specialized in production details and spare parts for 

jaw crushers, cone crushers, mobile crushers, different types of excavators; gears, 

bushings, pulleys, trolley wheels, conveyor rollers, model equipment and steel, 

iron and colored castings from 10 kg to 5000 kg. The company is looking for 

business partners-quarries, engineering factories, repair companies, coal mines, 

distributors

08/12/2023 narzędzia i części

BOTW202212080

01

Tajwańska firma jest wiodącym producentem ekspresów do kawy w Azji, a także 

projektantem i producentem pierwszego na świecie ekspresu do kawy Teapresso, 

dzięki której herbata zapewnia ustandaryzowaną i stabilną trwałość smaku.

 Taiwan company is the first manufacturer of Espresso machines in Asia and also 

the designer and manufacturer of the world’s first Teapresso machine. They assist 

the chain headquarters to simplify the operation procedures, and the tea ensures 

standardized and stable flavor retention.

08/12/2023 spożywcza

BOKR20221

208003

Siedziba firmy znajduje się w Republice Korei. Zajmujemy się produkcją 

podświetlanych znaków drogowych i znaków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

wykorzystujące pierwszą na świecie opatentowaną folię optyczną, która zdobyła 

nagrodę Innovation Award w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas 

Global Road Acheievement Awards przyznawanej przez Międzynarodową 

Federację Drogową. Poszukujemy partnerów, którzy chcieliby wprowadzać ten 

produkt na rynku europejskim.

 The company is located in Repubic of Korea, we manufacture illuminated road and 

traffic safety signs that use the world's first patented optical film that won the 

Innovation Award in the road safety field at the Global Road Acheievement Awards 

of the International Road Federation. We are looking for partners who can grow 

together in the European market.

08/12/2023 różne inne produkty



BOTR2022120800

4

Siedziba firmy znajduje się w Strefie Przemysłowej Kayseri w Turcji. Firma oferuje 

usługi gięcia i cięcia nożycowego na prasach krawędziowych CNC, produkcji rur 

profilowanych z blachy skrzynkowej itp. Firma poszukuje agencji handlowej lub 

umów dostaw w celu wejścia na nowe rynki i rozszerzenia swojej sieci.

 The company is located in Kayseri Organized Industrial Zone. The company started 

operations with CNC press brake bending and scissor cutting, sheet metal box 

profile pipe, and lama types manufacturing. The company is looking for a 

commercial agency or supplier agreements to entry in new markets and expand its 

network.

08/12/2023 metalowa

  

BOTW202212120

01

Tajwańska firma może świadczyć następujące usługi: 1. projektowanie i 

opracowywanie pamiątek i planowanie kreatywnych produktów związanych z 

kulturą i muzealnictwem, 2. handel tekstyliami (eksport i import), 3. projektowanie 

i sprzedaż tekstyliów domowych, 4. projektowanie i rozwój tkanin drukowanych, 5. 

usługi na zamówienie

The company can provide the services below: 1. Design and development of 

campus souvenirs and planning of museum-related cultural and creative products 

2. Textile import and export trade 3. Design and sales of home textile products 4. 

Printed fabric design and development 5. Customized services

12/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOGR202212120

02

Grecka spółdzielnia z północy kraju produkuje i przerabia owoce i produkty 

spożywcze takie jak asparagus, kiwi, oliwa z oliwek, oliwki i leguminy 

śródziemnomorskie, dobrze znane na greckim rynku, poszukuje dystrybutorów w 

celu podpisania długoterminowej umowy współpracy na nowych rynkach w 

Europie.

Greek cooperative company, located in Northern Greece, producing and 

processing fruits and food products such as asparagus, kiwis, olive oil, olives and 

Mediterranean legumes,well established in the Greek market, is looking for 

distributors in order to sign a long term distribution services agreement with goal 

to expand in new markets in Europe.

12/12/2023 spożywcza

  

BOES2022121201

0

Hiszpańska firma z doświadczeniem w usługach konsultacyjnych i projektowania 

oprogramowania, oferuje usługi dostosowane do potrzeb klientów z sektora 

technologii przemysłowych w ramach umowy handlowej. Firma poszukuje również 

partnerów do umowy inwestycyjnej.

Spanish company with experience in software development product design and 

consultancy services, providing its technology services in industry-specific 

knowledge to give customized solutions that adapt to the specific customer’s 

needs. The company offers its solutions under commercial agreement and seeks 

partners for investment agreement.

12/12/2023 komputery i IT

BOUA202212120

04

Ukraińska firma z regionu Tarnopola specjalizuje się w produkcji mebli, paneli, 

schodów, drzwi i innych produktów z naturalnego drewna do użytku zawodowego i 

domowego. Firma poszukuje partnerów (hurtowników, sieci sklepów) do umów 

usług dystrybucyjnych.

The enterprise is located in Ternopil region, Ukraine. The company is specialized in 

manufacturing furniture, panels, stairways, doors and other goods from natural 

wood for both professional and domestic use. The producer is looking for business 

partners (wholesalers, chain stores) for a distribution services agreement.

12/12/2023 produkty drewniane, meble

BRGB2022121201

1

Zlokalizowany w Wielkiej Brytanii globalny dostawca reagentów i usług dla rynku 

badań w dziedzinie nauk o życiu, poszukuje nowych partnerów do umów 

produkcyjnych i licencyjnych na dostawę nowych reagentów, takich jak proteiny, 

antyciała i małe molekuły dla uzupełnienia istniejącego katalogu i rozwoju nowych 

produktów i usług. Poszukiwane są reagenty i usługi do analizy proteomicznej: 

raka, komórek macierzystych, neurologii, chorób immunologicznych i sercowo 

naczyniowych.

A UK based global supplier of reagents and services for the life science research 

markets is seeking new partners under manufacturing and license agreements for 

the supply of novel reagents, such as proteins, antibodies and small molecules to 

complement its existing catalogue and development of new products and services. 

Reagents and services for proteomic analysis in the following areas are of interest: 

cancer, stem cells, neuroscience, immunology and cardiovascular disease.

12/12/2023 medycyna



BOES2022120901

3

Hiszpańska firma dostarcza oparte na chmurze rozwiązanie, pomagające firmom 

zarządzać dystrybucją miejsc pracy i zdolnościami do poprawy dobrostanu 

współpracowników. Narzędzie jest zdolne do podjęcia różnych wyzwań z 

codziennej działalności zarządczej biura oraz bardziej szczególnych związanych z 

przemysłem i usługami. Wraz z rozwojem telepracy i telekomunikacji, które rosną 

wykładniczo, umożliwia firmom zarządzać  zdalnymi miejscami pracy.

The company provides a cloud-native solution which allows companies to manage 

their workplace distribution and capabilities to improve it's collaborators well-

being. The solution is capable of addressing diverse challenges from day-to-day 

office management as well as more particular ones such as industry or service 

related. With the advent of teleworking and telecommuting, which increased 

exponentially, it enables companies to manage remote workplaces.

12/12/2023 komputery i IT

BRRO2022121201

2

Firma z południowowschodniej Rumunii, aktywna w dziedzinie produkcji materacy 

poszukuje dostawcy wyposażenia do recyklingu materacy, szczególnie gąbek. 

Przewidziany typ współpracy to umowa dostawy.

A company from the south-east of Romania, active in the field of mattress 

production is looking for a supplier of equipment for recycling mattresses, 

especially mattress sponges. The company is searching for a partner in order to 

cooperate under supplier agreement.

12/12/2023 różne inne produkty

BOPT2022120703

1

Portugalska firma z Faro w regionie Algarve, która specjalizuje się w produktach z 

szarańczynu strąkowego (chleb świętojański), typowego owocu dla kraju i regionu, 

chce rozszerzyć swój biznes na Europę. Typ współpracy oferowany partnerom to 

umowa handlow+B12a.

Portuguese company based in Faro, in the Algarve region,which produces products 

made from carob, a typical fruit from both the country and the region, is looking to 

expand its business throughout Europe. The type of agreement they are currently 

looking for is a commercial agreement.

12/12/2023 spożywcza

BOPT2022120702

6

Portugalska firma jest zlokalizowana w Soure, małym mieście w centralnym 

regionie kraju. Posiada plantację aloesów liczącą ok. 2500 roślin w Santa Cruz, 

wiosce oddalonej 50 km na północ od Lizbony. Firma oferuje suplement 

diety/nutraceutyk z aloesu, dostarczany w szklanych butelkach. Poszukuje małych i 

średnich sieci sprzedaży suplementów spożywczych/naturalnych produktów (do 20 

punktów sprzedaży) do sprzedaży/ dystrybucji produktów na rynkach 

zagranicznych.

The Portuguese company is based in Soure, a small city in the center region of 

Portugal. They own an Aloe Arborescens plantation with about 2500 plants in 

Santa Cruz, a village 50 Km north of Lisbon. The company is offering a food 

supplement /nutraceutical made of Aloe Arborescens, delivered in glass bottles. It 

is looking for small to medium retail chains of food supplements/natural products 

(up to 20 point of sales) to resell/distribute its product in markets abroad.

12/12/2023 spożywcza

BRIT2022121202

1

Włoski showroom na Sycylii poszukuje nowych dostawców mebli do wnętrz i 

ogrodu w Polsce i Turcji.

An Italian showroom located in Sicily is looking for new supplier of indoor and 

outdoor furniture in Poland and Turkey.
12/12/2023 produkty drewniane, meble

BOIT2022121202

8

Włoska firma aktywna w dziedzinie urządzeń medycznych opracowała nową 

technologię regeneracji tkanek i odmładzania twarzy. Pola zastosowania to 

fizjoterapia, medycyna sportowa, rehabilitacja i medycyna estetyczna. Firma 

poszukuje partnerów handlowych do dystrybucji produktów do fizjoterapii.

An Italian company active in the field of medical devices has developed a new 

technology for tissue regeneration and facial rejuvenation. The fields of application 

are physiotherapy, sport medicine, rehabilitation and aesthetic medicine. The 

company is looking for commercial partners to distribute their physiotherapy 

products.

12/12/2023 medycyna

BOIT2022121203

7

Włoska firma aktywna w dziedzinie uzdatniania powietrza opracowała ekologiczne 

urządzenie redukujące zawartość siarkowodoru przez obróbkę biologiczną bez 

reagentów chemicznych. Urządzenie może być stosowane do odsiarczania biogazu. 

Firma poszukuje pośredników handlowych 

(dystrybutorów/agentów/przedstawicieli) do dystrybucji urządzenia na rynkach 

zewnętrznych.

An Italian company active in the field of air treatment plant has developed an eco-

friendly plant that reduces the hydrogen sulphide content through a biological 

treatment, without chemical reagents. This plant can be used for biogas 

desulphuration. The company is looking for trade intermediaries 

(distributors/agents/representatives) to distribute, represent or offer its plant or 

services on external markets.

12/12/2023
środowisko/energia/ochron

a środowiska



BOFI2022120901

7

Fińska firma specjalizuje się w produkcji kierunkowych głośników i wzmacniaczy w 

oparciu o własną technologię. Produkty są stosowane do maskowania dźwięku, 

tworzenia skoncentrowanych stref dźwiękowych. Produkty są najlepsze do 

sprzedaży B2B i są używane np. (ale nie wyłącznie) w muzeach, na wystawach, w 

edukacji, ochronie zdrowia, bankach, pokojach dyspozytorskich i sprzedaży. Firma 

poszukuje partnerów biznesowych do umów usług dystrybucyjnych na całym 

świecie.

The company specializes in the production of directional audio speakers and 

amplifiers in Finland. The technology used in the speaker is proprietary. The 

products are used for sound masking, soundscaping, creation of focused audio 

zones. The products are best for B2B sales and they are used for example (but not 

excluding) in museums, exhibitions, education, healthcare, banks, control rooms 

and retail. Company is looking for business partners for distribution services 

agreement all over the world

12/12/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BONL2022121203

8

Holenderska firma poszukuje dystrybutorów/klientów chcących dodać lub ulepszyć 

swoją ofertę o wysokiej jakości mrożone owoce morza. Firma ma wieloletnie 

doświadczenie we wzajemnie korzystnej współpracy z wieloma partnerami w 

różnych krajach.

Looking for distributors/clients that want to add or improve a top quality, very 

reliable frozen seafood assortment to their offering. The Dutch company have 

worked with many companies in different countries for many years and in most 

cases they have been able to develop this into a real partnership, which has been 

beneficial for both parties.

13/12/2023 spożywcza

BOIT2022112301

2

Włoski start-up poszukuje dystrybutora lub agenta dla swojego produktu: 

opatentowanego akcesorium nautycznego, które rozwiązuje problemy 

kompatybilności  pomiędzy olinowaniem otaczającym bom a osprzętem, takim jak 

markizy, pokrowce, zadaszenia (tenty). Urządzenie jest zaprojektowane dla 

właścicieli jachtów, którzy chcą w pełni cieszyć się żeglugą.

The company is an Italian start-up looking for distributor or business agent for its 

product: a patented nautical accessory that solves the compatibility problems 

between the running rigging that wrap the boom and nautical accessories, such as 

awnings, lazy-bags, lazy- jacks and bimini. The device is designed for sailboat 

owners who want to fully enjoy cruising.

13/12/2023 różne inne produkty

BOHU202212120

27

Węgierskie MŚP specjalizujące się w opracowywaniu i dystrybucji suplementów 

diety klasy premium chciałoby rozszerzyć swoją działalność zagraniczną i poszukuje 

dystrybutorów, przedstawicieli sprzedaży, agentów lub hurtowników. Firma ma 

szeroką gamę suplementów diety z ziół i grzybów zawierających antyutleniacze, 

witaminy, minerały do wspierania systemu odpornościowego i zapobiegania 

chorobom. Typ współpracy to umowa handlowa.

The Hungarian SME specialized in the development and distribution of premium 

dietary supplements would like to extend its business internationally and is looking 

for distributors, sales representatives, agents, or wholesalers. The company has a 

wide range of dietary supplements made from herbs and mushrooms containing 

antioxidants, vitamins, and minerals for antiaging, immune system boosting, and 

disease prevention. A commercial agreement is envisioned.

13/12/2023 spożywcza

BRHU202212130

06

Węgierska firma zajmuje się wielojęzycznymi usługami brokerskimi nieruchomości 

dla celów osobistych lub inwestorskich. Firma poszukuje partnerów zagranicznych, 

którzy zechcieliby polecić jej usługi swoim klientom, z wzajemnym podziałem 

prowizji w przypadku pomyślnej mediacji.

The Hungarian company deals with multilingual real estate brokerage services for 

personal use or investment purposes. The company is looking for foreign partners 

who are willing to refer to them their clients, with mutual commission sharing in 

case of successful mediation.

13/12/2023 inne usługi

BRIT2022121301

7

Włoska firma specjalizująca się w pod+B22pieczonej i zamrożonej tradycyjnej pizzy 

z pieca opalanego drewnem poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów.

An Italian company specialized in precooked and frozen traditional pizza baked in a 

wooden oven is looking for trade agents and distributors.
13/12/2023 spożywcza

BODE2022121302

2

Niemiecka firma oferuje w pełni cyrkularne buty, wykonane z odpadów (częściowo 

z oceanicznego plastiku), które poddają się recyklingowi. Buty są sprzedawane 

bezpośrednio klientom poprzez kanały e-commerce. Firma chce rozwijać się 

międzynarodowo i poszukuje inwestora.

A German company offers fully circular shoes, that are made from waste (partially 

ocean plastics) and that are recyclable. The shoes are sold directly to the customers 

through e-commerce channels. The company would like to expand internationally 

and seeks an investor

13/12/2023 różne inne produkty



 

BOES2022121302

6

Hiszpański producent i instalator rozwiązań do oferuje integralną usługę, która 

obejmuje cały proces. Zawiera badanie i projektowanie, produkcję, dostosowanie, 

montaż, rozwój i utrzymanie. Firma poszukuje umów dystrybucji i agencji 

handlowych.

A Spanish manufacturer and installer of self storage solutions, offers an integral 

service that covers the whole process. It includes study and design, manufacturing, 

customization, assembly, deployment and maintenance. The company is looking 

for distribution and commercial agency agreements.

13/12/2023 różne inne produkty

BOES2022120701

3

Hiszpańska firma rozwijająca osprzęt i oprogramowanie dla utrzymania maszyn 

rotacyjnych poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli za granicą. Jest krajowym 

liderem z ponad 500 wdrożeniami przewodowych i bezprzewodowych urządzeń 

oraz systemów oprogramowania do przeprowadzania analizy wibracji każdego 

typu maszyn rotacyjnych, wliczając maszyny o zmiennej prędkości.

A Spanish company that develops hardware and software for predictive 

maintenance of rotating machinery is looking for distributors and trade 

representatives abroad. It is a national leader with more than 500 implementations 

of wired and wireless hardware and software systems to perform vibration analysis 

on any type of rotating machine, including variable speed machines.

13/12/2023 komputery i IT

BOUA202212130

30

Wiodący ukraiński producent wyrobów higienicznych (papier toaletowy, ręczniki 

papierowe, chusteczki higieniczne, serwetki różnych formatów, chusteczki 

papierowe) poszukuje partnera (dystrybutora, detalisty, hurtownika) do 

dostarczania wyrobów na rynek UE. Zakłady produkcyjne znajdują się w Łucku (w 

pobliżu granicy z Polską), w spokojnej okolicy.

Leading Ukrainian producer of tissue products (toilet paper, paper towels, facial 

tissues, napkins different formats, paper hankies) is looking for the Partner 

(distributor, retailor, wholeseller) to provide the products on EU market. The 

production facilities are situated in Lutsk (near Poland border), in the calm area.

13/12/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOUA202212080

17

Ukraińskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji dodatków paszowych 

zgodnie z technicznymi warunkami produkcji. Produkcja zlokalizowana jest na 

Wołyniu. Firma poszukuje partnerów handlowych do zawarcia umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych, jak również do produkcji własnej.

The Ukrainian enterprise specializes in the production of feed additives according 

to the technical conditions of production. Production is located in the Volyn region. 

The company is looking for business partners to conclude an agreement on the 

provision of distribution services, as well as for its own production.

13/12/2023 rolnictwo

BOKR2022121400

1

Koreańskie MŚP opracowało rozwiązania do tworzenia, publikowania 

multimedialnych e-booków w oparciu o standardowy format ePUB2 i ePUB3. 

Dzięki dostarczonym różnym szablonom nawet początkujący użytkownicy e-

booków mogą łatwo tworzyć i publikować e-booki z ulepszoną i wciągającą 

zawartością cyfrową. Firma poszukuje europejskich partnerów na podstawie 

umowy handlowej.

A Korean SME has developed solutions for creating, publishing multimedia e-books 

based on ePUB2 and ePUB3 standard format. With provided various templates, 

even e-book beginners can easily create and publish the e-books with enhanced 

and immersive digital content. The company is looking for European partners 

under commercial agreement

14/12/2023 różne inne produkty

BORO202211250

08

Firma budowała w ciągu ostatnich 20 lat domy drewniane we Francji, Szwajcarii, 

Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji i Rumunii i chce znaleźć 

nowych klientów i projekty.

The company built, in the last 20 years, wooden houses in France, Switzerland, 

Germany, Italy, Spain, United Kingdom, Greece and Romania and want to find new 

clients and projects.

14/12/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOLT2022121200

5

Drukarnia z Litwy oferuje rozwiązania w zakresie opakowań i etykiet z nadrukiem 

cyfrowym. Firma poszukuje pośredników handlowych do pracy w ramach umowy 

produkcyjnej oraz umowy podwykonawczej.

The printing company from Lithuania is offering digitally printed packaging and 

labeling solutions. The company is looking for trade intermediaries to work under 

manufacturing agreement and subcontracting agreement.

14/12/2023 opakowania, papier

BOIT2022121400

6

Firma software'owo-inżynieryjna z Włoch opatentowała stację holograficzną do 

zdalnego świadczenia usług w każdym sektorze lub branży, wszędzie tam, gdzie 

potrzebna jest interakcja i bezpośredni kontakt. Prosty, ekonomiczny, bezpieczny, o 

niskim zużyciu przepustowości iw pełni interaktywny w czasie rzeczywistym 

(zwykłe operacje na biurku mogą być wykonywane w całości zdalnie) to cechy 

charakterystyczne produktu. Firma poszukuje zagranicznych dystrybutorów.

Software and engineering company in Italy patented a holographic station for the 

remote provision of services in any kind of sector or industry, wherever interaction 

and person-to-person contact is needed. Simple, cost-effective, secure, with low 

bandwidth consumption and fully interactive in true real time (normal real-life desk 

operations can be executed in full from remote) are the product's characteristics. 

The company is now looking for foreign distributors.

14/12/2023 komputery i IT



BOBG202212140

08

Bułgarska agencja reklamowa z doświadczeniem w tej dziedzinie oferuje 

kompleksową gamę produktów i obejmuje całe spektrum usług poligraficznych i 

reklamowych, począwszy od koncepcji i projektu, poprzez produkcję i wykończenie. 

Firma poszukuje współpracy z partnerami zagranicznymi na podstawie umów 

agencyjnych. Swoje usługi produkcyjne oferuje również zagranicznym partnerom 

poszukującym materiałów reklamowych.

Bulgarian advertising agency with experience in this field offers a comprehensive 

variety of products and covers the entire spectrum of printing and advertising 

services, starting from concept and design, through production and finishing. The 

company is looking for cooperation with foreign partners on the basis of 

commercial agency agreements. Also, it offers its manufacturing services to foreign 

partners looking for advertising materials.

14/12/2023 reklamowa, filmowa

BOSI2022121401

3

Słoweńska firma produkująca wegańskie kosmetyki do włosów poszukuje 

dystrybutorów/przedstawicieli do największych sieci drogerii i specjalistycznych 

sklepów kosmetycznych na terenie Europy.

A Slovenian company which produces vegan hair cosmetics is looking for 

distributors/representatives for major drugstore chains and specialized cosmetics 

stores within Europe.

14/12/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOES2022102000

3

Firma jest zaangażowana w produkcję w 100% w Europie produktów dla rolnictwa 

hobbystycznego i sprzętu hodowlanego, dążąc poprzez sojusze handlowe i 

dystrybutorów do ekspansji marki na rynkach zagranicznych.

The company is dedicated to the manufacture 100% in Europe of products for 

hobby farming and livestock equipment, seeking through commercial alliances and 

distributors the expansion of the brand in foreign markets

14/12/2023 rolnictwo

BOES2022120801

4

Firma produkuje w Europie własne maski chirurgiczne i FFP2 posiadające wszystkie 

znaki jakości i atesty europejskie. Ponadto jesteśmy firmą zajmującą się również 

dystrybucją innych produktów sanitarnych i fitosanitarnych, a także jednorazowego 

sprzętu medycznego.

The company produces its own surgical and FFP2 masks in Europe with all the 

quality seals and European approvals. In addition, we are a company that also 

distributes other sanitary and phytosanitary products, as well as disposable 

medical equipment.

14/12/2023 medycyna

BOFI2022121401

7

Ta fińska fabryka sera, założona w 1951 roku, jest najbardziej wysuniętą na północ 

fabryką sera w kraju. Północny charakter odzwierciedlający najbardziej 

kwalifikowane surowce łączy się z produkcją długich serów, know-how i historią, co 

skutkuje produkcją wysokiej jakości serów. Misją jest oferowanie smaku i 

charakteru północnej natury.

This Finnish cheese factory, established 1951, is the country´s most northern 

cheese factory. The northern nature reflecting to most qualified raw materials is 

combined to long cheese production is know-how and history and resulting in 

production of high-quality cheeses. The mission is to offer the taste and character 

of northern nature.

14/12/2023 spożywcza

BOSK2022121401

8

Innowacyjny słowacki producent i deweloper stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych poszukuje międzynarodowych dystrybutorów na podstawie umowy 

handlowej. Firma posiada własną fabrykę w środkowej Słowacji i wszystko 

wykonuje we własnym zakresie. Zapewniają również wiele rozwiązań w zakresie 

ładowania i rozwiązań programowych dla rynku pojazdów elektrycznych. Częścią 

firmy jest również sieć ładowania publicznych punktów ładowania na terenie całej 

Słowacji.

An innovative Slovak producer and developer of charging stations for electric 

vehicles is looking for international distributors under a commercial agreement. 

The company have their own factory in central Slovakia and does everything in-

house. They also provide many charging solutions and software solutions for the 

EV market. Part of the company is also a charging network of public charging 

points throughout Slovakia.

14/12/2023 transport/logistyka

BORO202212090

04

Firma jest dostawcą zintegrowanych usług selekcji i rekrutacji, leasingu 

pracowniczego, kontroli jakości, wsparcia produkcji i logistyki dla przemysłu 

motoryzacyjnego, spożywczego, ropy i gazu itp.

The company is a provider of integrated selection & recruitment services, staff 

leasing, quality control, production support and logistics for the automotive, food, 

oil & gas industry, etc.

14/12/2023 doradztwo i konsultacje

BOES2022121402

0

Firma jest liderem wśród hiszpańskich klientów w tej dziedzinie, ponieważ ma na 

celu rozpowszechnianie swojej oferty  na całym świecie. Klientami są integratorzy 

systemów, którzy instalują nagłośnienia i interkomy, aby móc cieszyć się ich 

głównymi zaletami, takimi jak ogłoszenia, komunikaty ewakuacyjne i muzyka w tle.

The company leads Spanish clients in this field as it aims to spread its qualities 

across the globe. The clients are system integrators, that install public addresses 

and intercom to enjoy their main advantages like announcements, evacuation 

messages and background music.

14/12/2023 różne inne produkty



BOIL2022121402

3

Firma umożliwia kompleksowe monitorowanie łańcucha dostaw, dostarczając 

rozwiązania oparte na IoT, umożliwiające firmom wykrywanie, śledzenie, 

monitorowanie i zarządzanie ruchomymi i stacjonarnymi zasobami.

The company allows for end-to-end supply chain monitoring by providing IoT 

based solutions enabling companies to sense, track, monitor, and manage movable 

and stationary assets.

14/12/2023 transport/logistyka

BOIT2022121402

2

MŚP z siedzibą w północnych Włoszech, posiadające doświadczenie w pomaganiu 

firmom, organizacjom i konsultantom w prowadzeniu kursów e-learningowych w 

ramach obowiązkowych szkoleń w zakresie BHP oraz platformy e-learningowej do 

tworzenia, zarządzania i dostarczania szkoleń korporacyjnych. MŚP poszukuje 

partnerstwa użytkowników końcowych w ramach umowy licencyjnej.

A SME based in Northern-Italy and with expertise in assisting companies, 

organizations and consultants providing e-learning courses for mandatory training 

on health and professional safety and e-learning platform for the production, 

management, and delivery of corporate training. The SME is looking for end-users’ 

partnership under license agreement.

14/12/2023 nauka/edukacja

BOIT2022121402

9

Firma zajmująca się oprogramowaniem i inżynierią we Włoszech opracowała 

zgłoszony do opatentowania w 100% bezpieczny system komunikacji, który 

umożliwia dwukierunkowe strumieniowanie danych audio/wideo/danych w trybie 

peer-to-peer w czasie rzeczywistym i wymianę między wieloma systemami 

(smartfony, tablety, komputery PC, Mac.. .), poprawiając i wzbogacając w ten 

sposób wymianę danych audio-wideo oraz interakcję między ludźmi i/lub 

zdarzeniami procesowymi wytwarzanymi w środowisku biznesowym lub 

organizacji zawodowej. Firma poszukuje zagranicznych dystrybutorów.

Software and engineering company in Italy developed a patent-pending 100% 

secure communication system that allows two-way peer-to-peer real-time 

audio/video/data streams and exchange across multiple systems (smartphones, 

tablets, PCs, Macs...) thus improving and enriching the exchange of audio-video-

data and interaction between people and/or process events produced in a business 

environment or a professional organization. The company is now looking for 

foreign distributors.

14/12/2023 komputery i IT

BORO202212140

30

Rumuńska grupa firm poszukuje nabywcy rodzinnej firmy meblarskiej 

zlokalizowanej blisko granicy z Węgrami. Grupa produkuje meble z metalu, płyty 

wiórowej melaminowanej, meble tapicerowane oraz dowolne ich kombinacje. 

Rodzaj poszukiwanego partnerstwa to umowa inwestycyjna.

A Romanian group of companies is looking for an acquirer for a family-owned 

furniture-producing business, which is located close to the border with Hungary. 

The group produces furniture from metal, melamine-coated chipboard, 

upholstered furniture, and any combination of the above-mentioned. The type of 

partnership sought is an investment agreement.

14/12/2023 produkty drewniane, meble

BODE2022121403

1

Niemiecki start-up opracował „zrób to sam” stację pomiarową do zbierania danych 

środowiskowych. Jest używany głównie w otwartych i cyfrowych projektach nauki 

obywatelskiej w szkołach i laboratoriach szkolnych, na przykład w monitorowaniu 

zmian klimatu. Poszukiwani są partnerzy dystrybucyjni z obszarów edukacji 

cyfrowej i nauki obywatelskiej. Poszukiwane są również instytucje badawcze lub 

edukacyjne zainteresowane integracją zestawu narzędzi do celów edukacyjnych.

A German start-up has developed a “do-it-yourself” measuring station for the 

collection of environmental data. It is mostly used for open and digital citizen 

science projects in schools and school labs, for example in climate change 

monitoring. Sought are distribution partners from the areas of digital education 

and citizen science. Also research or educational institutions interested in 

integrating the toolkit for educational purposes are sought.

14/12/2023 nauka/edukacja

BOIT2022121501

7

Włoska firma MŚP - producent oraz wyłączny światowy dystrybutor innowacyjnego 

technicznego płynu przeciw zamarzaniu, stosowanego do dróg i innych 

powierzchni zewnętrznych, poszukuje partnerów dystrybucyjnych w całej Europie. 

Oferowane preparaty spełniają wymogi bezpieczeństwa i ochrony cennych i 

delikatnych nawierzchni/płyt i obiektów miejskich. Ich skład opiera się na soli 

fizjologicznej, która jest zobojętniana przez specyficzne inhibitory, ograniczające 

degradację metalu i powierzchni.

An Italian SME manufacturer and exclusive worldwide distributor of an innovative 

technical liquid anti-freeze for roads and outdoor surfaces is looking for 

distribution partners all over Europe. Its products are designed to meet the 

protection requirements of prestigious slabs, urban amenities, and delicate 

surfaces. Preparations are based on a saline base which is rendered inert by 

specific inhibitors that limit metal and surface deterioration.

15/12/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna



BOGR202212150

18

Grecka firma zajmująca się importem, handlem oraz nadzorem w zakresie 

diamentów, a także w tworzeniu wyjątkowych, ekskluzywnych kolekcji biżuterii, 

pragnie współpracować z dystrybutorami i agentami, szczególnie na rynkach 

luksusowych i niszowych. Firma oferuje także usługi doradztwa w zakresie 

diamentów i luksusowy branding korporacyjny.

Greek SME specialized in diamond import, trade and inspection, as well as creating 

superior exclusive jewellery collections, wishes to collaborate with distributors and 

agents particularly in luxury and niche markets. It also offers its diamond 

consulting services and luxury corporate branding.

15/12/2023 różne inne produkty

BOGR202212150

22

Grecka firma specjalizująca się w handlu diamentami, w usługach doradczych w 

tym zakresie, a także w tworzeniu znakomitych kolekcji biżuterii pragnie nawiązać 

współpracę z partnerami finansowymi.

Greek SME specialised in diamond trade and consulting as well as creating superior 

jewellery collections wishes to collaborate with financial partners.
15/12/2023 różne inne produkty

BRIT2022042001

4

Ta rodzinna winiarnia, położona w Marches, na wybrzeżu środkowych Włoch, 

może poszczycić się ponad 40-letnim doświadczeniem w produkcji wysokiej jakości 

win organicznych, zarówno czerwonych, białych, jak i musujących. Firma poszukuje 

partnerów biznesowych (importerzy, dystrybutorzy lub przedstawiciele handlowi), 

zainteresowanych długoterminową współpracą biznesową w ramach umów 

handlowych. Kraje docelowe to:  - Indie, Wietnam, Malezja, Indonezja, 

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Szwajcaria, Wielka Brytania, Polska, Austria, 

Francja, USA.

This family-owned winery, located in Marches, in the Central Italy Coast boasts 

more than forty years’ experience in the production of high-quality organic wine, 

both red, white and sparkling. The company is looking for business partners such 

as importers, distributors or agents interested in a long-term business relationship 

through commercial agreements. Its target countries are: - 

India/Vietnam/Malaysia/Indonesia - United Arab Emirates - Switzerland, UK, 

Poland, Austria, France - USA.

15/12/2023 spożywcza

BRRO2022121502

4

Rumuńska firma oferuje doradztwo techniczne w zakresie finansowania projektów, 

opracowywania dokumentacji techniczno-ekonomicznej inwestycji, inżynierii 

ogólnej, specjalistycznej i przemysłowej w takich dziedzinach jak: budownictwo i 

architektura, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne i cieplne, 

remonty i modernizacje dróg, badania topograficzne, architektura krajobrazu.

The company is offering technical consultancy for project financing, preparation of 

technical and economic documentation of the investments, specialized 

engineering, general and industrial engineering in the following fields: construction 

and architecture, water supply and sewage systems, electrical and thermal 

installations, rehabilitation and modernization of roads, topographical surveys, 

landscape architecture. 

15/12/2023 doradztwo i konsultacje

BRDK2022121502

3

Szybko rozwijające się MŚP z siedzibą w Danii szuka współpracy z firmą 

projektującą produkty, w celu przeprojektowania ich istniejącego rozwiązania do 

przesyłania paczek. Produkt końcowy obejmuje precyzyjną obróbkę i wykończenie 

metalu, części niemetalowe, produkcję rolek na zamówienie, pasy, silniki 

napędowe i serwonapędy.

A fast growth SME based in Denmark is seeking to partner with a product design 

company to re-engineer their existing parcel transfer solution. The final product 

includes precision metal fabrication and finishing, non-metal parts, custom roller 

fabrication, belts, drive motors and servo-drives. 

15/12/2023 różne inne produkty

 BOUA202212140

28

Ukraińska firma zainteresowana jest dystrybucją gier planszowych na rynkach 

europejskich. Firma opracowała i z powodzeniem wdrożyła swoje produkty na 

rynku ukraińskim, a teraz chce rozszerzyć geografię sprzedaży na rynki Europy. 

Firma poszukuje partnera w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Ukrainian company is interested in the distribution of board games on the 

European markets. The company has developed and successfully implemented 

these games on the Ukrainian market and now wants to expand the geography of 

sales on the markets of Europe. The company is looking for a partner in the frames 

of a distribution service agreement.

15/12/2023 różne inne produkty

BOUA202212150

30

Ukraińska niezależna firma IT zajmująca się tworzeniem i koprodukcją gier, oferuje 

usługi projektowania gier partnerom, którzy chcą tworzyć własne gry. Firma 

poszukuje zagranicznych partnerów zainteresowanych outsourcingiem. 

A Ukrainian independent game development and co-production IT company is 

offering game development services to partners willing to create their own games. 

It is interesting to find foreign partners looking to outsource work.

15/12/2023 komputery i IT



BOUA202212150

33

Ukraiński producent uszczelek polimerowych działa na lokalnym rynku od 2008 

roku. Firma produkuje szeroką gamę uszczelek polimerowych do okien, drzwi, 

mebli, moskitier, sufitów napinanych. Poszukiwani są pośrednicy handlowi - agenci 

i dystrybutorzy do współpracy w ramach umów dystrybucji i umów agencyjnych. 

The Ukrainian producer of polymer seals is operating in a local market since 2008. 

The company manufactures a wide range of polymer seals for windows, doors, 

furniture, mosquito nets, stretch ceilings and is looking for trade intermediaries - 

agents and distributors. Distribution services and commercial agency agreements 

are sought.

15/12/2023 różne inne produkty

 BRIT2022050301

7

Włoska firma zlokalizowana w regionie Marche zajmuje się produkcją i dystrybucją 

wysokiej jakości, luksusowych butów i akcesoriów dla kobiet i mężczyzn, w 100% 

wyprodukowanych we Włoszech. Firma ta jest zainteresowana rozszerzeniem 

swojej sieci partnerów biznesowych w całej Europie w branży sprzedaży detalicznej 

tekstyliów i mody, poprzez zawarcie umowy handlowej.

An Italian SME, located in the Marche Region, manufactures and distributes high-

end, luxury shoes and accessories 100% made in Italy for men and women. This 

company is interested in expanding its network of business partners around 

Europe in the textile and fashion retail industry through commercial agreement.

15/12/2023 różne inne produkty

BOFI2022121503

4

Fiński producent wyrobów mleczarskich na bazie wysokiej jakości fińskiego mleka, 

owsa i jagód arktycznych,  poszukuje współpracy biznesowej z dystrybutorami, 

hurtowniami, producentami żywności oraz innymi potencjalnymi klientami.

A Finnish producer of dairy products based on high-quality Finnish milk, oat and 

arctic berries is looking for business cooperation with distributors, wholesalers, 

food producers and other potential customers.
15/12/2023 spożywcza

BODE2022121301

6

Niemiecki startup opracował pierwszego na świecie, zdalnie sterowanego, 

asystenta hamowania do rowerków biegowych dla dzieci. Asystent hamowania 

umożliwia rodzicom lub innym osobom nadzorującym dzieci zdalne zatrzymanie 

rowerka biegowego, w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji w pobliżu 

skrzyżowań drogowych lub pochyłości terenu. Po udanym wprowadzeniu produktu 

na rynek DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), firma obecnie poszukuje inwestorów 

do rozbudowy mocy produkcyjnych i wejścia na nowe rynki (poza regionem DACH).

The German startup has developed the world's first remote-controlled brake 

assistant for children's running bikes. The brake assistant allows parents or other 

people supervising children to stop the child's running bike remotely in order to 

avoid dangerous situations around road crossings or sloping terrain. Following a 

successful product launch in the DACH region, the company is now looking for 

investors to expand its production capacity and enter new markets outside the 

DACH region.

15/12/2023 różne inne produkty

BODE2022121301

5

Niemiecki startup opracował pierwszego na świecie, zdalnie sterowanego, 

asystenta hamowania do rowerków biegowych dla dzieci. Asystent hamowania 

umożliwia rodzicom lub innym osobom nadzorującym dzieci zdalne zatrzymanie 

rowerka biegowego, w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji w pobliżu 

skrzyżowań drogowych lub pochyłości terenu. Firma jest zainteresowana 

znalezieniem międzynarodowych partnerów dystrybucyjnych i resellerów w celu 

ekspansji na nowe rynki poza regionem DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

The German startup has developed the world's first remote-controlled brake 

assistant for children's running bikes. The brake assistant allows parents or other 

people supervising children to stop the child's running bike remotely in order to 

avoid dangerous situations around road crossings or sloping terrain. The company 

is interested in finding international distribution partners and resellers to expand 

into new markets outside the DACH region. 

15/12/2023 różne inne produkty

BOTW202212150

01

Firma jest profesjonalnym producentem na Tajwanie, produkującym różne 

obudowy metalowe dla różnych branż i produktów, takich jak KIOSK, pulpity 

sterownicze, szafy telekomunikacyjne, magazyny samoobsługowe, inteligentne 

szafki, wiaty… i tak dalej, oraz szukając partnerów, którzy pracują nad integracją 

systemów inżynierskich, mogą również dostosować zaprojektowane szafy 

metalowe do projektów automatyki sterowania, telekomunikacji lub AV.

They are a professional manufacturer in Taiwan producing various metal 

enclosures for different industries and products such as KIOSKs, control desks, 

telecommunication racks, self-storage, smart lockers, shelters… and so on, and 

searching the partners who work for engineering system integration, they also can 

customize the designed metal cabinets for the control automation, 

telecommunication or AV projects.

15/12/2023 metalowa

BOTW202212150

02

Ta firma jest zaangażowana w dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań do produkcji 

żywności.
This company is committed to providing quality food production solutions. 15/12/2023 spożywcza



BOUA202212140

07

Jest to młoda ukraińska firma produkcyjna z ugruntowaną produkcją w dziedzinie 

obróbki metali. Firma posiada doświadczenie w projektowaniu urządzeń w 

przestrzeni 3D, opracowywaniu i wykonywaniu rysunków zgodnie z projektem. 

Firma oferuje realizację zamówień seryjnych na podstawie umowy produkcyjnej.

This is a young Ukrainian manufacturing company with well-established production 

in the field of metalworking. The company has experience in designing equipment 

in 3D space, developing and implementing drawings in accordance with the 

project. The company offers to execute serial orders on the basis of a 

manufacturing agreement.

15/12/2023 metalowa

BOFR2022121500

3

Francuska firma produkuje biodegradowalne urny pogrzebowe wykonane z 

odpadów z procesu produkcji piwa zebranych w portfolio 8 finiszu. Urny są stylowe 

i mają oryginalny kształt. Poszukuje partnerów handlowych do sprzedaży urn 

firmom pogrzebowym.

A French company is manufacturing biodegradable funeral urns made from beer 

making process wastes gathered in an 8 finish portfolio. The urns are stylish and 

with an original shape. It is looking for commercial partners to sell the urns to 

Funeral companies. 

15/12/2023 różne inne produkty

BOFR2022121500

8

Francuska firma opracowała innowacyjny kompostownik do odpadów 

spożywczych. Recykling odpadów organicznych staje się obowiązkowy we 

wszystkich państwach członkowskich UE, innowacyjny kompostownik ma na celu 

zapewnienie władzom lokalnym i osobom prywatnym bardziej praktycznego 

rozwiązania recyklingu odpadów spożywczych z gospodarstw domowych. Firma 

poszukuje partnerów handlowych do dystrybucji kompostowników.

A French company has developed an innovative food waste composter. Organic 

waste recycling becomes mandatory for all EU member states, the innovative 

composter aims to provide a more practical solution to local authorities and 

private individuals to recycle household food waste. The company is looking for 

commercial partners to distribute the composters.

15/12/2023 różne inne produkty

BOES2022121500

7

Hiszpańska winiarnia, będąca rodzinną firmą zlokalizowana w centrum Hiszpanii, a 

konkretnie w La Mancha, poszukuje dystrybutorów swoich win organicznych i 

wegańskich w celu zwiększenia udziału w rynku.

Spanish winery, which is a family business located in the centre of Spain, concretely 

in La Mancha, is looking for distributors of their organic and vegan wines in order 

to increase their market share.

15/12/2023 spożywcza

BOGR202212150

10

Grecka firma z trzypokoleniowym doświadczeniem w produkcji przystawek, 

zaangażowana już w szeroką współpracę międzynarodową z szeroką siecią 

dystrybucji obejmującą wszystkie kontynenty, poszukuje nowej umowy 

produkcyjnej z producentami ekologicznej papryki. Firma celuje w rynki Chorwacji, 

Włoch i Hiszpanii.

Greek company with three generations of experience in the appetizers producing 

field, already engaged in broad international cooperation with wide distribution 

network covering all the continents, is looking to conduct new manufacturing 

agreement with organic peppers producers. The company is aiming at the markets 

of Croatia, Italy and Spain.

15/12/2023 spożywcza

BRGR2022121501

5

Grecka firma rozpoczynająca działalność poszukuje dostawców, którzy zapewnią 

przyjazne dla środowiska spoiwa, wykończenia i/lub kompostowalne kleje w celu 

zintegrowania ich z opracowanymi przez siebie panelami powierzchniowymi z 

trawy morskiej w celu uzyskania całkowicie naturalnego, ekologicznego produktu.

A Greek start-up company is looking for suppliers to provide environmentally-

friendly binders, finishes, and/or compostable adhesives in order to integrate them 

in the seagrass surface panels it has developed, for a totally natural eco-conscious 

product.

15/12/2023
środowisko/energia/ochron

a środowiska

BOKR2022121600

1

Ta koreańska firma opracowuje i produkuje akumulatory wtórne, aby zapewnić 

światu bezpieczną i przyjazną dla środowiska energię. Firma z powodzeniem 

zrealizowała ponad 500 projektów w różnych dziedzinach, takich jak: 

elektromobilność, roboty usługowe, camping/rekreacja,  różne akumulatory 

przemysłowe. Usługa „pod klucz” w jednym miejscu, w tym projektowanie, 

dostosowany system BMS (zarządzanie akumulatorem), prototypowanie i 

produkcja masowa, są zinternalizowane. Firma poszukuje partnerów do 

współpracy w ramach umowy handlowej. 

The company that develops and produces secondary battery packs for providing 

the world with safe and eco-friendly energy. We have successfully carried out more 

than 500 projects in various fields such as E-mobility, service robots, 

camping/leisure, and various industrial batteries. One-stop Turn-key Project 

service capabilities including design, customized BMS, prototyping, and mass 

production are internalized.

16/12/2023
środowisko/energia/ochron

a środowiska



BOTR2022121600

2

Ta firma produkuje stoły i krzesła przy pomocy profesjonalnego personelu i 

najnowocześniejszych maszyn, na zamkniętej powierzchni 4.000 m² w 

Zorganizowanej Strefie Przemysłowej w Kayseri (Turcja). Firma produkuje także 

meble kuchenne, meble pokojowe, meble ogrodowe oraz ławki w różnych kolorach 

i tkaninach. Firma poszukuje umów handlowych i dostawczych w celu zwiększenia 

obecnego eksportu oraz pozyskania nowych potencjalnych partnerów.

The company manufactures tables and chairs with its professional staff and state-

of-the-art machinery in a closed area of 4.000 m² in the Kayseri Organized 

Industrial Zone. The company produces kitchen furniture, living room furniture, 

garden furniture, table, and chair product groups. The company also produces 

benches in different colors and fabrics. The company is looking for commercial and 

supplier agreements in order to increase its current exports and meet new 

potential partners.

16/12/2023 produkty drewniane, meble

BOUA202212150

09

Ukraińska firma produkcyjna, zlokalizowana w regionie zachodnim, świadczy pełen 

zakres usług toczenia, frezowania, obróbki końcowej i innych usług związanych z 

metalami, tworzywami sztucznymi i ich obróbką. Głównym trzonem działalności 

firmy jest produkcja części zamiennych CNC, zindywidualizowanych według 

wymagań klienta. Producent oferuje realizację zamówień seryjnych na podstawie 

umowy produkcyjnej.

The Ukrainian manufacturing company, located in West region, provides a full 

range of turning, milling, post processing and other services related to metals, 

plastics, and their processing. The main business core of the company is production 

of CNC spare parts, customized according to customer's requirements. The 

producer offers to execute serial orders on the basis of a manufacturing 

agreement.

16/12/2023 metalowa

BOUA202212130

02

Ukraiński producent jest firmą elektrotechniczną z szeroką gamą rozwiązań 

elektrycznych w zakresie projektowania, instalacji, naprawy i optymalizacji dla 

domów prywatnych i dużych przedsiębiorstw komercyjnych. Firma oferuje 

indywidualne szafy elektryczne dla różnych gałęzi przemysłu: rozdzielnice, szafy 

kompensacyjne, szafy wzbudzenia, szafy automatyki przemysłowej. Zainteresowani 

są umowami produkcyjnymi.

The Ukrainian manufacturer is an electrical engineering company with a wide 

range of electrical design, installation, repair and optimization solutions for private 

houses and large commercial enterprises. The company offers individual electric 

cabinets for different branches: - switchboards - compensation cabinets - 

excitation cabinets - industrial automation cabinets The manufacturer is interested 

in manufacturing agreements. 

16/12/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOHU202205110

08

Węgierska firma z branży obróbki metali poszukuje międzynarodowych partnerów, 

którzy potrzebują ich specjalistycznej wiedzy na temat innowacyjnych powłok do 

metali. Ich usługi obejmują elektrostatyczne malowanie proszkowe, malowanie 

kataforetyczne, piaskowanie/śrutowanie, fosforanowanie żelaza i fosforanowanie 

cynku. Wszystkie oferowane usługi mogą służyć do gruntownego pokrywania farbą 

wyrobów metalowych. Planowana forma współpracy: umowy podwykonawcze. 

Hungarian company from the metalworking industry is looking to find international 

partners that require their innovative metalwork coating expertise under a 

subcontracting agreement. Their services include electrostatic powder coating, 

cataphoretic painting, sand (shot)/-blasting, iron phosphate coating and zinc 

phosphate coating. All offered services can be used to cover metal products with 

paint thoroughly.

16/12/2023 metalowa

BOUA202212130

05

Ukraińskie przedsiębiorstwo ze Lwowa specjalizuje się w automatyzacji procesów 

produkcyjnych: programowaniu sterowników przemysłowych PLC, panelach 

kontrolnych maszyn HMI, tworzeniu systemów SCADA do sterowania instalacjami 

w różnych sektorach: pneumatyka, mechanika, hydraulika, elektryka, 

programowanie - Mechatronika. Firma poszukuje partnerów handlowych 

(przemysłowych przedsiębiorstw produkcyjnych) do umowy o świadczenie usług.

The Ukrainian enterprise is located in Ukraine, Lviv city. And specialized in 

automation of production processes: programming of PLC industrial controllers, 

HMI machine control panels, development of SCADA systems for plant control. 

Pneumatics, mechanics, hydraulics, electricity, programming - Mechatronics. The 

company is looking for business partners (industrial production enterprises) for a 

services agreement.

16/12/2023 inne usługi



BOBE2022121600

6

Od ponad 30 lat belgijska firma specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i 

dystrybucji innowacyjnych materiałów izolacyjnych. Produkty do izolacji 

akustycznej pochłaniają i redukują przenoszenie hałasu uderzeniowego między 

podłogami budynku w przypadku projektów w nowym budownictwie lub 

renowacji. Firma poszukuje kilku dystrybutorów do długoterminowej współpracy.

For more than 30 years, the Belgian company has specialised in the development, 

production and distribution of innovative insulation materials. The acoustic 

insulation products absorb and reduce the transmission of impact noise between 

the floors of a building for projects in new construction or renovation. The 

company is seeking several distributors for a long-term partnership.

16/12/2023
materiały i usługi 

budowlane

 BORO202212110

01

Rumuńska firma programistyczna opracowała w pełni konfigurowalne rozwiązanie 

do automatyzacji mobilnych sił sprzedaży, które umożliwia gromadzenie danych w 

czasie rzeczywistym - zarówno online, jak i offline, które można rozszerzyć na wiele 

działów, zapewniając wsparcie w zakresie sprzedaży, merchandisingu, marketingu, 

logistyki i oceny pracowników. Firma poszukuje partnerów z doświadczeniem w 

odsprzedaży oprogramowania do pełnienia funkcji agentów na podstawie umowy 

handlowej.

A Romanian software company developed a fully customizable mobile sales force 

automation solution that allows data collection in real time, both online and 

offline, which can be extended to multiple departments, providing support in sales, 

merchandising, marketing, logistics and employee evaluation. The company is 

looking for partners with experience in reselling software to act as agents under 

commercial agreement.

16/12/2023 komputery i IT

BRDE2022121601

0

Niemiecka firma spożywcza zaopatruje supermarkety, restauracje i firmy 

cateringowe od 20 lat. Ich oferta obejmuje prawie 100 produktów w postaci 

żywności w puszkach, makaronów, ryżu, sera i wielu innych. Ponieważ obecnie 

oferuje swoim klientom także opakowania, więc poszukuje nowych rzetelnych 

partnerów m.in. w Polsce dostarczających menu boxy na dania na wynos. 

Preferowany rodzaj to pudełka z trzciny cukrowej, ale jest też otwarta na (najlepiej 

zrównoważone) alternatywy spełniające niemieckie standardy.

A German food company has been supplying supermarkets, restaurants and 

catering companies for 20 years. It can supply nearly 100 products in can foods, 

noodles, rice, cheese and much more. As it also offers packaging items to its 

customers, it is now looking for new reliable partners in Czechia and Poland 

supplying menu boxes for takeaway meals. It would prefer boxes made from sugar 

cane, but is also open to (preferably sustainable) alternatives that meet German 

standards.

16/12/2023 spożywcza

BOBG202212160

03

Ta bułgarska firma dostarcza testy immunofluorescencyjne do badania obecności 

w krwi pełnej lub osoczu następujących markerów: BNP, PLGF, cTnI, D-Dimer – 15 

minutowy wynik badania jakościowego. Może również zapewnić standardowe 

testy jakościowe, takie jak testy jakościowe na grypę, Covid-19 i narkotyki. Firma 

działa w modelu biznesowym B2B. Poszukuje średniej wielkości dystrybutora 

urządzeń medycznych POCT (point of care testing) lub podobnego sprzętu 

medycznego do laboratoriów klinicznych, szpitali, badań przyłóżkowych, izb 

ratunkowych.

The company is providing immunofluorescent blood tests for testing the presence 

of following markers within whole blood or plasma: BNP, PLGF, cTnI, D-Dimer – 15 

minutes qualitative test results. It could also provide standard qualitative tests like 

Flu, Covid-19 and Drug of Abuse qualitative tests.

16/12/2023 medycyna

 BODE202212160

15

Niemiecki start-up inżynieryjny opracował system, który w sposób ciągły 

dezynfekuje poręcze schodów ruchomych za pomocą światła UV. Dodatkowo 

rozwiązanie to wyposażone jest w dobrze widoczny ekran reklamowy, który jest 

kompatybilny ze wszystkimi systemami oznakowania. Start-up poszukuje agentów i 

dystrybutorów oraz oferuje umowę handlową.

A German engineering start-up has developed a system that continuously 

disinfects escalator handrails by UV light. In addition, this solution is equipped with 

a well visible screen for advertisement, which is compatible with all signage 

systems. The start-up is seeking agents and distributors and is offering a 

commercial agreement.

16/12/2023 różne inne produkty



BOES2022121601

7

Hiszpańska firma zajmująca się handlem online, specjalizuje się w wynajmie oraz 

kupnie nowych i używanych mebli, sprzętu AGD i różnych marek dekoracyjnych. 

Firma poszukuje aktualnie nowych międzynarodowych partnerów. Ich 

kompleksowa obsługa i oferta oparta jest na modelu one-stop-shop, dzięki czemu 

każdy z etapów procesu zakupowego jest prosty, elastyczny i zrównoważony jak to 

tylko możliwe. Spółka posiada umowy handlowe z europejskimi producentami i 

projektantami (meble, artykuły dekoracyjne i AGD) oraz pośredniczy w kontaktach 

z klientami końcowymi zainteresowanymi zakupem i/lub wynajmem w/w 

produktów. Firma poszukuje potencjalnych nowych inwestorów w celu 

rozszerzenia swojego projektu na inne kraje.

The one-stop-shop model of the company unifies every step of home goods 

shopping, making the entire process as simple, flexible and sustainable as it can be. 

The company holds commercial agreements with European manufacturers and 

designers (furniture, decorative items and household equipment) and mediates 

with the end-customers interested in purchasing and/or rent-to-own the 

aforementioned products.

16/12/2023 różne inne produkty

BRES2022121601

8

Hiszpańska firma zajmująca się handlem online, specjalizuje się w wynajmie oraz 

kupnie nowych i używanych mebli, sprzętu AGD i różnych marek dekoracyjnych - 

firma poszukuje nowych międzynarodowych partnerów. Ich kompleksowa obsługa 

i oferta oparta jest na modelu one-stop-shop, dzięki czemu każdy z etapów procesu 

zakupowego jest prosty, elastyczny i zrównoważony jak to tylko możliwe. Spółka 

posiada umowy handlowe z europejskimi producentami i projektantami (meble, 

artykuły dekoracyjne i AGD) oraz pośredniczy w kontaktach z klientami końcowymi 

zainteresowanymi zakupem i/lub wynajmem w/w produktów. Firmy 

zainteresowana jest podpisaniem umów handlowych, dostawczych lub 

outsourcingowych z partnerami działającymi w podobny sposób. Poszukiwani są  

producenci i/lub projektanci mebli, artykułów dekoracyjnych i AGD, a także inne 

giełdy internetowe i firmy z branży nieruchomości zainteresowane kompleksową 

realizacją projektów, zainteresowane podpisaniem umów w oparciu o model 

pośrednictwa.

The one-stop-shop model of the company unifies every step of home goods 

shopping, making the entire process as simple, flexible and sustainable as it can be. 

The company holds commercial agreements with European manufacturers and 

designers (furniture, decorative items and household equipment) and mediates 

with the end-customers interested in purchasing and/or rent-to-own the 

aforementioned products.

16/12/2023 różne inne produkty

BOMK202212160

16

Macedońska firma specjalizująca się w produkcji i handlu wędlinami oraz 

dodatkowymi liniami spożywczymi takimi jak konserwy rybne, mąka, makarony, 

olej słonecznikowy, margaryna, przyprawy, produkty mleczne oraz mrożone 

warzywa poszukuje międzynarodowych partnerów do wsparcia swojej ekspansja 

rynkowa poprzez dystrybucyjną umowę handlową.

A Macedonian company, specialized in the production and trade of cured meat 

products as well as additional food lines such as canned fish, flour, pasta, 

sunflower oil, margarine, condiments, dairy products and frozen vegetables, is 

looking for international partners to support its market expansion through 

distribution commercial agreement. 

16/12/2023 spożywcza

BOHU202208260

06

Węgierska firma  z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży elektronicznej 

świadczy profesjonalne usługi badawczo-rozwojowe. Oferuje rozwiązania od 

pomysłu do masowej produkcji. Firma poszukuje partnerów w ramach umów 

podwykonawstwa lub outsourcingu, którzy chcieliby opracować unikalne 

rozwiązanie.

The Hungarian company provides professional Research & Develoment services. 

They offers solutions from the idea to mass production with more than 15 years 

experience in electronic field. The firm is looking for partnership with 

subcontracting or outsourcing agreements from the EMEA region, who would like 

to develop a unique solution.

16/12/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny



BOSI2022120900

6

Słoweńska firma od 25 lat specjalizuje się w wytwarzaniu wyrobów z tworzyw 

sztucznych technologiami wtrysku, m.in. artykułów dla przemysłu i wyprasek 

technicznych, czy też wszelkiego rodzaju zakrętek. Firma dysponuje wolnymi 

mocami produkcyjnymi i poszukuje partnerów do współpracy na zasadzie umowy 

handlowej lub outsourcingu. Mile widziane firmy, które potrzebują części z 

tworzyw sztucznych do swoich produktów.

They are active in the field of manufacturing plastic products with technologies of 

injection molding system and is looking for partners to cooperate via commercial 

agreement or outsourcing. They offer free production capacities for manufacturing 

plastic products, such as articles for industry and technical moldings, specializing in 

all kinds of caps.

16/12/2023 inne usługi

BOIT2022121700

2

Włoska firma zlokalizowana w regionie Marche specjalizuje się w obróbce metali, 

obróbce mechanicznej, piaskowaniu i malowaniu średnich i większych elementów 

ze stali i żeliwa przeznaczonych do działania w liniach montażowych. Poszukuje 

zagranicznych partnerów działających w różnych sektorach, m.in. maszynowym, 

obróbki drewna, frezarek, motoryzacyjnym, maszyn do obróbki szkła, marmuru. 

Proponowana forma współpracy to umowa outsourcingowa (umowa produkcyjna).

Summary Italian company, located in the Marche region, is specialized in 

metalworking, mechanical processing, sandblasting and painting of mid and mid-

large components made of steel and iron to be inserted in assembly lines. It is 

looking for foreign partners operating in different sectors, woodworking 

machinery, milling machines, automotive, glass working machines, marble 

machines through outsourcing agreement (manufacturing agreeement).

17/12/2023 metalowa

BOGR202211280

15

Grecka firma wykorzystuje technologię opartą na nanotechnologii, aby wytwarzać 

czyste, higieniczne i przyjazne dla środowiska produkty chemiczne. Wytwarzane są 

przy użyciu innowacyjnych technologii, które znane są pod marką Duxsol®. 

Produkty z serii Duxsol® są wykorzystywane do zagospodarowania odpadów 

ropopochodnych i gazowych. Dostępne również produkty do użytku domowego. 

Ich głównym celem jest ekspansja na wszystkie rynki europejskie i poszukują 

partnerów handlowych.

The greek company uses nanotechnology-based technology in order to produce 

clean, hygienic and environmentally friendly chemical products. They are 

manufactured using innovative technologies that are known under the Duxsol® 

trademark. The Duxsol® series products are used for petroleum & gas waste 

management. Products for domestic use also available. Their main interest is to 

expand in all european markets and they seek commercial partners.

18/12/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOUA202212190

30

Ukraińska firma z Kijowa specjalizująca się w produkcji i dostawie szerokiego 

asortymentu suszonych owoców w tym śliwek, jabłek, gruszek i innych 

zainteresowana jest znalezieniem dystrybutorów zdrowej żywności w krajach UE. 

W celu pozyskania nowych klientów na nowych rynkach firma poszukuje 

partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Ukrainian company from Kiev specialised in production and supplying of wide 

range of dried fruits including plums, apples, pears and others is interested in 

finding distributors of healthy food in EU countries. In order to meet new 

customers at new markets, the company is looking for partners under distribution 

services agreement.

19/12/2023 spożywcza

BOUA202212190

29

Ukraińska firma zajmuje się produkcją tub (aluminiowych, plastikowych, 

laminatowych) dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, kosmetycznego 

oraz chemii gospodarczej, oferując pełną obsługę produkcji tub. Firma chce 

pracować w ramach umowy produkcyjnej i poszukuje klientów z całego świata.

The Ukrainian company is engaged in the manufacturing of tubes (aluminum, 

plastic, laminate) for pharmaceutical, food, cosmetic industry and household 

chemical goods that offers full service of tubes manufacturing. The company would 

like to work under a manufacturing agreement and is looking for clients from all 

over the world.

19/12/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOUA202212190

28

Ukraińska firma z siedzibą w Kijowie specjalizuje się w produkcji mebli biurowych, 

mebli stałych oraz produktów specjalnie zaprojektowanych. Firma z powodzeniem 

zrealizowała projekty pod klucz dla banków, hoteli itp. W celu wejścia na nowe 

rynki firma poszukuje partnerów na podstawie umowy handlowej.

The Ukrainian company located in Kyiv has specialized in the manufacturing of 

office furniture, fixed furniture and specially designed products. The company 

successfully completed turnkey projects for banks, hotels, etc. In order to enter 

new markets, the company looks for partners under a commercial agreement.

19/12/2023 produkty drewniane, meble



BOFR2022121600

9

Założona w 2005 r. francuska MŚP specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 

specjalistycznego sprzętu i oferuje swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie maszyn 

specjalnych, automatyki i robotyki, narzędzi specjalnych, komputerów 

przemysłowych, drukowania 3D i zastosowań wodoru. Świadczy usługi 

dostosowane do potrzeb swoich klientów od koncepcji do ostatecznej instalacji.

Founded in 2005, the French SME is specialized in the design and manufacture of 

specific equipment and offers its expertise in Special machines, Automation and 

robotics, Specific tools, Industrial computing, 3D printing and Hydrogen 

applications. It delivers a tailor made service to its clients from conception to final 

installation.

19/12/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOES2022121901

9

Hiszpańskie MŚP w dziedzinie inżynierii rolniczej oferują specjalistyczne usługi 

doradcze w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Przewiduje się, że partnerstwo 

przyjmie formę podwykonawstwa.

Spanish SME in the field of agricultural engineering offers specialised consultancy 

services for organic farming and smart and sustainable rural development. It is 

envisaged that the partnership will take the form of a subcontracting.

19/12/2023 rolnictwo

BORO202212190

17

Swoje usługi oferuje rumuńska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w 

zakresie produkcji przemysłowych wyrobów tekstylnych ze szczególnym 

uwzględnieniem produktów związanych z żeglarstwem.

Firma poszukuje długoterminowej współpracy z międzynarodowymi partnerami 

biznesowymi na podstawie umów outsourcingowych.

Romanian company with over 20 years of experience in the field of manufacturing 

industrial textile products with focus on sailmaking, offers its services.

The company is looking for long-term cooperation with international business 

partners on the basis of outsourcing agreements.

19/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRIT2022121901

1

Włoskie konsorcjum specjalizujące się w produktach spożywczych i napojów 

poszukuje producentów oleju słonecznikowego lub arachidowego, cukru, pszenicy, 

mąki, ryb mrożonych, jęczmienia, kawy i/lub pelletu drzewnego do pracy na 

podstawie umów z dostawcami. Preferowani są partnerzy z Ukrainy, Tunezji, 

Egiptu i Brazylii.

The Italian consortium specialized in food & beverage products is seeking 

producers of sunflower or peanut oil, sugar, wheat, flour, frozen fish, barley, coffee 

and/or wood pelletts to work under supplier agreements. Partners from Ukraine, 

Tunisia, Egipt and Brasil are preferred.

19/12/2023 spożywcza

BOIL2022121402

6

Wiodąca firma produkująca sprzęt ochronny dla motocyklistów i jeźdźców 

konnych, która produkuje różnorodne produkty zabezpieczające jeźdźców, a 

ostatnio opracowała unikalny projekt kamizelki powietrznej zapewniającej 

jeźdźcom zarówno komfort, jak i ochronę, poszukuje do współpracy dystrybutorów 

motocykli, dystrybutorów dwukołowych sprzętu jeździeckiego lub sieci sklepów ze 

sprzętem jeździeckim oraz głównych producentów jednośladów.

A leading company for motorcycle and horse rider safety gear, that produces a 

variety of rider safety products and has recently developed a unique air vest design 

providing riders with both comfort and protection, is looking to cooperate with 

distributors of motorcycles, distributors of two-wheeled riding equipment or chain 

stores for riding equipment, and major two-wheeler manufacturers.

19/12/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BODK202212190

08

Duńska firma GreenTech, rozwijająca i dostarczająca innowacyjne rozwiązania 

oświetleniowe z myślą o ochronie środowiska, poszukuje międzynarodowych 

partnerów handlowych.

Opatentowana przez nich technologia LED ma zastosowanie w różnych sektorach i 

wyróżnia się na tle konkurencji prostotą integracji systemu, wielkością oraz 

łatwością obsługi.

Przewidywana współpraca ma formę komercyjnej umowy dystrybucyjnej.

Danish GreenTech company, developing and delivering innovative lighting 

solutions with an environmentally friendly focus, is looking for international 

commercial partners.

Their patented LED technology has applications in various sectors and 

differentiates itself from the competition through its simplicity in terms of system 

integration, size factor as well as user-friendliness.

The envisaged cooperation is in the form of a commercial distribution agreement.

19/12/2023 różne inne produkty



BOGR202212160

04

Grecka firma stworzyła platformę, która łączy rolnika i agronoma, dostarczając 

dane z upraw w czasie rzeczywistym. Dzięki swoim narzędziom pozwala 

agronomowi zdalnie monitorować uprawy swoich klientów, prowadzić ich 

ewidencję i przydzielać zadania do wykonania. Celem jest uczynienie sektora 

rolnego najpierw zrównoważonym, a w dłuższej perspektywie rentownym.

The greek company created a platform that connects the farmer and the 

agronomist, providing real-time data from the crop. Through its tools, it allows the 

agronomist to remotely monitor his clients' crops, keep record of them and assign 

tasks to be performed. The goal is to to make the agricultural sector at 

first,sustainable, and at long term profitable.

19/12/2023 rolnictwo

BOUA202212190

05

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji różnych konstrukcji stalowych i 

aluminiowych, specjalnych regałów na bazie stali i aluminium z różnymi 

komponentami. Firma poszukuje międzynarodowych dystrybutorów i agentów 

handlowych.

The Ukrainian Company specializes in the production of various steel and 

aluminum structures, special racks based on steel and aluminum with various 

components. The company searches for international distributors and commercial 

agents.

19/12/2023 różne inne produkty

BOIL2022121503

2

Firma jest twórcą nowatorskiego materiału termoplastycznego pochodzenia 

biologicznego, który jednocześnie rozwiązuje kryzys związany z odpadami i 

emisjami gazów cieplarnianych. Ten przełomowy substytut plastiku jest wykonany 

w całości z odpadów organicznych i nienadających się do recyklingu i może być 

stosowany jako zrównoważony zamiennik żywic ropopochodnych, drewna i innych 

materiałów wymagających dużej ilości zasobów. Firma poszukuje współpracy z 

podmiotami zajmującymi się gospodarką odpadami/RDF, a także podmiotami 

składającymi łańcuchy dostaw tworzyw sztucznych, producentami, formownikami i 

markami.

The company is a developer of a novel bio-based thermoplastic material that 

simultaneously tackles the waste and greenhouse gas emissions crises. This 

breakthrough plastic substitute is made entirely from organic and unrecyclable 

waste and can be used as a sustainable substitute for oil-based resins, wood, and 

additional resource-intensive materials. The company seeks cooperation with 

waste management/RDF players as well as plastic supply chain compounders, 

manufacturers, molders, and brands.

19/12/2023 różne inne produkty

BOMT202212190

04

Maltańska firma produkcyjna produkująca saszetki z proszkiem chemicznym 

poszukuje dystrybutorów, którzy mają powiązania ze sprzedawcami domowych 

pojemników na odpady organiczne i/lub użytkownikami końcowymi z branży 

hotelarsko-gastronomicznej w Europie na ich saszetki z superchłonnego polimeru 

(SAP), które przekształcają płynne osady w żel w celu zapobiegania rozlanie i 

łatwość transportu. Jest chętny do zawarcia umowy produkcyjnej i/lub 

dystrybucyjnej.

A Maltese manufacturing company that produces chemical powder sachets seeks 

distributors that have connections with sellers of domestic organic waste bins 

and/or hospitality end-users in Europe for their super absorbent polymer (SAP) 

sachets that convert the liquid sediments into a gel for prevention of spillage and 

ease of transportation. It is willing to set up a manufacturing and/or distribution 

agreement.

19/12/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOTW202212190

03

To innowacyjna firma z biurami na Tajwanie, w Chinach i Wielkiej Brytanii. Przez 

ostatnie 20 lat opracowali produkty do fizykoterapii, które pomogły 2 milionom 

ludzi poprawić ich życie i zdrowie.

Ich urządzenie do fizykoterapii zawiera pięć krytycznych naturalnych energii, które 

naśladują moce harmoniczne z samej ziemi w jednym urządzeniu.

Energie mogą aktywować komórki ciała i wzmacniać układ odpornościowy 

człowieka, umożliwiając organizmowi działanie na optymalnym poziomie i 

poprawiając samopoczucie.

They are an innovative company with offices in Taiwan, China, and the UK. For the 

last 20 years, they have developed physical therapy products that have helped 2 

million people improve their life and health.

Their physical therapy device packs five critical natural energies that mimic the 

harmonic powers from the earth itself in one device.

The energies can activate body cells and enhance the human immune system, 

enabling the human body to operate at optimum levels and improving well-being.

19/12/2023 medycyna



BOMT202212190

02

Maltańska firma produkcyjna, która specjalizuje się w niestandardowych 

rozwiązaniach opakowaniowych, ze szczególnym doświadczeniem w pakowaniu 

saszetek z proszkiem chemicznym, poszukuje dystrybutorów swojego 

innowacyjnego superchłonnego polimeru (SAP) do użytku w szpitalach i klinikach 

weterynaryjnych. Jest szczególnie zainteresowany zawarciem umów 

dystrybucyjnych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwajcarii, Finlandii, Luksemburgu, 

Izraelu i Liechtensteinie

A Maltese manufacturing company that specializes in custom packaging solutions 

with particular expertise in packaging of chemical powder sachets seeks 

distributors for their innovative super absorbent polymer (SAP) for the use in 

hospitals and veterinary clinics. It is particularly interested in setting up distribution 

agreements across the UK, Ireland, Switzerland, Finland, Luxembourg, Israel and 

Liechtenstein

19/12/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOUA202212200

29

Ta ukraińska firma zajmuje się produkcją naturalnych i ekologicznych herbat 

ziołowych oraz mieszanek herbacianych. Produkty firmy są już dobrze znane na 

lokalnym rynku. Firma chce rozszerzyć sprzedaż na rynki zagraniczne i poszukuje 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy produkcyjnej.

This Ukrainian company is producing natural and organic herbal teas and tea 

mixes. The company’s products are already well known in the local market. The 

company wants to expand its sales in foreign markets and is looking for a 

distribution services agreement or manufacturing agreement.

20/12/2023 spożywcza

BOUA202212200

28

Ukraińska firma zajmująca się produkcją pelletu drzewnego na użytek konsumencki 

poszukuje partnerów do umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Produkcja 

firmy jest certyfikowana zgodnie z europejską normą ENPlus. Pierwsza linia 

produkcyjna została uruchomiona w 2008 roku. Druga linia została uruchomiona w 

2011 roku. Zdolność produkcyjna pelletu drzewnego Zakładu osiągnęła do 2019 

roku 45 tys. ton rocznie. Producent jest w stanie dostarczać znaczne ilości pelletu 

drzewnego.

The Ukrainian company engaged in the production of wood pellets for consumer’s 

use is looking for partners under a distribution services agreement. The company’s 

production is certified according to the European standard ENPlus. The first 

production line was launched in 2008. The second line was launched in 2011. Plant 

wood pellets production capacity reached 45k tons per year by 2019. The 

manufacturer is able to supply significant quantities of wooden pellets.

20/12/2023
materiały i usługi 

budowlane

 

	BOUA20221220

026

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji olejków eterycznych z naturalnych 

składników. Firma produkuje szeroką gamę produktów, w tym olejki do masażu, 

kremy (do twarzy, rąk i ciała), serum, masła do ciała. Spółka jest zainteresowana 

rozszerzeniem swojego rynku na arenie międzynarodowej poprzez poszukiwanie 

międzynarodowych partnerów biznesowych zainteresowanych dystrybucją jej 

produktów w ramach usług dystrybucyjnych i umów agencyjnych.

The Ukrainian company is specialized in the manufacturing of essential oils from 

natural ingredients. The company manufactures a wide range of products including 

massage oils, creams (face, hand and body), serums, body butter. The company is 

interested in expanding its market internationally by identifying international 

business partners interested in distributing its products under distribution services 

and commercial agency agreements.

20/12/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOIT2022122002

3

Firma działająca w Kalabrii produkuje i sprzedaje rzemieślniczy mrożony świeży 

makaron, przygotowywany z kalabryjskich składników i receptur i poszukuje 

klientów, dystrybutorów, importerów

Oferowane produkty powstają z połączenia typowych regionalnych specjałów, 

takich jak Nduja, ostra papryka, ziemniaki Sila, czerwona cebula Tropea, czarna 

wieprzowina, borowiki, to tylko niektóre z niezwykłych smaków, jakie można 

spotkać.

A company, operating in Calabria, produces and sells artisanal frozen fresh pasta, 

made with Calabrian ingredients and recipes and is in search of customers, 

distributors, importers

The products offered originate from the combination with typical regional 

excellences, such as Nduja, hot peppers, Sila potatoes, Tropea red onion, black 

pork, porcini mushrooms, that are just some of the extraordinary flavors that can 

be encountered.

20/12/2023 spożywcza

 

BOUA202212200

21

Ukraiński projekt poszukuje partnerów do wejścia na światowe rynki. Oferuje 

sprzęt i oprogramowanie do produkcji konstrukcji ściennych o specjalnym 

wykonaniu w konkurencyjnej cenie. Pożądany partner musi zainwestować w firmę 

reklamową i otworzyć oddział (przedstawicielstwo) w celu prowadzenia 

działalności firmy na rynku swojego regionu.

The Ukrainian project is looking for partners to enter global markets. It is offered 

equipment and software for the production of wall structures of special design at a 

competitive price. The desired partner is required to invest in an advertising 

company and open a branch (representative office) to carry out the company's 

activities in the market of its region.

20/12/2023
materiały i usługi 

budowlane



BOUA202212200

18

Produkcja zlokalizowana jest w obwodzie żytomierskim i działa od 2016 roku. 

Ukraiński producent wyrobów skórzanych poszukuje partnerów w ramach umowy 

dystrybucyjnej lub produkcyjnej. Firma produkuje asortyment galanterii skórzanej - 

torebki, plecaki, portfele, paski. Firma posiada bogate doświadczenie we 

współpracy z klientami korporacyjnymi w tworzeniu dla nich ekskluzywnych 

markowych produktów. Producent jest otwarty na realizację indywidualnych 

projektów partnerów.

Production is located in the Zhytomyr Oblast and has been working since 2016. 

Ukrainian manufacturer of leather products is looking for partners in the 

framework of a distribution or production agreement. The company produces a 

range of leather goods - handbags, backpacks, wallets, belts. The company has 

extensive experience in working with corporate clients in creating exclusive 

branded products for them. Manufacturer is open to the implementation of 

individual partners’ projects.

20/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOFR2022120701

0

Spółdzielnia 40 niezależnych producentów uprawia każdego roku 150 ton 

aromatycznych roślin, w 100% pochodzących z Prowansji: mieszanki tymianku, 

rozmarynu, oregano, cząbru i ziół prowansalskich. Produkcja jest dostępna tylko 

luzem i nie proponuje się opakowania detalicznego. Spółdzielnia już eksportuje, 

zwłaszcza w USA. Spółdzielnia poszukuje nowych odbiorców do umów 

handlowych, którymi mogą być przemysłowcy lub dystrybutorzy poszukujący 

wysokiej jakości.

The cooperative of 40 independent producers grow 150 tonnes of aromatic plants 

each year, 100% from Provence: Thyme, Rosemary, Oregano, Savory and Herbs of 

Provence mix. The production is only available in bulk and no retail packaging is 

proposed. The cooperative already exports, notably in the US. The cooperative 

looks for new buyers for commercial agreement, who can be industrials or 

distributors looking for high quality.

20/12/2023 spożywcza

 

	BOBA20221219

009

Firma z Bośni i Hercegowiny, zajmująca się przemysłem zabawkarskim, 

produkująca biodegradowalne zabawki z bioplastiku, takie jak traktory, bioplany, 

zestaw biobuggy, biogwiazda gier, biogradowalny domek dla lalek, ciężarówka na 

biopaliwo jest zainteresowana umową handlową i dostawczą.

A company from Bosnia and Herzegovina, involved in toy industry, manufacturing 

biogradable, bioplastic toys such as tractors, bioplanes, bio buggy set, bio game 

star, biogradable doll house, biofuel truck is interested in commercial and supplier 

agreement.

20/12/2023 różne inne produkty

 

	BOFI202212050

27

Fińskie MŚP świadczy usługi w zakresie opracowywania produktów od pomysłu do 

produkcji dla branż takich jak diagnostyka, instrumenty i urządzenia medyczne i 

elektroniczne, aplikacje czujników i systemy nośników leków. Pełna obsługa 

obejmuje m.in. projektowanie, testowanie, wykonalność i dokumentacja zgodnie z 

oczekiwaniami klienta.

MŚP poszukuje partnerów zainteresowanych outsourcingiem rozwoju swoich 

produktów na zasadach projektowych lub długoterminowych.

A Finnish SME provides product development services from idea to manufacturing 

for industries like diagnostics, medical and electronical instruments and devices, 

sensor applications and drug carrier systems. The full service includes e.g. design, 

testing, manufacturability and documentation according to client's expectations.

The SME is searching for partners interested in outsourcing of their product 

development on project or long-term basis.

20/12/2023 różne inne produkty

BRHU202212200

08

Węgierska firma handlowa specjalizująca się w zabawkach dla dzieci i wyposażeniu 

placów zabaw na świeżym powietrzu poszukuje dostawców poza lub w Unii 

Europejskiej. W obszarze zainteresowań firmy znajdują się głównie: wyposażenie 

placów zabaw na świeżym powietrzu: zabawki dla dzieci (zjeżdżalnia, huśtawka, 

wieża zabaw, huśtawka, kolejka linowa itp.), urządzenia do ćwiczeń na świeżym 

powietrzu, siłownia do ćwiczeń gimnastycznych, ławki, stoły, płot, kosz na śmieci. 

Zabawki edukacyjne; sprzęt edukacyjny AR/VR; symulatory dla edukacji.

A Hungarian trading company specialized in children’s toys and outdoor 

playground equipment searches for suppliers outside or inside the European 

Union. The company’s interest is mainly: outdoor playground equipment: 

children's toys (slide, seesaw, play tower, swing, cable car, etc.), outdoor fitness 

machines, calisthenics gym, benches, tables, fence, trash can. Educational toys; 

AR/VR educational equipment; simulators for education.

20/12/2023 nauka/edukacja



BOTW202212200

09

Tajwańska firma specjalizuje się w przetwarzaniu brzegowym dla IoT, 5G, Smart 

city, Industry 4.0, Endpoints Cybersecurity Management & Solutions i szuka 

umowy handlowej. Łączy zalety scentralizowanego zarządzania i 

zdecentralizowanego przetwarzania, zapewniając zaawansowane zabezpieczenia 

dowolnego komputera przy jednoczesnym zachowaniu jego wydajności i 

autonomii.

Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników komputerów mobilnych (w tym biur 

domowych), a także zapewnia niezrównane bezpieczeństwo aplikacjom Edge 

Computing, takim jak IoT, AI, 5G, czy dowolnym urządzeniom, które muszą 

przetwarzać dane, dbać o bezpieczeństwo danych lokalnie, a co za tym idzie 

wymagają lokalnego systemu operacyjnego i oprogramowania.

It combines the benefits of centralized management and decentralized processing, 

providing advanced security to any computer while keeping its performance and 

autonomy.

The Taiwanese company is specialized in Edge computing for IoT,5G, Smart city, 

Industry 4.0, Endpoints Cybersecurity Management & Solutions, and looking for a 

commercial agreement..It is the perfect fit for mobile computing (including home 

office) users, as well as to provide unmatched security to Edge Computing 

applications such as IoT, AI, 5G, or any devices that need to process data, care for 

data security locally and thus require a local OS and software.

20/12/2023 komputery i IT

BOUA202212200

06

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji tekstyliów domowych oraz 

tekstyliów dla HoReCa poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych na 

terenie krajów UE. Produkuje zasłony, obrusy, bieżniki, serwetki i podkładki, 

poduszki dekoracyjne, drobne tekstylia kuchenne, dodatki do pościeli i narzuty na 

łóżka. Firma poszukuje partnerów do nawiązania umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub produkcyjnych.

A Ukrainian company specializing in production of home textiles and textiles for 

HoReCa is looking for distributors and commercial agents in the EU countries. It 

produces curtains, tablecloths, table runners, napkins and placemats, decorative 

cushions, small kitchen textiles, bedding accessories and bed covers. The company 

is looking for partners to establish distribution services or manufacturing 

agreements.

20/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BODE2022122000

3

Profesjonalny dostawca kompleksowych usług w zakresie logistyki, 

magazynowania, montażu, testowania i naprawy oraz przetwarzania zwrotów 

towarów konsumpcyjnych oferuje swoje usługi. Serwis firmy obejmuje pełen 

zakres profesjonalnych usług od przedsprzedaży do obsługi posprzedażowej dla 

najszerszej gamy produktów. Zapewniają mapowanie wszystkich zadań w logistyce, 

magazynowaniu, montażu, testach i naprawach, obsłudze zwrotów wraz ze 

wsparciem technicznym, serwisie naprawczym i zarządzaniu należnościami. 

Założona w 2012 roku firma ma duże doświadczenie i żyje w duchu współpracy, 

aby osiągnąć wspólne cele ze swoimi partnerami.

Professional full-service provider of logistics, warehousing, assembly, test & repairs 

and returns processing of consumer goods offers its services. The company's 

service covers the complete range of professional services from pre-sale to after-

sale for the most extensive variety of products. They provide the mapping of all 

tasks in logistics, warehousing, assembly, test & repairs, returns processing with 

technical support, repair service and accounts receivable management. Founded in 

2012, the company is well experienced and lives a collaborative spirit to achieve 

common goals with their partners.

20.12.2023 transport/logistyka

BOTW202212200

02

Tajwański producent z możliwościami ODM/OEM i elastycznymi zakładami 

produkcyjnymi. Tworzenie produktów sieciowych dla klientów ze Stanów 

Zjednoczonych z rynków SMB, korporacyjnych i mieszkaniowych oraz nadzieja na 

rozszerzenie rynku UE o punkty dostępowe Wi-Fi i przełączniki sieciowe.

Firma poszukuje współpracy w ramach umowy handlowej.

A Taiwan-based manufacturer with ODM/OEM capability and flexible 

manufacturing sites. Building Networking products for US customers from SMB, 

enterprise, and residential markets and hope to expand the EU market with WiFi 

Access Points and Network Switches.

They are looking for a commercial agreement.

20/12/2023 różne inne produkty



BOKR2022122000

1

Firma z siedzibą w Korei  specjalizuje się w produkcji/rozwoju środków do 

dezynfekcji poręczy UV. Poszukują potencjalnych wyłącznych agentów na rynku 

europejskim. Firma specjalizuje się w produkcji i rozwoju odkażacza UV do poręczy 

schodów ruchomych i chodników ruchomych. Nie tylko może eliminować różne 

zarazki, bakterie i wirusy, ale jest również zatwierdzony do dezynfekcji COVID-19 z 

99,99% wskaźnikiem eliminacji. Nasz produkt jest instalowany na głównych 

lotniskach, stacjach metra i centrach handlowych, gdzie skupia się duża liczba 

ludności, zajmując dużą część higieny publicznej.

The company is located in Korea and specialized in the production/development of 

UV handrail sanitizers. They are looking for potential exclusive agents in the Europe 

market. The company is specialized in production and development of the UV 

Sanitizer for the handrail of the escalators and moving walks. Not only can it 

eliminate various germs, bacteria and viruses, it is also approved of being able to 

disinfect the COVID-19 with 99.99% elimination rate. Our product is installed in 

major airports, underground railway stations and shopping malls where large 

amount of population is focused, taking a big part of the public hygiene.

20.12.2023 różne inne produkty

BOTW202212210

01

Firma z Tajwanu opracowała wiele materiałów laminowanych różnymi rodzajami 

tkanin, gumą i gąbką do produktów konsumenckich, artykułów sportowych, 

odzieży, strojów kąpielowych i produktów przemysłowych.

Ich asortyment produktów obejmuje tkaninę neoprenową, arkusze gumy 

neoprenowej, tkaninę laminowaną, tkaninę funkcjonalną, odzież sportową, kurtkę, 

spodnie, torby, odzież, stroje kąpielowe i zdrowe ochraniacze kolan.

They've developed many materials laminated with various kinds of fabric, rubber, 

and sponge for consumer products, sporting goods, garments, swimwear, and 

industry products.

Their product range includes Neoprene fabric, Neoprene rubber sheets, Laminated 

fabric, functional fabric, sporting wears, Jacket, pants, bags, garments, swimwear, 

and healthy knee supports.

21/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOTR2022122100

2

Turecka firma, od 14 lat działająca w branży metalowej. Głównym profilem 

działalności firmy są zbiorniki modułowe ze stali nierdzewnej oraz węże pożarnicze. 

Ponadto, w centrum zainteresowania firmy znajdują się specjalne projekty 

materiałów metalowych i produkcja metali na zlecenie.

A Turkish company, has been in the metal manufacturing sector for 14 years.The 

main businesses of the company are stainless steel modular tanks and fire hoses. 

In addition, special design metal materials and contract metal production are the 

focal points of the company.

21/12/2023 metalowa

BOTR2022122100

3

Turecka firma informatyczna opracowuje programy do planowania zasobów 

przedsiębiorstwa (ERP) w strefie technologicznej Erciyes Technopark. Program 

obejmuje moduły podrzędne, takie jak integracja e-commerce, wstępne 

księgowanie, zarządzanie magazynem i planowanie zapotrzebowania 

materiałowego (MRP). Program umożliwia zarządzanie wszystkimi 

marketplace'ami i serwisami biznesowymi z zakresu e-commerce z jednego ekranu. 

Firma poszukuje partnerów na podstawie umów agencyjnych.

Turkish IT company develops Enterprise Resource Planning (ERP) programs in 

Erciyes Technopark technology zone. The program includes sub-modules such as e-

commerce integration, pre-accounting, warehouse management, and Material 

Requirement Planning (MRP). The program enables the management of all 

marketplaces and websites of businesses in the field of e-commerce from a single 

screen. The company is looking for partners under commercial agency agreements.

21/12/2023 komputery i IT

BOUA202212200

04

Ukraińska firma oferuje elektroniczny system zarządzania dokumentami i 

konstruktor dokumentów. Zespół prawników firmy specjalizuje się w sporządzaniu 

umów o różnej tematyce o dowolnej złożoności. Firma oferuje współpracę na 

podstawie umowy handlowej.

Ukrainian company presents electronic document management system and 

document constructor. Company`s team of lawyers specializes in drafting contracts 

of different spheres any complexity.

21/12/2023 doradztwo i konsultacje



BOTR2022122100

5

Turecka firma od 1997 roku w Stambule produkuje różne wyroby tkane i plecione. 

Firma prowadzi różne działania produkcyjne, w tym między innymi obroże dla 

kotów, smycze, pleciony elastyczny pasek, elastyczny elastyczny pasek, zamykane 

sznurowadła, elastyczne szelki, uchwyt do toreb itp.

Firma chce rozszerzyć swoją działalność międzynarodową poprzez pozyskiwanie 

nowych partnerów jako sprzedawców umów handlowych.

Turkish company has been manufacturing various woven and braided based 

products since 1997 in Istanbul. Company has various manufacturing activities 

including but not limited with cat dog collars, leashes, braided elastic belt, stretch 

elastic belt, lockable shoelaces, elastic suspender, bag handler etc.

The company would like to expand its international activity by locating new 

partners as sellers for commercial agreements.

21/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOES2022122002

5

Rozwiązanie koncentruje się na zabezpieczaniu dowolnego sprzętu, urządzeń 

podłączonych do Internetu, urządzeń IoT/OT oraz mobilnych użytkowników 

końcowych/pracowników podłączonych do Internetu w dowolnym miejscu na 

świecie. Działa jako mobilne środowisko, które zapewnia bezpieczeństwo urządzeń, 

sieci i pracowników, gwarantując bezpieczną komunikację w środowisku 

stacjonarnym lub mobilnym. Rozwiązanie można zintegrować jako część 

kompletnej usługi cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstw i zapewnia integralną 

ochronę dla Przemysłu 4.0. Firma oferuje współpracę na podstawie umowy 

handlowej.

The solution is focused on securing any equipment, internet connected devices, 

IoT/OT devices and on the go end-users/workers connected to internet in any 

place of the world. It works as a mobile security environment that ensures the 

security of the devices, networks and workers, guaranteeing a secure 

communication for stationary or mobile environment. The solution can be 

integrated as a part of a complete cybersecurity service for Enterprises and gives 

an integral protection for Industry 4.0.

21/12/2023 komputery i IT

BOHU202212210

10

Węgierskie MŚP poszukuje dystrybutorów swoich wewnętrznych pojemników do 

recyklingu, partnerów do zarządzania obiektami oraz właścicieli obiektów 

związanych z kompleksową usługą gospodarowania odpadami.

Docelowe miejsca to w zasadzie 3 europejskie miasta: Praga, Bratysława, Wiedeń.

Hungarian SME is looking for distributors for its indoor recycling bins, facility 

management partners and facility owners related to complex waste management 

service.

Target destinations are basically the 3 European cities: Prague, Bratislava, Vienna.

21/12/2023
środowisko/energia/ochron

a środowiska

BRDE2022121902

0

Niemiecki producent skomplikowanych podzespołów elektronicznych i 

mechatronicznych poszukuje dostawcy elementów wtryskowych z tworzyw 

sztucznych na terenie krajów UE. Wymagane części będą stanowić obudowę nowo 

opracowanej jednostki sterującej dla sektora motoryzacyjnego. Pożądany dostawca 

powinien mieć doświadczenie w produkcji dla przemysłu motoryzacyjnego i 

posiadać wysoki standard jakości.

A German manufacturer of complex electronic and mechatronic components is 

looking for a supplier of plastic injection moulding parts in the EU countries. The 

required parts will form the housing of a newly developed control unit for the 

automotive sector. The desired supplier should be experienced in manufacturing 

for the automotive industry and have a high-quality standard.

21/12/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOUA202212200

15

Nasza firma oferuje klientom:

• Usługi eksportowe.

• Współpracę z istniejącymi sieciami firm partnerskich w różnych krajach.

• Narzędzia potrzebne do wykonania zadania.

• Szybką i sprawną realizację zadań i proponowanych rozwiązań.

• Badania, segmentacja rynku i budowanie strategii.

• Przygotowywanie, uzasadnianie i organizacja wszelkiej logistyki (transport, 

magazynowanie) z tym związanej

operacje eksportowe, a także wsparcie dokumentacyjne z zaleceniami dotyczącymi 

księgowości i odpraw celnych.

Our company offer to clients:

• Export services.

• Cooperation with existing networks of partner companies in different countries.

• Tools needed to accomplish the task.

• Fast and efficient execution of tasks and proposed solutions.

• Research, market segmentation and strategy building.

• Preparation, substantiation and organization of all logistics (transport, 

warehousing) related to

export operations, as well as documentary support with recommendations for 

accounting and customs clearance.

21/12/2023 transport/logistyka



BOIT2022122101

2

Włoska firma, znana z tworzenia konkretnych czekoladek, które są reprodukcją 

„Capri’s

Faraglioni”, jest producentem bardzo szczególnego produktu. Od pierwszego 

pomysłu łączenia ciemnej czekolady z kremem cytrynowym linia produktów 

wzbogacana była przez lata o nowe i oryginalne połączenia różnych smaków. Firma 

poszukuje umów na usługi dystrybucyjne

Italian company, known for having created particular chocolates, which reproduce 

“Capri’s

Faraglioni” (stacks of sea rock), is a producer of a very particular product. From the 

first intuition of combining dark chocolate with lemon cream, the product line has 

been enriched, over the years, with new and original combinations of different 

tastes. The company is looking for distribution services agreements

21/12/2023 spożywcza

BRRO2022122101

7

Północno-wschodnia rumuńska firma produkująca domy drewniane w technologii 

„drewnianej” poszukuje producentów innowacyjnych materiałów 

termoizolacyjnych (posiadających certyfikat CE) jako alternatywy dla wełny 

mineralnej lub styropianu oraz innych specyficznych elementów metalowych, na 

bazie umowa handlowa i/lub umowa dostawcy.

North-Eastern Romanian company producer of wooden houses by using the 

"timber-frame" technology is looking to purchase from producers of innovative 

thermal insulating materials (with CE certification) as alternatives to mineral wool 

or polystyrene and other specific metal parts, based on a commercial agreement 

and/or supplier agreement.

21/12/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOUA202212190

27

Zrównoważona marka kompostowalnych zastaw stołowych na bazie kawy, 

zlokalizowana we Lwowie (Ukraina), oferuje własnej produkcji świece dekoracyjne 

w biodegradowalnych pojemnikach z recyklingu fusów kawowych z jednym z 

symbolicznych aromatów Ukrainy. Są zainteresowani współpracą biznesową z 

detalistami.

Sustainable brand of coffee-based compostable tableware, situated in Lviv 

(Ukraine), offers self-produced decorative candles in biodegradable containers 

from recycled coffee grounds with one of the symbolic aromas of Ukraine. They are 

interested in business cooperation with retailers.

21/12/2023 różne inne produkty

BOUA202212210

24

Ukraińska firma zajmuje się rozwojem i produkcją wyrobów z drewna, w tym 

sklejki. Firma poszukuje rzetelnych partnerów do długoterminowej współpracy 

oraz zawierania umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Ukrainian company is engaged in the development and production of wood 

products, including plywood. The company is looking for reliable partners for long-

term cooperation and for the conclusion of distribution services agreements.

21/12/2023 produkty drewniane, meble

BOBA202211160

04

Ta firma z Bośni i Hercegowiny jest dostawcą dla przemysłu motoryzacyjnego i 

niezwiązanego z motoryzacją. Oferuje dostawy różnych aluminiowych części 

odlewanych ciśnieniowo takich jak obudowy zaworów, radiatory, korpusy 

siłowników, obudowy lamp przemysłowych, korpusy lusterek samochodowych, 

pokrywy pomp, elementy sprzęgła, narzędzia do odlewania ciśnieniowego i 

narzędzia do przycinania. Produkty stosowane są do chłodzenia części 

elektronicznych w pojazdach, elementów wtrysku paliwa, elementów układu 

wydechowego, dźwigni zmiany biegów, elementów konstrukcyjnych oraz lekkich 

karoserii.

This company from Bosnia and Herzegovina is automotive and non-automotive 

industry supplier offering supply of various aluminium die casted parts such as 

valve housings, heat sinks, actuator bodies, industry light housings, vehicle mirror 

bodies, pump covers, clutch components, die casting tools and trimming tools. 

Products are used for cooling electronic parts in vehicles, fuel injection 

components, exhaust system components, gear shifting, structural parts and light 

bodies.

22/12/2023 narzędzia i części

BOBA202212220

20

Firma została założona w 2008 roku w gminie East New Sarajevo, Bośnia i 

Hercegowina, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym obszarem 

działalności firmy jest projektowanie i realizacja światłowodowych sieci 

telekomunikacyjnych. Współpraca z potencjalnymi partnerami może opierać się na 

podwykonawstwie. Główne kraje zainteresowania potencjalnymi partnerstwami to 

Chorwacja, Słowenia, Austria i Niemcy.

The company was founded in 2008 in the municipality of East New Sarajevo, 

Bosnia and Herzegovina, as a limited liability company. The main field of operation 

of the company is the design and implementation of fiber optic 

telecommunications networks. Cooperation with potential partners can be based 

on subcontracting agreement. Main countries of interest for potential partnerships 

are Croatia, Slovenia, Austria and Germany.

22/12/2023 inne usługi



BOKR2022122200

2

Koreańska firma opracowała chłodzony powietrzem i wodą zasilacz PEM FC do 

zastosowań mobilnych. W porównaniu z produktami konkurencji ten innowacyjny 

produkt jest mniejszy i lżejszy, a przy tym zapewnia doskonałą wydajność, trwałość 

i stabilność. Koreańska firma poszukuje partnerów do sprzedaży lub dystrybucji jej 

produktów na podstawie umowy handlowej

A Korean company has developed an air-cooled and a water-cooled PEM FC power 

pack for mobility applications. Compare to competitors’ products, this innovative 

product is smaller and lighter with excellent performance, durability and stability. 

The Korean company is looking for partners which sell or distribute its products 

under a commercial agreement

22/12/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOSI2022122101

9

Słoweński producent elektrokardiografów medycznych (EKG) do noszenia 

poszukuje Partnerów z ugruntowaną siecią i kanałami sprzedaży na rynku urządzeń 

medycznych. W celu wprowadzenia nowych, innowacyjnych funkcjonalności 

diagnostycznych oraz zdobycia nowych rynków, firma poszukuje również 

inwestorów kapitałowych w ramach akwizycji lub umowy finansowej.

A Slovenian manufacturer of wearable electrocardiograph medical device (ECG) is 

looking for Partners with established network and sales channels in medical 

devices market are sought. In order to introduce new innovative diagnostic 

functionality and reach new markets the company is also seeking equity investors 

under acquisition or financial agreement.

22/12/2023 medycyna

BOTR2022122200

3

Turecki producent zajmujący się obróbką osi i elementów układu zawieszenia, 

zwłaszcza w zakresie gotowych obudów osi, osi wleczonych, osi do przyczep, osi 

pchanych i osi odlewanych do zastosowań w pojazdach użytkowych i specjalnych, 

poszukuje międzynarodowych dystrybutorów swoich produktów. Rozważanym 

typem współpracy jest umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Turkish manufacturer working on axles and suspension system components 

especially in the fields of fabricated axle housings, tag axles, trailer axles, pusher 

axles and cast axles machining for commercial and special vehicle applications is 

looking for international distributors for its products. The type of cooperation 

considered for this is a distribution services agreement.

22/12/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOGR202212210

09

Grecka firma specjalizująca się w mikronanotechnologii i inżynierii powierzchni, 

przygotowująca wysokiej klasy materiały eksploatacyjne do zastosowań 

związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem żywności, rolnictwem i ochroną 

środowiska, poszukuje partnerów do umów handlowych. Firma posiada pionierską 

technologię modyfikacji powierzchni powszechnie stosowanych w urządzeniach 

diagnostycznych, prowadzącą do produktów o wartości dodanej, zwaną 

„nanotechnologią plazmową”.

Greek company with expertise in micro-nanotechnology and surface engineering, 

preparing high-end consumables for health, food safety, agricultural and 

environmental applications seeks partners for commercial agreements. The 

company has a pioneering technology for the modification of surfaces commonly 

used in diagnostics devices that leads to added-value products, that is called 

“plasma nannotechnology”.

22/12/2023 różne inne produkty

BOLT2022122000

5

Litewska firma zajmuje się ręcznie robionymi elementami metalowymi, bramami, 

ogrodzeniami i balustradami. Firma poszukuje partnerów za granicą do pracy w 

ramach umowy podwykonawczej lub produkcyjnej.

The Lithuanian company is inwolwed in hand made metal elements, gates, fences 

and railings manufacturing. The company is looking for partners abroad to work 

under the subcontracting or manufacturing agreement.

22/12/2023 metalowa

BOGR202212130

31

Algorytm uczenia maszynowego Homexpress dopasowuje listy podaży i popytu 

całej sieci i znajduje dla Ciebie idealne dopasowanie. Tylko certyfikowani 

konsultanci ds. nieruchomości zarejestrowani w Rejestrze Działalności 

Gospodarczej (G.E.MI.) mogą wejść do sieci Homexpress. Jednocześnie system 

ocen użytkowników umożliwia każdemu członkowi pisanie i czytanie recenzji na 

temat współpracownika, z którym został przydzielony do współpracy.

The Homexpress machine learning algorithm matches the supply and demand 

listings of the entire network and finds you the ideal match. Only certified real 

estate consultants registered with Commercial Business Registry (G.E.MI.) are 

allowed to enter the Homexpress network. At the same time, the user rating 

system allows each member to write and read reviews about the colleague with 

whom they have been assigned to cooperate with.

22/12/2023 komputery i IT

BOIT2022122200

7

Włoska firma jest producentem wysokiej jakości ciastek i innych wyrobów 

cukierniczych. Firma specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju herbatników 

według typowych lokalnych receptur; herbatniki są wytwarzane z mąki pszennej i 

kukurydzianej, masła i jaj. Firma produkuje również ekologiczne i wegańskie 

ciasteczka.

Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów w innych krajach.

The Italian company is a producer of high-quality cookies and other confectionery. 

The company is specialized in the production of different types of biscuits, 

following typical local recipes; biscuits are made with wheat and maize flour, 

butter, and eggs. The company also produces organic and vegan cookies.

The company is looking for distributors or agents in other countries.

22/12/2023 spożywcza



BOHR202212220

08

Firma oferuje usługi z zakresu automatyki przemysłowej i sterowania procesami 

oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Ponadto opracowuje rozwiązania 

dostosowane do specyfiki procesu i wymagań klienta. Firma poszukuje partnerów 

zainteresowanych współpracą w ramach umowy handlowej.

The company is providing industrial automation and process control services, as 

well as optimization of production processes. In addition, it develops customized 

solutions according to the specifics of the process and the customer's 

requirements.

22/12/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOMK202212210

23

Producent i sprzedawca specjalizujący się w branży obróbki metali i branży 

elektrycznej z Macedonii z uznanym doświadczeniem w dostarczaniu sprzętu i 

rozwiązań elektrycznych od 2006 roku poszukuje nowych możliwości ekspansji 

międzynarodowej. Poszukują firm publicznych lub prywatnych w celu nawiązania 

długotrwałych relacji biznesowych, udostępniając swoje produkty w formie umowy 

handlowej lub umowy produkcyjnej.

A producer and seller specialized in the metal processing and electrical industry 

from Macedonia with well-recognized experience in providing electrical equipment 

and solutions since 2006 is looking for new international expansion opportunities. 

They are in search of public or private-owned companies in order to establish long-

term business relationships, by making their products available in the form of 

commercial agreement or manufacturing agreement.

22/12/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOTR2022122201

0

Tureckie MŚP jest dostawcą rozwiązań w branży systemów monitorowania i 

kontroli ruchu morskiego. Firma oferuje produkty i usługi, takie jak AIS (System 

Automatycznej Identyfikacji), transpondery, urządzenia wspomagające nawigację 

(AtoN), stacje brzegowe i oprogramowanie monitorujące. Firma oferuje swoje 

szerokie umiejętności i wiedzę do umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub podwykonawstwa.

The Turkish SME is a solution provider in Marine Traffic Monitoring and Control 

Systems industry. The company offers products and services such as AIS 

(Automatic Identification System), transponders, aid to navigation (AtoN) devices, 

shore stations and monitoring softwares. The company offers its broad skills and 

knowledge for a commercial agency agreement, distribution services agreement or 

a subcontracting.

22/12/2023 transport/logistyka

BOTR2022122200

4

Turecka firma specjalizuje się w produkcji kształtek kutych, kształtek nierdzewnych, 

rur oraz łączników. Firma jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby przemysłu w 

zakresie stali węglowej, stali nierdzewnej, stali stopowych i grup stali specjalnych. 

Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy handlowej oraz 

umowy produkcyjnej.

The Turkish company is specialized in the production of forged fittings, stainless 

fittings pipes and connecting pieces. The company has the capacity to meet all the 

needs of the industry with carbon steel, stainless steel, alloy steels and special steel 

groups. The company is looking for partners to cooperate under commercial 

agreement and manufacturing agreement.

22/12/2023 metalowa

BRDE2022122201

3

Niemiecki przedsiębiorca zajmuje się doradztwem w zakresie sprzętu dla koni chce 

zaprojektować własny sprzęt. Poszukuje partnera posiadającego fachową wiedzę 

na temat skór i ich obróbki.

German entrepreneur is a consulting for horse tacks and wants to design his own 

horse tacks. He is looking for a partner with professional knowledge about leather 

and leather processing.

22/12/2023 różne inne produkty

BORO202212220

15

Rumuńska firma dostarcza rozwiązania do przechowywania w silobagach, które 

zapewniają zachowanie zbiorów w optymalnych warunkach i jest zainteresowana 

znalezieniem partnerów do sprzedaży swoich produktów na rynkach zewnętrznych, 

w oparciu o umowę handlową.

A Romanian company is providing silobag storage solutions that ensures the 

harvest preservation in optimal conditions and is interested to find partners to sell 

its products on external markets, based on a commercial agreement.

22/12/2023 różne inne produkty



BOFR2022122201

4

Francuski producent jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie odżywiania i 

odchudzania z ofertą dedykowaną zdrowemu podjadaniu i kontroli wagi. Firma 

została założona przez dietetyka (Dr) z ponad 40-letnim doświadczeniem w walce z 

otyłością, nadwagą i cukrzycą. Zalety ich produktów:

- bez dodatku cukru

- bez białej mąki

- niezwykle smaczne

- o najniższym indeksie glikemicznym

- wysoka zawartość błonnika i niska zawartość węglowodanów.

Producent poszukuje teraz nowych, rzetelnych partnerów handlowych za granicą.

The French manufacturer is one of the world leaders in nutrition and slimming area 

with a range dedicated to healthy snacking and weight control. The company was 

founded by a nutritionist (Dr) with over 40 years of experience in the fight of 

obesity, overweight and diabetes. Their products advantages :

- no added sugar

- no white flour

- extremely tasty

- with the lowest glycemic index

- high in fibers and low carbs.

The manufacturer is now looking for new reliable commercial partners abroad.

22/12/2023 doradztwo i konsultacje

BOUA202212220

17

Ukraińska firma produkuje szeroką gamę przekąsek. Główne produkty to 

słonecznik, pestki i pestki dyni, orzeszki ziemne. Firma proponuje wysokiej jakości 

produkty przydatne dla zdrowia wytwarzane zgodnie z normą ISO 22000:2018. 

Firma chce współpracować z dystrybutorami lub sieciami detalicznymi w ramach 

umów dystrybucyjnych.

Ukrainian company produces wide range of snacks. Main products are sunflower, 

pumpkin seeds and kernels, peanuts. The company proposes high-quality products 

useful for health produced according to ISO 22000:2018. The company wants to 

cooperate with distributors or retail-networks under distribution agreements.

22/12/2023 spożywcza

BOMK202212220

18

Producent i sprzedawca mąki pszennej i wypieków z mąki pszennej z Macedonii 

Północnej założony w 1992 roku, poszukuje partnerów do nawiązania 

długotrwałych relacji biznesowych w celu zwiększenia sprzedaży mąki pszennej i 

udziału w rynku sprzedaży wypieków na podstawie umowy handlowej .

A producer and seller of wheat flour and wheat flour baked products from North 

Macedonia established in 1992, is in search of partners to establish long-term 

business relationships with in order to increase its wheat flour sales and market 

share of baked goods sales via commercial agreement.

22/12/2023 spożywcza

BOTR2022122300

1

Turecka firma produkuje zestawy sof, meble do sypialni, meble do jadalni, stelaże i 

łóżka, stoliki kawowe oraz szafki RTV. Produkuje 12 różnych zestawów sof, osiem 

różnych modeli do sypialni, 11 różnych modeli jadalni, pięć różnych zestawów 

stolików kawowych. Posiada również różne opcje kolorów i tkanin.

Firma poszukuje partnerów do rozbudowy sieci w ramach umów agencyjnych.

The Turkish company produces sofa sets, bedroom furniture, dining room 

furniture, base & bed, coffee table, and TV units. It produces 12 different sofa sets, 

eight different bedroom models, 11 different dining room models, five different 

coffee table sets, and 12 different TV units. It also has different color and fabric 

options.

The company is looking for partners to expand its network under commercial 

agency agreements.

23/12/2023 produkty drewniane, meble

BOTR2022122300

4

Turecka firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku, zajmuje się 

produkcją oprogramowania dla medycyny rodzinnej. Do dyspozycji lekarzy 

rodzinnych oddano instytucjonalny mechanizm kontrolno-śledczy Medycyny 

Rodzinnej oraz opracowany przez spółkę System Informatyczny Medycyny 

Rodzinnej. Produkty zyskały popularność wśród użytkowników ze względu na ich 

„szybkie działanie” i „praktyczne zastosowanie”. Firma poszukuje nowych 

partnerów do sprzedaży oprogramowania w ramach umów agencyjnych.

The Turkish company, which started its operations in 2010, produces family 

medicine software. The Family Medicine institutional control-follow-up mechanism 

and the Family Medicine Information System developed by the company were put 

into the service of family physicians. The products have gained popularity among 

users for their "quick action" and "practical use" features. The company is looking 

for new partners to sell the software within commercial agency agreements.

23/12/2023 medycyna



BOHR202212230

06

Firma produkuje najwyższej jakości nawozy granulowane z wełną azotową w celu 

zaspokojenia rosnącego światowego zapotrzebowania na produkty przyjazne dla 

środowiska z bezpiecznymi i naturalnymi składnikami organicznymi. Wełna jest 

organiczna i w 100% naturalna. Dzięki zastosowaniu granulek wełny jako nawozu 

zmniejsza się ilość CO2 z powietrza.

Company produces the highest quality nitrogen wool pellet fertilizer to satisfy the 

global increasing demand for environmentally friendly products with safe and 

natural organic ingredients. Wool is organic and 100% natural. By using wool 

pellets as fertilizer the amount of CO2 from the air is reduced.

23/12/2023 rolnictwo

BOFI2022122300

3

Fiński producent sprzętu medycznego - igieł cyfrowych poszukuje dystrybutorów 

na rynek europejski. Misją firmy jest przekształcenie wcześniej pasywnych igieł w 

wysokiej jakości urządzenia medyczne z wykrywaniem, które pomagają bezpiecznie 

i skutecznie wykonywać wymagające nakłucia. Pierwszym zastosowaniem jest igła 

rdzeniowa, która wykorzystuje spektroskopię bioimpedancyjną do wykrywania 

płynu mózgowo-rdzeniowego podczas medycznie wskazanych nakłuć lędźwiowych.

A Finnish medical device manufacturer of digital needles is looking for sales 

distributors in European market. The company is on a mission to transform 

previously passive needles to sensing-enabled high-value medical devices that help 

performing demanding punctures safely and efficiently. The first application is a 

spinal needle that employs bioimpedance spectroscopy to detect cerebrospinal 

fluid during medically indicated lumbar punctures.

23/12/2023 medycyna

BOUA202212230

11

Ukraińskie MŚP, którego główną działalnością jest dostarczanie najszerszej gamy 

nowoczesnych płytek i produktów pokrewnych w cenach, które zaspokoją potrzeby 

klientów o różnym poziomie zamożności. Głównym zadaniem firmy jest 

zapewnienie skoordynowanych dostaw produktów do klientów na całym świecie, a 

także dostęp do nowych perspektywicznych rynków. Proponowana współpraca w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Główne atuty: polityka 

cenowa, własne surowce, kontrola jakości.

Ukrainian SME, the main activity of which is to provide the widest range of modern 

tiles and related products at prices that will meet the needs of clients with different 

levels of wealth and wishes. The main task of the company is to ensure clear and 

coordinated delivery of products to customers around the world, as well as access 

to new promising markets. Proposed cooperation through a distribution services 

agreement. Main advantages: price policy, own raw materials, and quality control.

23/12/2023
materiały i usługi 

budowlane

BORO202212230

22

Położony zaledwie 25 km od Krajowej, w wiejskiej okolicy Bratovoiești – Rojişte, 

hotel oferuje wysokiej jakości zakwaterowanie, 30 przestronnych pokoi i 4 domki z 

widokiem na jezioro i las. Posiada bogate zaplecze, m.in. kryte spa, odkryte baseny 

z naturalną słoną wodą, 3 korty tenisowe, boisko do piłki nożnej, plac zabaw, 

sporty wodne. Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy na podstawie 

umowy handlowej.

Located just 25 km away from Craiova, in the rural area of Bratovoiești – Rojişte, 

the hotel offers high quality accommodation, 30 spacious rooms and 4 A line 

cottages with a view of the lake and forest. It has extensive facilities, including 

indoor spa, outdoor swimming pools with natural salty water, 3 tennis corts, a 

football court, playground, water sports. The company is interested in establish a 

cooperation under a commercial agreement.

23/12/2023 turystyka

BOLT2022122300

2

Litewska firma jest producentem nawozów płynnych i korektorów do wody. 

Poszukuje partnerów handlowych do współpracy w ramach umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.

The Lithuanian company is liquid fertilizers and water correctors producer. It is 

looking for trade partners to work under the distribution services agreement.
23/12/2023 różne inne produkty

BOMK202212230

23

Macedońska firma z branży spożywczej oferuje szeroką gamę produktów ze 

zdrową żywnością takich jak płatki śniadaniowe, batony musli, produkty 

dietetyczne, produkty sojowe, mleko bezmleczne, produkty pełnoziarniste i 

nasiona, oleje nierafinowane, naturalne słodziki, niskotłuszczowe produkty, 

suplementy diety itp. Producent poszukuje doświadczonych dystrybutorów i 

hurtowników spożywczych do wprowadzenia asortymentu na rynki lokalne w 

ramach umowy handlowej.

A Macedonian company from the food industry is offering its wide range of health-

food products such breakfast cereal, muesli bars, diet products, soy products, non-

dairy milk, whole grains, and seeds, unrefined oils, natural sweeteners, low-fat 

products food supplements, etc. The producer is looking for experienced food 

distributors and wholesalers to introduce the range to their local markets under 

commercial agreement.

23/12/2023 spożywcza

BOIT2022122302

4

Włoska firma opracowała oprogramowanie zapobiegające plagiatom dla 

nauczycieli, studentów, placówek oświatowych i wydawnictw. Firma poszukuje 

dystrybutorów z doświadczeniem w tej dziedzinie do promocji swoich usług w 

nowych krajach.

Italian company has developed a software to prevent plagiarism for teachers, 

students, educational institutions and publishing entities. The company is looking 

for distributors with experience in thisspecific field to promote its services in new 

foreign countries.

23/12/2023 komputery i IT



BOUA202212250

02

Ukraiński producent oferuje czystą odolejoną lecytynę słonecznikową w proszku 

(dodatek do żywności E-322) o zawartości fosfolipidów min. 97%.W przemyśle 

spożywczym lecytyna stosowana jest jako emulgator i przeciwutleniacz. Lecytyna 

jako dodatek dietetyczny znajduje zastosowanie w racjach pokarmowych ludzi jako 

dodatkowe źródło fosfolipidów. Producent poszukuje stałych partnerów 

handlowych w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Możliwa jest 

produkcja pod marką własną dla sieci handlowych.

Ukrainian producer offers pure deoiled sunflower lecitin powder (food additive E-

322) with the content of phospholipids min.97%. Product of food and dietary grade 

is available. In food industry lecitin is used as an emulsifier and antioxidant. Lecitin 

as a diet additive is used in food rations of people as an additional source of 

phospholipids. Producer is looking for long-term sales partners under distribution 

services agreement. Manufacturing under private label for retail chains is possible.

25/12/2023 spożywcza

BOIL2022122500

1

Firma jest wiodącym producentem nasion roślin polowych specjalizującym się w 

produkcji, czyszczeniu, zaprawianiu, pakowaniu i sprzedaży kilku gatunków roślin 

uprawnych, a także w produkcji materiału do szczepienia i dostarczaniu materiałów 

rozmnożeniowych. Firma poszukuje do współpracy dystrybutorów rolnych oraz 

komplementarnych firm rolniczych.

The company is a leading field crop seed company specializing in producing, 

cleaning, treating, packaging, and marketing several field crop species, as well as 

producing grafting stock and supplying propagation materials. The company is 

looking to cooperate with agricultural distributors and complementary agricultural 

companies.

26/12/2023 rolnictwo

BOMK202212070

29

Firma z Macedonii Północnej produkująca nawozy dolistne zarówno w formie 

krystalicznej jak i płynnej poszukuje zagranicznych dystrybutorów na rynek UE. 

Produkty te są w 100% rozpuszczalne zgodnie z normami europejskimi i sprawdziły 

się już na rynkach Macedonii Północnej, Kosowa i Polski.

A company from North Macedonia that produces foliar fertilizers, both in crystal 

and liquid form, is looking for foreign distributors on the EU market. These 

products are 100% soluble according to the European standards and are already 

proven on the markets in North Macedonia, Kosovo and Poland.

26/12/2023 różne inne produkty

BOMK202212230

08

Firma informatyczna z Macedonii Północnej opracowała innowacyjne 

oprogramowanie do obsługi działalności biznesowej pracowników, które obejmuje 

wszystkie operacje w działach zasobów ludzkich (HR). To rozwiązanie jest 

odpowiednie dla każdego rodzaju firmy lub organizacji, która potrzebuje 

przechowywać i przetwarzać dane wszystkich pracowników. Firma poszukuje 

nowych klientów lub dostawców oprogramowania do współpracy na podstawie 

umowy agencyjnej.

IT company from North Macedonia has developed an innovative employee 

business operations software that covers all operations in Human Resources (HR) 

departments. This solution is suitable for any kind of company or organization 

needing to store and gain processing data for all employees. The company is 

looking for new clients or software vendors for cooperation under commercial 

agency agreement.

26/12/2023 inne usługi

BOMK202212260

04

Macedońska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży dodatków i innych 

chemicznych materiałów budowlanych poszukuje na rynku UE rzetelnych 

dystrybutorów i partnerów, którym może zaoferować produkty i rozwiązania 

nawet najbardziej specyficznych problemów współczesnego budownictwa.

Macedonian company specialized in production and sale of additives and other 

chemical building materials is looking for reliable distributors and partners working 

on the EU market to whom it can offer products and solutions, even to the most 

specific problems of the modern construction industry.

26/12/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOMK202212260

05

Prosperująca firma metalurgiczna z Macedonii Północnej, założona w 1947 roku, 

jest zainteresowana wprowadzeniem swoich produktów na rynki krajów UE, USA i 

Chin. Doświadczony producent zamiatarek drogowych, wyrobów z blachy, 

wyrobów z drutu oraz innych wyrobów potrzebnych w różnych branżach chciałby 

nawiązać współpracę handlową z rzetelnymi, godnymi zaufania partnerami 

(hurtownie, dystrybutorzy) na zasadzie umowy handlowej.

A successful metallurgic company from North Macedonia, established in 1947, is 

interested to launch its products on the markets in EU countries, USA and China. 

This experienced manufacturer of road sweepers, sheet metal products, wire 

products, and other products needed in different sectors would like to establish 

business cooperation with reliable trustworthy partners (wholesalers, distributors) 

under the commercial agreement.

26/12/2023 metalowa

 BOTR202212260

07

Turecka firma specjalizuje się w spawanych, prasowanych i obrabianych wyrobach 

dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma jest OEM i produkuje wszelkiego rodzaju 

zawiasy do drzwi oraz materiały arkuszowe dla sektora motoryzacyjnego. Firma 

poszukuje umowy podwykonawczej na wolne moce produkcyjne.

Turkish company is specialised in the welded, pressed and machined products for 

the automotive industry. The company is an OEM and produces all kinds of door 

hinge and sheet material for the automotive sector. The company is looking for 

subcontracting agreement for its free capacity.

26/12/2023 narzędzia i części



BOUA202212260

10

Ukraińska firma o długiej tradycji, zrównoważona i doświadczona na arenie 

międzynarodowej specjalizuje się w produkcji części i komponentów do sprzętu 

górniczego, hutniczego, energetycznego i rolniczego. Firma zapewnia wszystkie 

etapy produkcji maszyn - od pojedynczych sztuk po duże serie w szybkim terminie 

realizacji. Firma chce podjąć współpracę w ramach umów podwykonawczych i 

produkcyjnych.

A long-established, sustainable, and internationally experienced Ukrainian 

company is specialized in manufacturing of parts and components for mining, 

metallurgical, power and agricultural equipment. The company provides all stages 

of machinery production - from single unit to large series in quick delivery time. 

The company wants to cooperate under subcontracting and manufacturing 

agreements.

26/12/2023 narzędzia i części

BOMK202212260

12

Firma z Macedonii Północnej specjalizuje się w produkcji różnorodnych wyrobów 

metalowych takich jak maszyny rolnicze, kontenery, konstrukcje stalowe, 

ogrodzenia, części zamienne oraz inne wyroby metalowe oraz części według 

potrzeb klientów. Obecnie eksportują do niektórych krajów regionu Bałkanów 

Zachodnich, ale szukają możliwości rozszerzenia swojej działalności na inne rynki 

zagraniczne poprzez umowę handlową.

A company from North Macedonia is specialized in manufacturing a variety of 

metal products such as agricultural machinery, containers, steel structures, fences, 

spare parts and other metal products and parts according to customers’ needs. 

They currently export to some of the countries in the Western Balkan region but 

are looking for possibilities to expand their business in other foreign markets 

through a commercial agreement.

26/12/2023 metalowa

 BOMK202212260

11

Macedońska firma, jeden z liderów zbioru, przetwarzania, konfekcjonowania i 

dystrybucji grzybów i dzikich owoców na Bałkanach, stara się rozszerzyć swoją 

obecność na rynkach w ramach umów handlowych.

Macedonian company, one of the leaders of the collection, processing, packaging 

and distribution of mushrooms and wild fruits in the Balkan Region is seeking to 

expand its presence on the markets under commercial agreement.

26/12/2023 spożywcza

BOUA202212260

15

Ukraińska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania i doradztwem oferuje 

oprogramowanie dla stoczni, inżynierii morskiej, przemysłu stoczniowego, 

właścicieli statków i innych firm inżynieryjnych. Oprogramowanie zapewnia 

wszystkie rodzaje obliczeń wałów morskich wymaganych przez towarzystwa 

klasyfikacyjne dla nowych i remontowanych statków. Współpraca przewidziana jest 

poprzez umowę podwykonawczą lub outsourcingową.

The Ukrainian software development and consulting company offers software to 

shipyards, maritime engineering, shipbuilding, ship owners and other engineering 

companies. The software provides all the types of marine shafting calculations 

required by the classification societies for new and repaired ships. Cooperation is 

envisaged through subcontracting or outsourcing agreement.

26/12/2023 komputery i IT

BOTR2022122600

9 

Turecka firma specjalizuje się w produkcji platform takich jak platformy nożycowe, 

teleskopowe, przegubowe, samobieżne, holowane, przyczepowe, ratunkowe i 

samochodowe z żurawiem. Firma poszukuje partnerów do pracy na podstawie 

umowy handlowej oraz umowy dostawcy.

The Turkish company is specialized in manufacturing of platforms such as scissor, 

telescobic, articulating, self-propelled, towable, trailer, recovery and truck 

mounted crane platforms. The company is looking for partners to work under a 

commercial agreement and supplier agreement. 

27/12/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOUA202212270

07 

Ukraińska firma zajmuje się projektowaniem i produkcją drukarek 3D.

Jako małe modele o roboczej powierzchni zadruku 210x210mm

oraz modele specjalne według potrzeb klienta o polu roboczym 600x600 mm i 

większym. Ponadto firma opracowała drukarkę do drukowania betonu.

Firma oferuje swoje usługi klientom międzynarodowym poprzez umowy 

outsourcingowe lub podwykonawcze.

The Ukrainian company is engaged in the design and production of 3D printers.

As small models with a working printing area of 210x210mm

and special models according to the needs of the customer with a working area of 

600x600 mm and above. Also, the company has developed a printer for concrete 

printing.

The company offers its services to international clients through outsourcing or 

subcontracting agreements.

27/12/2023 inne usługi



BOIT2022092101

3 

Gromadząc specjalistyczną wiedzę ze środowiska akademickiego najwyższego 

szczebla i doradztwa strategicznego, Open Impact może w decydujący sposób 

przyczynić się do osiągnięcia celów każdego projektu UE w zakresie oddziaływania 

poprzez zastosowanie opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych 

narzędzi do zarządzania i oceny wpływu. Partnerzy techniczno-naukowi i inne 

organizacje, które są już zaangażowane w partnerstwa UE lub chcą zbudować 

unijne konsorcja, są poszukiwani do współpracy przy opracowywaniu/wdrażaniu 

projektów finansowanych przez UE, koncentrujących się na wpływie społecznym, 

środowiskowym i gospodarczym.

Gathering expertise from top-level academia and strategic consultancy, Open 

Impact can contribute decisively to the achievement of any EU project's impact 

objectives, through the application of ICT-driven impact management & 

assessment tools. Technical-scientific partners and other organisations, already 

involved in EU partnerships or willing to build EU consortia, are sought to 

collaborate in designing/implementing EU-funded projects with a focus on social, 

environmental and economic impact.

27/12/2023 nauka/edukacja

BOKR2022122700

1

Firma jest jednym z wiodących producentów i eksporterów urządzeń do sterylizacji 

i elektrolizy w Korei, mając ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe.  CEO firmy 

pracuje w tej dziedzinie od ponad 30 lat jako inżynier. Produkty firmy mają dobrą 

reputację na świecie.

The company would like to explain to you that they are one of the leading 

manufacturers and exporters of sterilized and electrolysis devices in Korea having a 

business background of over 20 years. Especially their CEO has been working in this 

major field for over 30 years as an engineer. Thier products have a good reputation 

in the world. So, they are sure that their products will help you to expand your 

market.

27/12/2023 różne inne produkty

BOUA202212270

02

Ukraińska firma jest jednym z największych producentów pojemników metalowych 

do transportu odpadów budowlanych i stałych, ładunków rolniczych, złomu i 

stłuczki szklanej w Ukrainie. Firma ta produkuje różnego rodzaju pojemniki 

metalowe. W celu poszerzenia rynku zbytu na te wyroby firma poszukuje nowych 

odbiorców zagranicznych w ramach umowy produkcyjnej.

A Ukrainian company is one of the largest manufacturers of metal containers for 

transportation of construction and solid waste, agricultural cargo, scrap metal and 

glass cullet in Ukraine. This company manufactures a variety of metal containers. In 

order to expand the market for these products, the company is looking for new 

foreign buyers under manufacturing agreement.

27/12/2023 metalowa

BOUA202212270

03

Ukraińska firma z Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim specjalizuje się w produkcji 

uszczelek dla firm przemysłu chemicznego i naftowego, metalurgii, inżynierii i 

obróbki metali, elektrotechniki i elektroenergetyki. Firma oferuje gotowe i 

wykonane na zamówienie materiały uszczelniające. Umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych oferowane są sklepom budowlanym, hurtowniom i detalistom 

materiałów technicznych.

The Ukrainian company from Bila Tserkva, Kyiv region, is specialized in the 

production of gaskets for companies from chemical and oil industries, metallurgy, 

engineering and metalworking, electrical engineering and electric power industry. 

The company offers ready- and custom-made gasket materials. Distribution 

services agreements are offered to construction shops, wholesalers and retailers of 

technical materials.

27/12/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOUA202212270

04

Ukraiński producent siatek bazaltowych, powstały w 2001 roku, ma bardzo 

konkurencyjną pozycję na rynku budowlanym i jest chętny do rozbudowy sieci 

partnerskich głównie na terenie krajów UE. Idealnymi partnerami biznesowymi 

mogą być firmy o ugruntowanej pozycji, działające w sektorze budowlanym, 

chcące poszerzyć swoją ofertę lub partnerzy dystrybucyjni, chętni do współpracy z 

nimi. Poszukiwane są umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Ukrainian producer of basalt mesh, established in 2001, has a very competitive 

position on the construction market and is willing to expand its partnership 

networks mainly across EU countries. Ideal business partners could be established 

companies active in the construction sector willing to expand its offer or 

distribution partners willing to collaborate with them. Distribution services 

agreements are sought.

27/12/2023
materiały i usługi 

budowlane



BOKR2022122700

5

Koreański producent, od momentu powstania w 2006 roku, stale poszerza zakres 

działalności, wytwarzając instrumenty dentystyczne i zestawy chirurgiczne do 

implantów, mające zastosowanie w różnych przypadkach chirurgicznych i w 

dziedzinie stomatologii. Dzięki konkurencyjnej jakości i cenom cieszy się dobrą 

opinią swoich klientów, którymi są dentyści, dystrybutorzy dentystyczni, a także 

producenci implantów na całym świecie.

Korean manufacturer, since it’s founding in 2006, has steadily expanded the 

business range manufacturing dental instruments and Implant surgical kits 

applicable to various surgery cases and the way to purpose in dental field. With 

competitive quality and pricing, we have got good reputation from our customers 

who are dentists, dental distributers, and also, implant manufacturers over the 

world.

27/12/2023 medycyna

BORO202207150

08

Rumuńska firma z Transylwanii działa w branży meblarskiej od ponad 15 lat. Firma 

poszukuje obecnie partnerów zagranicznych (sprzedawców, hurtowników lub 

konkretnych projektów za pośrednictwem projektantów lub architektów) do 

oferowania im łóżek sprężynowych i materacy (podstawy łóżek, wezgłowia, 

materace) w ramach umów handlowych (usługi dystrybucyjne i/lub umowy 

agencyjne, licencja umowa itp.)

A Romanian company from Transylvania is active in the furniture sector for more 

than 15 years. The company is now looking for foreign partners (resellers, 

wholesalers or specific projects via designers or architects) to offer them box spring 

beds and mattresses (bed bases, headboard, mattresses) under commercial 

agreement (distribution services and/ or commercial agency agreement, license 

agreement etc.)

27/12/2023 produkty drewniane, meble

BOES2022121501

2

Hiszpańska firma zlokalizowana w Castilla-La-Mancha, specjalizująca się w 

produkcji noży taktycznych i bushcraftowych oraz składanych jest zainteresowana 

zawarciem nowych umów o świadczenie usług dystrybucyjnych w celu zwiększenia 

swojej obecności i sprzedaży za granicą. Firma odpowiada za każdy etap procesu 

produkcyjnego, co pozwala sprostać wszelkim wymaganiom klientów i tworzyć 

produkty na miarę. Współpracuje również z lokalnymi siłami bezpieczeństwa w 

Hiszpanii, aby dokładnie sprawdzić każdy nóż.

Spanish company located in Castilla La-Mancha, specialised in the manufacturing 

of tactical and bushcraft knives and folding knives, is interested in establishing new 

distribution service agreements in order to increase its presence and sales abroad. 

The company is responsible for every phase of the manufacturing process, which 

enables them to match all the client's requirements and create customised 

products. They also work with local security forces in Spain to thoroughly inspect 

each knife.

27/12/2023 różne inne produkty

BOUA202212260

02

Ukraińskie przedsiębiorstwo produkuje z grochu różne rodzaje mąki i płatków 

śniadaniowych. Zakłady produkcyjne znajdują się w mieście Czernihów, w 

obwodzie czernihowskim. Producent poszukuje kupców i partnerów handlowych 

do stałej współpracy.

The Ukrainian enterprise produces various types of flour and cereals from peas. 

Production facilities are located in Chernihiv city and the Chernihiv region. The 

manufacturer is looking for buyers and business partners for long-term 

cooperation.

27/12/2023 spożywcza

BOLT2022122700

6

Firma z Litwy reprezentuje unikalną możliwość wejścia na rynek wydobycia 

marmuru z atrakcyjnym projektem na Litwie, opartym na silnej ekonomii i 

unikalności niebieskiego marmuru. Projekt jest gotowy do budowy i firma 

poszukuje partnera strategicznego, który sfinansuje 1/3 (~38 mln EUR) całkowitego 

kosztu projektu (~115 mln EUR). Zwrot projektu wynosi ~6 lat. Projekt IRR mieści 

się w przedziale 20-30%. Firma chętna do współpracy w ramach umowy finansowej 

i joint venture.

Company from Lithuania represents a unique opportunity to enter the marble 

mining market with an attractive project in Lithuania underpinned by strong 

economics and uniqueness of blue marble. Project is Ready-to-Build and we are 

seeking for a strategic partner to finance 1/3 (~38 M€) of the total (~115 M€) 

project cost. Project payback is ~6 years. Project IRR is in a range of 20-30%. 

Company would like to cooperate under financial and joint venture agreement.

27/12/2023 inne usługi

BOKR2022122800

1 

Koreańska firma z 18-letnim doświadczeniem w przemyśle lotniczym i obronnym, 

dostarczająca awionikę, komunikację satelitarną, podstawowe części oraz 

rozwiązania testowe i konserwacyjne we wszystkich domenach operacji 

wojskowych. Dzięki trzem wewnętrznym ośrodkom badawczym firma dostarcza 

rozwiązania w zakresie badań i rozwoju, produkcji, obsługi i dalszego wsparcia.

A Korean company with 18years of experience in the aerospace and defense 

industry supplying avionics, satellite communications, core parts, and test & 

maintenance solutions across all the domains of military operations. Powered by 

three in-house research centers, the Company is provides solutions for R&D, 

manufacturing, operating, and follow-on support.

28/12/2023 sektor morski, lotniczy



BOUA202212280

02 

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów metalowych takich jak kute 

uchwyty, wsporniki, nakładki na słupki, artykuły dekoracyjne itp. poszukuje umów 

na usługi dystrybucyjne. MSP o ugruntowanej pozycji, doświadczeniu i 

rozpoznawalności na rynku wewnętrznym oferuje swoje usługi produkcyjne innym 

partnerom z Europy.

A Ukrainian company specialised in manufacturing of metal products, such as 

forged handles, brackets, pillar caps, decorative items etc. is looking for 

distribution services agreements. The SME, which is well-established, experienced 

and well-known on the internal market offers its manufacturing services to other 

partners from Europe. 

28/12/2023 metalowa

BOUA202212280

03 

Ukraińska firma zajmująca się produkcją perfum obecnie zajmuje się produkcją i 

dystrybucją kosmetyków, płynów po goleniu, perfum dla kobiet i mężczyzn na 

terenie Ukrainy i krajów UE. Firma podejmie współpracę produkcyjną z firmami, 

które poszukują producentów perfum i kosmetyków.

A company from Ukraine active in perfume manufacturing currently produces and 

distributes cosmetics, aftershaves, perfumes for men and women in Ukraine and 

EU countries. They are looking for a manufacturing agreement with companies, 

who are looking for perfume and cosmetic manufacturers.

28/12/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOUA202212280

04 

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji zabawek drewnianych poszukuje 

partnerów do dystrybucji produktów na terenie krajów UE. Własnoręcznie 

zaprojektowane zabawki mogą służyć dzieciom do zabawy lub jako oryginalne 

elementy dekoracyjne. Spółka zamierza nawiązać długoterminowe relacje 

partnerskie w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umów 

produkcyjnych.

A Ukrainian company specializing in the manufacturing of wooden toys is looking 

for partners to distribute products in EU countries. The own designed toys can 

serve for children to play or as original decoration items. The company intends to 

establish long-term partnership relations under distribution services or 

manufacturing agreements.

28/12/2023 produkty drewniane, meble

BOIT2022120700

1 

Młode i kreatywne studio założone w 2020 roku przez 3 rzeczywistych partnerów 

zarządzających. Obecnie firma posiada jedno biuro i jedno studio produkcji treści 

multimedialnych. Koncentrują się na badaniach i rozwijaniu silnych celów marki, 

udowadniając zarówno kreatywne, jak i funkcjonalne rozwiązania w zakresie 

komunikacji i budowania marki klientów. Firma poszukuje obecnie partnerów 

handlowych w UE, którzy pomogą w rozwoju silnej sieci i portfela klientów w celu 

dostrzeżenia celów związanych z internacjonalizacją.

Young and creative studio established in 2020 by the 3 actual managing partners. 

Right now, the company has one office and one media content production studio. 

They focus on research and developing strong brand purposes, proving both 

creative and functional solutions for clients' communication and branding. The 

company is now looking for commercial partners in the UE to help developing a 

strong network and client portfolio in order to perceive internationalization goals.

28/12/2023 reklamowa, filmowa

BOIT2022122800

6 

Włoska firma opracowała innowacyjny system ogrzewania promiennikowego, 

bardzo łatwy w montażu, oparty na zasadzie promieniowania cieplnego, która nie 

generuje konwekcyjnych przepływów powietrza. Firma może

oferować dostosowane umowy partnerskie detalistom i hurtownikom, zgodnie z 

potrzebami każdego rynku.

Italian company developed an innovative radiant heating system, very easy to 

install, based on

the principle of thermal radiation, which does not generate convective air flows. 

The company can

offer customized partnership agreements to retailers and wholesalers, according to 

the needs of each marketplace. 

28/12/2023
środowisko/energia/ochron

a środowiska

BORO202212280

08 

Rumuńska firma specjalizuje się w sektorze turystycznym i świadczy szereg usług w 

zakresie turystyki wyjazdowej i przyjazdowej. Firma posiada szeroką sieć 

niezawodnych partnerów ze wszystkich części Rumunii i świadczy różnorodne 

usługi konkurencyjne cenowo, świadczone zgodnie z międzynarodowymi 

standardami. Firma poszukuje partnerów biznesowych w ramach umowy 

handlowej.

The Romanian company is specialized in the tourism sector and provides a range of 

services in the areas of outgoing and incoming tourism. The company has a wide 

network of dependable partners from all parts of Romania and provides a variety 

of price competitive services delivered at international standards. The company 

seeks for business partners within a commercial agreement.

28/12/2023 turystyka



BOIT2022122801

0 

Ta włoska firma rozpoczęła swoją działalność w 1956 roku, a w 2000 roku trzecie 

pokolenie rodziny rozpoczęło pracę w tej branży. Firma działa w branży kawowej i 

specjalizuje się we wszystkich powiązanych z nią etapach produkcji, począwszy od 

palenia kawy, aż po produkcję ekspresów do kawy, jest zainteresowana poprawą 

swojej obecności na rynkach zagranicznych. Firma chciałaby zawrzeć umowy 

dystrybucyjne i/lub umowy agencyjne.

This Italian company started its activity in 1956 and in 2000 its third generation of 

the family began working in this field. The company involved in the sector of coffee 

and specialized in all different related steps of production, starting from the 

roasting of coffee until the production of coffee machines, is interested in 

improving its presence in foreign markets. They would like to establish distribution 

agreements and/or commercial agency agreements.

28/12/2023 spożywcza

BORS2022112401

5 

Serbska firma specjalizuje się w rozwoju, projektowaniu, produkcji, konserwacji i 

naprawie wyposażenia pojazdów elektrycznych, przede wszystkim pantografów. 

Firma poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych, na podstawie 

umowy handlowej. Jest również zainteresowana współpracą z partnerami, którzy 

uczestniczyliby w produkcji w ramach umowy outsourcingowej.

The Serbian company is specialized in the development, design, production, 

maintenance and repair of equipment for electric vehicles, primarily pantographs. 

The company is looking for distributors or commercial agents, under a commercial 

contract. It is also interested in cooperation with partners who would participate in 

production under an outsourcing contract. 

28/12/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOUA202212280

12 

Ukraińskie prywatne przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji profili stalowych 

do masztów o wysokości 80, 100, 120, 140, 160 m wraz z prowadzeniem pomiarów 

z akredytowanymi firmami GEO-NET Umweltconsulting GmbH, Deutsche 

WindGuard GmbH. Zakład produkcyjny znajduje się we Lwowie.

Firma poszukuje partnerów w postaci firm pomiarowych, właścicieli parków 

wiatrowych, deweloperów wiatrowych oraz klientów.

The Ukrainian private enterprise is specialized in manufacturing of steel section 

met mast 80, 100, 120, 140, 160 m high with providing measurement campaign 

with accredited companies GEO-NET Umweltconsulting GmbH, Deutsche 

WindGuard GmbH. The production site is located in Lviv.

The company is looking for a partners as measurement companies, owners wind 

parks, wind developers and customers.

28/12/2023 metalowa

BOIT2022122801

5 

Włoska firma założona w 2017 roku specjalizuje się w komercjalizacji żywności 

konserwowanej. Znajomość surowców rolno-spożywczych to ważny przywilej 

partnerów firmy, którzy wywodzą się ze starego pokolenia producentów i 

dystrybutorów żywności. Firma poszukuje dystrybutorów w innych krajach.

The Italian company, established in 2017, is specialized in commercializing 

preserved food. The knowledge of agro-food raw materials is an important 

prerogative of the company’s partners who come from an old generation of food 

producers and distributors. The company is looking for distributors in other 

countries.

28/12/2023 spożywcza

BORO202212290

03

Rumuńska firma specjalizująca się w konfekcji metalowej nawiąże współpracę z 

europejskimi partnerami w ramach umów handlowych. Firma projektuje i montuje 

aluminium profile szklane na balkony i klatki schodowe.

A Romanian company specialised in metallic confections would like to collaborate 

with European

partners within the frame of commercial agreements. They design and assembly 

aluminium

glass profiles for balconies and stairwells.

29/12/2023 metalowa

BOIT2022122900

4 

Włoska firma specjalizuje się w produkcji gotowanej i mrożonej tradycyjnej pizzy 

wypiekanej w piecu opalanym drewnem poszukuje przedstawicieli handlowych i 

dystrybutorów.

An Italian company specialized in precooked and frozen traditional pizza baked in a 

wooden oven is looking for trade agents and distributors.
29/12/2023 spożywcza

BOMK202212290

07

Macedoński producent branży ceramicznej z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem 

w produkcji wyrobów z cegły i gliny dla budownictwa mieszkaniowego i 

komercyjnego poszukuje nowych dystrybutorów z krajów bałkańskich, a dokładniej 

Serbii, Kosowa, Albanii, Grecji i Bułgarii. Firma eksportuje już swoje produkty na 

rynki międzynarodowe i stara się poszerzać swoją obecność poprzez znajdowanie 

rzetelnych dystrybutorów i klientów w krajach sąsiednich.

A Macedonian manufacturer in ceramic industry with decades of experience in 

production of brick and clay products for residential and commercial constructions 

is looking for new distributors from the Balkan countries, more precisely Serbia, 

Kosovo, Albania, Greece and Bulgaria. The company already exports its products 

on international markets and is seeking to expand its presence through finding 

reliable distributors and clients in the neighboring countries.

29/12/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOIT2022122900

8 

Mała włoska firma produkująca przetworzone organiczne owoce i warzywa 

poszukuje partnerów w Europie do sprzedaży i dystrybucji swoich produktów 

rzemieślniczych i wysokiej jakości.

Small-sized Italian company that produces processed organic fruit and vegetables 

is looking for partners in Europe for the sale and distribution of its artisanal and 

high quality products.

29/12/2023 spożywcza



BOTR2022122900

6 

Turecka firma sprzedająca żwirek dla kotów produkowany we wschodniej części 

Morza Czarnego poszukuje dystrybutorów. Produkt wydobywany jest głównie w 

Turcji, zwłaszcza w regionie Morza Czarnego. Żwirek, który jest naturalnym 

minerałem ze względu na swoją mineralną strukturę, jest preferowany w stosunku 

do szybkiego zbrylania się i wysokiej absorpcji zapachów.

A Turkish company that sells cat litter which is produced in the Eastern Black Sea 

area is looking for distributors. The product is mainly mined in Turkey, especially in 

the Black Sea Region. The litter, which is a natural mineral due to its mineral 

structure is preferred to its rapid clumping and high odour absorption.

29/12/2023 różne inne produkty

BORO202212290

10 

Ta rumuńska firma jest aktywna w dziedzinie rozwoju oprogramowania i pomaga 

firmom przekształcać ich pomysły w wydajne modele biznesowe. Główne obszary 

pracy firmy to: tworzenie oprogramowania, internet rzeczy, sztuczna inteligencja, 

badania i rozwój innowacji, rozwój biznesu i cyberbezpieczeństwo. Oferuje swoje 

usługi w ramach umowy handlowej na wdrożenie technologii oprogramowania.

Active in the field of software development, the Romanian company is dedicated 

to help businesses transition their ideas into productive business models. The 

company’s main areas of work are the following: software development, internet 

of things, artificial intelligence, research and development innovation, business 

development and cybersecurity. It offers its services through a commercial 

agreement to implement software technology.

29/12/2023 komputery i IT

BOTR2022122901

1 

Turecka firma z siedzibą w Trabzon specjalizuje się w produkcji naturalnej pasty z 

orzechów laskowych dla diabetyków. Firma jest zainteresowana znalezieniem 

dystrybutorów lub agentów z solidną siecią kontaktów wśród sklepów i sieci 

delikatesowych, w celu zwiększenia ich udziału w eksporcie. Firma chciałaby 

zawrzeć umowy agencyjne lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Turkish company located in Trabzon, is specialized in producing natural 

diabetic hazelnut paste. The company is interested in finding distributors or agents 

with a solid contact network among fine stores and delicatessen chains, in order to 

increase their export percentage. They would like to conclude commercial agency 

agreements or distribution services agreements. 

29/12/2023 spożywcza

BOUA202212290

12 

Ukraińska firma ma duże doświadczenie w wykonywaniu konstrukcji stalowych i 

produkcji specjalnego wyposażenia dla dużych przedsiębiorstw z różnych dziedzin 

przemysłu. Lista produktów firmy obejmuje następujące pozycje: prace 

spawalnicze, obróbka mechaniczna, konstrukcje stalowe, ramy inżynierskie, 

przenośniki ślimakowe, pojemniki, leje samowyładowcze, urządzenia do obróbki, 

detale i części zamienne, które mogą być wykonane na zamówienie.

Ukrainian company has a great experience in the execution of steel structures and 

manufacturing of special equipment for large-scale enterprises in various industry 

fields. The list of products released by the company includes the following items: 

welding works, mechanical processing, steel structures, engineering frames, 

conveyor screws, containers, hoppers, processing equipment, details, and spare 

parts that may be tailor-made.

29/12/2023 metalowa

BOUA202212290

14 

Ukraińska firma oferuje projektowanie i produkcję młynów kulowych, poziomych i 

pionowych; młyny koszowe, disolwery o różnej objętości i przeznaczeniu; miksery 

przemysłowe; zbiorniki do 50 m3, w tym ze stali nierdzewnej; zbiorniki, 

przepompownie-filtry wg specyfikacji technologicznej Klienta. Firma Oferuje 

projektowanie, wykonawstwo i montaż linii i fabryk do produkcji farb i lakierów.

Ukrainian company offers design and manufacture of ball, horizontal and vertical 

bead mills; basket mills, dissolvers of different volumes and purposes; industrial 

mixers; tanks up to 50 m3, including stainless steel; vessels, pumping-filtering 

stations according to technological specifications of Customer. Offer design, 

manufacture and do mounting of lines and factories for the production of paints 

and varnishes.

29/12/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOTR2022122901

3 

Turecka firma zlokalizowana w Trabzonie i specjalizująca się w produkcji i obróbce 

antycznego wykończonego marmuru, trawertynu oraz całkowicie naturalnego 

kamienia hodowlanego poszukuje dystrybutorów/przedstawicieli ze wszystkich 

krajów, w szczególności z Wielkiej Brytanii.

A Turkish company located in Trabzon and specialized in manufacturing and 

processing antique finished marble, travertine and completely natural cultured 

stone is looking for distributors/representatives from all countries, especially 

United Kingdom.

29/12/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOTR2022122801

3 

Turecka firma specjalizująca się w przetwarzaniu i pakowaniu suszonych orzechów 

do spożycia jako przekąska chce rozszerzyć swój światowy rynek i dlatego 

poszukuje dystrybutorów do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

A Turkish company specialized in the processing and packaging of dried nuts for 

consumption as a snack wishes to expand its global market and therefore seeks 

distributors for cooperation under a distribution services agreement.

29/12/2023 spożywcza



BOTR2022122801

1 

Turecka firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji wałkownic do ciasta o 

grubości do 0,07mm, stosowanych w branży piekarniczej poszukuje umów 

dystrybucyjnych.

A Turkish company specialized in designing and manufacturing dough rolling 

machine down to 0,07mm of thickness, used in bakery sector, is looking for 

distribution services agreements.

29/12/2023 spożywcza

BOMK202212290

18 

Macedońska firma zajmująca się projektowaniem graficznym i poligrafią z 

doświadczeniem biznesowym od 1992 roku, konsekwentnie inwestuje w sprzęt i 

podąża za trendami w swojej branży, poszukuje międzynarodowych

partnerów do ustanowienia długoterminowej umowy outsourcingu lub 

podwykonawstwa w celu osiągnięcia nowych i szerszych rynków światowych dzięki 

swoim współczesnym, dostosowanym do potrzeb produktom i usługom.

A Macedonian graphic design and printing company with business experience since 

1992, that

consistently invests in equipment and follows the trends of its industry, is looking 

for international

partners to establish long-term outsourcing or subcontracting agreement in order 

to reach new and

broader global markets with its contemporary, on-demand tailored products and 

services.

29/12/2023 inne usługi

BOUA202212290

15 

Firma poszukuje partnerów B2B na rynku HVAC. Obecnie towary dostarczane są do 

Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania, Islandia).

Oferta skierowana jest do dostawców rozwiązań grzewczych/chłodzących, którzy 

współpracują z konsultantami i instalatorami w swoich krajach. Firma zapewnia 

wysokiej jakości produkty, które posiadają certyfikaty w Niemczech, szybkie i 

profesjonalne wsparcie techniczne, elastyczne rozwiązania i produkty na 

zamówienie.

Company is looking for B2B partners within HVAC market. Currently goods are 

supplied to Northern Europe (Sweden, Norway, Finland, Denmark, Iceland).

Offer is directed to suppliers of heating/cooling solutions, who are working with 

consultants and installers within their countries. Company provides high quality 

products that are certified in Germany, fast and professional technical support, 

flexible solutions and custom-made products. 

29/12/2023
środowisko/energia/ochron

a środowiska

BOUA202212290

21 

Ukraiński producent zbiorników technologicznych, reaktorów chemicznych, 

wózków technologicznych i przenośników poszukuje partnera biznesowego 

zajmującego się produkcją chemiczną, spożywczą, farmaceutyczną lub 

kosmetyczną do współpracy w zakresie dostaw urządzeń przemysłowych.

Firma zaprasza również dealerów do współpracy w zakresie dystrybucji sprzętu 

firmy.

Ukrainian manufacturer of technological tanks, chemical reactors, technological 

trolleys and conveyors is looking for business partner who is engaged in chemical, 

food, pharmaceutical or cosmetic manufacturing for cooperation in the field of 

supply of industrial equipment.

Dealers are also invited to cooperate for the distribution of the company's 

equipment.

29/12/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOKR2022123000

1 

Od ponad 10 lat zajmujemy się produkcją i eksportem w branży wodnej. 

Specjalnością, którą się zajmujemy, jest funkcjonalne urządzenie wodne i związany 

z nim element eksploatacyjny. Preferowane doświadczenie w branży wodnej jako 

importer lub dystrybutor.

Over 10 years we've been in producing and exporting in the field of water business. 

The speciality we are engaging in is functional water device and related 

consumable item. Experienced water business as importer or distributor is 

preferred.

30/12/2023
środowisko/energia/ochron

a środowiska

BOTW202212300

02 

Firma zlokalizowana na Tajwanie może dostarczać rury i kształtki DI o średnicy od 

80 mm do 2600 mm. z okładziną cementową lub powłoką termozgrzewalną do 

różnych zastosowań związanych z wodą, takich jak woda pitna, woda odzyskana i 

systemy kanalizacyjne, i poszukuje partnerów biznesowych.

The company located in Taiwan could supply DI Pipes and Fittings from 

80mm~2600mm dia. with cement lining or fusion bonded coating for various water 

applications such as potable water, reclaimed water, and sewerage applications, 

and seek business partners.

30/12/2023
środowisko/energia/ochron

a środowiska



BOMK202212300

03 

Macedońska firma informatyczna opracowała innowacyjne oprogramowanie do 

obsługi działalności biznesowej pracowników, które obejmuje wszystkie operacje w 

działach zasobów ludzkich (HR). To rozwiązanie jest odpowiednie dla każdego 

rodzaju firmy lub organizacji, która potrzebuje przechowywać i przetwarzać dane 

wszystkich pracowników. Firma poszukuje nowych klientów lub dostawców 

oprogramowania do współpracy w ramach umowy agencyjnej lub umowy 

licencyjnej.

A Macedonian IT company has developed an innovative employee business 

operations software that covers all operations in Human Resources (HR) 

departments. This solution is suitable for any kind of company or organization 

needing to store and gain processing data for all employees. The company is 

looking for new clients or software vendors for cooperation under commercial 

agency or licensing agreement.

30/12/2023 komputery i IT

BOUA202212300

04 

Ukraińska firma projektuje i produkuje drukarki 3D.

Małe modele o roboczej powierzchni zadruku 210x210 mm oraz specjalne modele 

na potrzeby klienta o polu roboczym 600x600 mm. Firma opracowała również 

drukarkę do drukowania betonu.

Firma oferuje swoje usługi klientom międzynarodowym na podstawie umowy.

The Ukrainian company designs and manufactures 3D printers.

Like small models with a working printing area of 210x210 mm

and special models for customer needs with a working area of 600x600 mm. The 

company also developed a printer for concrete printing.

The company offers its services to international customers through a contract.

30/12/2023 inne usługi

BORO202212300

07 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji i komercjalizacji szerokiej palety 

kosmetyków. Firma jest zainteresowana przyłączaniem się do międzynarodowych 

partnerstw i wprowadzaniem swoich produktów na rynki zagraniczne na podstawie 

umów z dostawcami. Partnerzy są poszukiwani niezależnie od kraju pochodzenia.

The Romanian company specialises in the production and commercialisation of a 

wide palette of cosmetics. They are interested in joining international partnerships 

and introducing their products on foreign markets on the basis of supplier 

agreements. Partners are sought irrespective of their country of origin.

30/12/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOMK202212300

08 

Założona w 2012 roku macedońska firma działa jako agencja marketingu 

cyfrowego oferująca pełen zakres usług, z biurami w Skopje w Macedonii 

Północnej i Belgradzie w Serbii. Jest wiodącą agencją marketingu cyfrowego w 

kraju z zespołem wysoce entuzjastycznych i kreatywnych ludzi. Spółka jest 

zainteresowana rozszerzeniem portfolio swoich partnerów o oferowanie swoich 

usług marketingu cyfrowego na warunkach umowy outsourcingowej.

Founded in 2012, this Macedonian company operates as a full-service digital 

marketing agency, with offices in Skopje, North Macedonia, and Belgrade, Serbia. It 

is a leading digital marketing agency in the country with a team of highly 

enthusiastic and creative people. The company is interested in expanding its 

partners' portfolio by offering its digital marketing services under the terms of an 

outsourcing agreement.

30/12/2023 inne usługi

BOUA202212300

12 

Ukraińska firma zajmuje się hurtowym handlem i dystrybucją olejów silnikowych i 

przemysłowych znanych światowych marek i krajowych producentów, oferując 

szeroką gamę chemii samochodowej i kosmetyków samochodowych, akcesoriów, 

narzędzi, filtrów do wszelkich samochodów i innego rodzaju sprzętu.

Firma zlokalizowana jest w mieście Łuck na Wołyniu, zaledwie 150 km od granicy z 

Polską.

Ukrainian company is engaged in the wholesale trade and distribution of motor 

and industrial oils of well-known global brands and domestic manufacturers, 

offering a wide range of auto chemicals and auto cosmetics, accessories, tools, 

filters for any cars and other types of equipment.

The Comany is located in the city of Lutsk, Volyn region, just 150km from the Polish 

border.

30/12/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOUA202212260

14 

Ukraiński deweloper i producent gier planszowych poszukuje potencjalnych 

partnerów, którzy szukają nowych gier planszowych do ich produkcji i dystrybucji w 

swoim regionie.

Pożądanym typem umowy jest umowa licencyjna.

The Ukrainian developer and manufacturer of the board games is looking for 

potential partners who are looking for new board games to produce and distribute 

them in their region.

Desirable type of agreement is a license agreement.

30/12/2023 różne inne produkty



BOTW202212080

07

Ta firma to zakład przetwórstwa spożywczego, którego podstawową wartością są 

badania i rozwój, rozwój niestandardowy i sprzedaż surowców. Firma 

zaangażowana w profesjonalną produkcję proszku aromatyzującego napoje oraz w 

badania produktów i rozwój ważnych ról.

This company is a food processing plant with R&D as the core value, custom 

development, and raw material sales. Committed to the professional manufacture 

of beverage flavoring powder and product research and development of important 

roles.

  08/12/2023 spożywcza

BOUA202212080

08

Ukraińskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji maszyn do nawijania i 

akcesoriów. Zakład produkcyjny znajduje się w obwodzie wołyńskim w 

Nowowołyńsku, zaledwie kilka kilometrów od granicy z Polską.

Firma poszukuje do stałej współpracy partnerów i dystrybutorów sprzętu 

wyciągowego na terenie UE i innych krajów.

The Ukrainian enterprise is specialized in manufacturing of winding machines and 

accessories. The production site is located in the Volyn region, Novovolynsk, just a 

few kilometres from the Polish border.

The company is looking for long-term cooperation withpartners and distributors of 

the winding equipment in EU and other countries.

  08/12/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BORO202212080

10

Ogólnoeuropejski dostawca usług IT opracował centrum operacyjne, które jest 

otwartym rozwiązaniem do ochrony cybernetycznej w czasie rzeczywistym. Ich 

analitycy świadczą usługi, łącząc cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych, analizy 

i niestandardowe możliwości programistyczne w kompleksowych środowiskach IT 

wdrożonych w chmurach hybrydowych.

Poszukują resellerów lub partnerów technologicznych, którzy mogą zapewnić 

wsparcie w dotarciu do nowych klientów lub rozszerzyć istniejące rozwiązania, w 

oparciu o umowę komercyjną i/lub outsourcingową

 A Pan European IT Service provider developed an operation centre which is an 

open, real time, cyber protection solution. Their analysts provide services, 

combining cybersecurity, big data, analytics and custom development capabilities 

across end-to-end IT landscapes deployed over hybrid clouds.

They are looking for resellers or technology partners which can provide support in 

reaching new customers or extend these existing solutions, based on commercial 

and/or outsourcing agreement

  08/12/2023 komputery i IT

 

BOSI2022120701

9

Słoweńskie MŚP, dystrybutor Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) w 

południowo-wschodniej UE, odpowiada za rynek włoski i poszukuje włoskich firm 

do dalszej współpracy w zakresie dostaw ADAS. Ich system działa niezawodnie w 

najbardziej wymagających warunkach i zapewnia bezkompromisowe rozwiązanie. 

Firma poszukuje firm z branży transportowej, budowlanej, wydobywczej, utylizacji, 

producentów sprzętu komunalnego i oryginalnego do współpracy na podstawie 

umowy agencyjnej (dostawy).

 Slovenian SME, southeast EU distributor of Advanced Driver Assistance Systems 

(ADAS) is responsible for the Italian market and is looking for Italian companies to 

further cooperate on the supply of ADAS. Their system works reliably in the most 

demanding conditions and provides an uncompromising solution. The company is 

looking for companies in transport, construction, mining, waste, utility and original 

equipment manufacturers sector, to collaborate under commercial agency (supply) 

agreement.

  08/12/2023 różne inne produkty

BOUA202212080

09

Ukraińska firma oferuje opracowanie projektów technologicznych profesjonalnych 

kuchni i produkcji. Przeprowadza specjalistyczny dobór sprzętu, sprzedaż, dostawę 

i podłączenie, a także szkolenia i niezbędne wsparcie na wszystkich etapach 

procesów technicznych. Oferuje towary i usługi klientom zagranicznym w ramach 

umowy kupna-sprzedaży

Ukrainian company offers development of technological projects of professional 

kitchens and productions. Carries out specialized selection of equipment, sales, 

delivery and connection, as well as training and necessary support at all stages of 

technical processes. Offers goods and services to foreign customers due to 

purchase and sale agreement

  08/12/2023 różne inne produkty

BOCZ2022120801

8

Czeska innowacyjna firma zajmująca się badaniami, rozwojem i produkcją 

wewnętrznych systemów pionowych, technologii i elementów do uprawy roślin 

przy sztucznym oświetleniu poszukuje pośredników handlowych 

(dystrybutorów/agentów/przedstawicieli) lub partnerów franczyzowych do 

dystrybucji, reprezentowania lub oferowania swoich produktów na zewnątrz rynki.

A Czech innovative company engaged in research, development and production of 

indoor vertical systems, technologies and elements for growing plants under 

artificial lighting is looking for trade intermediaries 

(distributors/agents/representatives) or franchise partners to distribute, represent 

or offer its products on external markets.

  08/12/2023
środowisko/energia/ochron

a środowiska



BOIL2022110600

2

Firma specjalizuje się w obszarze cyfrowego handlu detalicznego i wspiera cyfrową 

transformację detalistów i hurtowników żywności. Firma oferuje platformę e-

commerce opartą na sztucznej inteligencji, która ma pomóc sklepom spożywczym 

w procesie transformacji cyfrowej i obecnie współpracuje z ponad 350 witrynami 

handlu internetowego. Firma stara się oferować swoje usługi sieciom spożywczym 

oraz hurtowniom działającym w branży spożywczej na podstawie umowy 

agencyjnej.

 The company specializes in the field of digital retail and supports the digital 

transition of food retailers and wholesalers. The company offers an e-commerce 

platform based on AI that is designated to help food stores in their digital 

transformation process, and currently works with over 350 online commerce sites. 

The company seeks to offer its services to food chains and wholesalers working in 

the food industry under a commercial agency agreement. 

  08/12/2023 różne inne produkty

BORO202212080

21

Mała firma motoryzacyjna, dobrze osadzona w społeczno-ekonomicznym 

otoczeniu Rumunii, oferuje możliwość bycia wyłącznym lub niewyłącznym 

przedstawicielem firmy zagranicznej. Firma oferuje reprezentowanie partnera w 

rumuńskim środowisku biznesowym oraz wykonywanie lub pośredniczenie w 

usługach związanych z rynkiem. Poszukiwanym partnerem powinna być dowolna 

firma z siedzibą w dowolnym kraju EEN, która chce być reprezentowana w Rumunii 

i/lub krajach sąsiednich na podstawie umowy przedstawicielstwa handlowego.

A small automotive company, well inserted in the socio-economic ambient of 

Romania, offers to be an exclusive or not exclusive representative of a foreign 

company. The company offers to represent the partner in the Romanian business 

ambient and to perform or intermediate market related services. The partner 

sought should be any company, based in any EEN country, that wants to be 

represented in Romania and / or surrounding countries, under a commercial 

agency agreement.

  08/12/2023 różne inne produkty

  

BORO202212080

19

Rumuńska firma instalacyjna, z międzynarodowym doświadczeniem we wdrażaniu 

na miejscu rozwiązań fotowoltaicznych, a także innych rozwiązań w zakresie 

odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, jest chętna do ekspansji 

na rynek europejski.

Romanian installation company, with international experience in onsite 

implementation of photovoltaic solutions as well as other renewables and energy 

efficiency solutions is willing to expand on the European market.
  08/12/2023

środowisko/energia/ochron

a środowiska

 

BORO202212080

25

Badania i doradztwo w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska, szkolenia, 

partnerstwo na rzecz dostępu do środków w zakresie badań rolniczych, 

przetwórstwa, cyfryzacji, zakładania kurtyn leśnych, pozyskiwania zielonej energii 

itp.

 Research and consultancy in the field of agriculture and environmental protection, 

training courses, partnership for accessing funds in the field of agricultural 

research, processing, digitization, establishing forest curtains, obtaining green 

energy, etc.

  08/12/2023
środowisko/energia/ochron

a środowiska

BOUA202212080

28

Ukraińska firma proponuje obniżenie kosztów i uproszczenie wystrzeliwania 

mikrosatelitów na niską orbitę poprzez rezygnację z pionowego wystrzelenia 

pojazdu nośnego, co wymaga stosunku ciągu do masy układu napędowego 

powyżej 1, na rzecz wystrzelenia poziomego pojazdu startowego. szybowiec 

rakietowy o wysokim stosunku siły nośnej do oporu i wymaganym stosunku ciągu 

do masy 0,25.

The Ukrainian company proposes to reduce the cost and simplify the launch of 

microsatellites into low orbit by abandoning the vertical launch of the launch 

vehicle, which requires a thrust-to-weight ratio of the propulsion system more 

than 1, in favor of the horizontal launch of the launch vehicle. rocket glider with 

high lift-to-drag ratio and required thrust-to-weight ratio of 0.25.

  08/12/2023 różne inne produkty

BODE2022120100

9

Zorientowane na eksport MŚP z Hesji opracowało wysokiej klasy skaner książek do 

digitalizacji dokumentów i dzieł sztuki. Produkt został z powodzeniem 

wprowadzony na rynek krajowy i kilka rynków zagranicznych. W ramach kolejnego 

kroku w strategii umiędzynarodowienia firma poszukuje pośredników handlowych 

/ partnerów dystrybucyjnych z kontaktami do muzeów we Włoszech i Korei 

Południowej na podstawie umowy handlowej.

 Export oriented SME from the German federal state of Hessen has developed a 

high end book scanner for digitizing documents and works of art. The product has 

been successfully introduced in the domestic and several foreign markets. As a 

next step in their internationalisation strategy, the company looks for trade 

intermediaries / distribution partners with contacts to museums in Italy and South 

Korea under a commercial agreement.

  08/12/2023 różne inne produkty



BRUA202212080

29

Ukraińska firma zainteresowana jest rozszerzeniem asortymentu gier planszowych 

proponowanych klientowi. Firma ta poszukuje nowych, innowacyjnych i ciekawych 

gier planszowych, które mogłaby produkować na podstawie umowy licencyjnej.

The Ukrainian company is interested in extending range of board games proposed 

to a customer. This company is looking for new innovative and interesting board 

games which could be produced by the company under a license agreement. 
  08/12/2023 różne inne produkty

BOTW202212090

01

Producent żywności z Tajwanu, zajmujący się produkcją i rozwojem smaków past, 

dostarczaniem różnorodnych past wegetariańskich, poszukuje importerów w 

Europie.

A food manufacturer from Taiwan, dedicated to the production and taste 

development of spreads, providing a variety of vegetarian spreads, looking for 

importers in Europe.

  09/12/2023 spożywcza

BOME202212080

23

Czarnogórska firma opracowała rozwiązanie CRM dla banków, platformę 3GPP 

AAA dla telekomunikacji oraz rozwiązania Document Management System i Omni-

Channel Contact Center dla rządów i przedsiębiorstw. Produkty programistyczne 

zostały wdrożone u ponad 250 klientów z 8 krajów Europy. Flagowy produkt 

telekomunikacyjny zarządza codziennie ponad 20 milionami kont użytkowników. 

Firma poszukuje partnerów z doświadczeniem w odsprzedaży oprogramowania do 

działania jako agenci na terenie całej UE na podstawie umowy agencyjnej.

 Montenegrin company has developed a CRM solution for banks, 3GPP AAA 

platform for telecoms, and Document Management System and Omni-Channel 

Contact Center solutions for governments and enterprises. Software products have 

been implemented for over 250 clients from 8 European countries. The flagship 

telecom product manages over 20 million user accounts daily. The company is 

looking for partners with experience in reselling software to act as agents across 

the EU under commercial agency agreement.

  09/12/2023 różne inne produkty

BOTW202212090

05 

Tajwański producent specjalizujący się w projektowaniu i produkcji wag do 

obliczania cen, ważenia, liczenia, wskaźników, wag stołowych platformowych, wag 

podłogowych, wag przenośnych oraz wodoodpornych wag i wskaźników o stopniu 

ochrony IP65~IP67. Waga cyfrowa może być używana w handlu komercyjnym lub 

w przemyśle do ważenia i kalkulacji cen.

A Taiwanese manufacturer specialized in designing and manufacturing price 

computing, weighing, counting scales, indicators, bench platform scales, floor 

scales, portable scales and IP65~IP67 rated waterproof scales and indicators as 

well. The digital scale can be used in commercial trade usage or industrial field for 

weighing and price calculation.

  09/12/2023 różne inne produkty

BOHU202212080

27

Węgierskie MŚP specjalizujące się w produkcji i sprzedaży medycznych – 

chirurgicznych i dentystycznych – narzędzi ręcznych dla ludzi i zwierząt, poszukuje 

agentów i dystrybutorów w ramach umowy agencyjnej i usług dystrybucyjnych.

Hungarian SME specialised in manufacturing and selling of medical – surgical and 

dental – hand instruments for human and animal, is looking for agents and 

distributors in the frame of commercial agency and distribution services 

agreement.

  09/12/2023 medycyna

  

BOMK202212090

11

Producent i sprzedawca gazowanej górskiej wody mineralnej z Macedonii założony 

w 1995 roku, nastawiony również na produkcję wody niegazowanej i piwa oraz 

licencjonowany marketing kilku napojów bezalkoholowych, poszukuje firm do 

nawiązania długoterminowej współpracy w celu dotarcia do szerszych 

międzynarodowych segmentów rynku poprzez umowy handlowe lub umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

 A producer and seller of sparkling mountainous mineral water from Macedonia 

established in 1995, also focused on production of own-branded still water and 

beer, as well as licensed marketing of a couple of soft drinks is in search of 

companies to establish long-term business relationships with in order to reach out 

to a broader international market segments through commercial agreement or 

distribution services agreement.

  09/12/2023 spożywcza

BOTR2022120900

9

Siedziba firmy znajduje się w strefie technologicznej Erciyes Technopark. Firma 

pracuje w obszarze automatyki przemysłowej, transformacji cyfrowej, 

oprogramowaniu edukacyjnym i zdrowotnym, statystyce medycznej, projektach i 

doradztwie. Firma poszukuje umowy agencyjnej do wejścia na nowe rynki i 

rozszerzenia swojej sieci.

The company is located in Erciyes Technopark Technology Zone. They are serving 

in industrial automation, digital transformation, education and health software, 

medical statistics, project, and consultancy. The company is looking for a 

commercial agency agreement to entry in new markets and expand its network.

  09/12/2023 inne usługi



BOUA202212080

12

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji odzieży korporacyjnej oraz tekstyliów 

wyposażenia wnętrz. Producent proponuje indywidualne projekty i style w szyciu 

strojów firmowych, pościeli, obrusów, zasłon, tiulu, pokrowców na krzesła i obrusy 

oraz w nanoszeniu logotypów, nadruków, haftów. Firma poszukuje współpracy w 

ramach umowy produkcyjnej oraz umowy podwykonawczej.

 The Ukrainian company specializes in the production of corporate clothing and 

interior textiles. The producer proposes individual designs and styles in sewing 

corporate uniforms, bedding, tablecloths, curtains, tulle, chair and table covers and 

in applying logos, prints, embroidery. The company is looking for partnership under 

manufacturing agreement and subcontracting agreement.

  09/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BORO202212090

18

Rumuńskie MŚP, posiadające ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie 

systemów zarządzania magazynem (WMS) wdrożonych na 4 kontynentach, oferuje 

usługi tworzenia i integracji oprogramowania dla logistyki wewnętrznej. Firma 

poszukuje umów o świadczenie usług z magazynami przemysłowymi/operatorami 

logistycznymi oraz podwykonawcami innych dostawców usług logistycznych na 

całym świecie.

A Romanian SMEs, with 15+ years expertise in the field of warehouse management 

systems (WMS) implemented over 4 continents, is offering intra-logistics software 

development and integration services. The company is looking to conclude service 

agreements with industrial warehouse/logistic operators and subcontracted by 

other logistic service providers across the globe.

  09/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BRAT2022120901

2

Austriackie centrum kompetencji kempingowych i vanowych poszukuje partnera 

do produkcji toreb. Firma przerabia transportery na przytulne kampery i sprzedaje 

sprzęt kempingowy. Ostateczny prototyp torby i wykrojów został już 

przygotowany. Firma poszukuje producenta toreb na terenie UE na podstawie 

umowy produkcyjnej.

An Austrian camping and vanlife competence center is looking for a partner to 

manufacture bags. The company converts transporters into cozy camper vans and 

sells camping equipment. The final prototype of the bag and patterns have been 

already prepared. The company is looking for a bag manufacturer within the EU 

under a manufacturing agreement.

  09/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria

BOME202212090

20

Startup z Czarnogóry opracował inteligentną aplikację wspomagającą rozwój 

pracowników, która pomaga pracownikom firm rozwijać inteligencję emocjonalną 

w przystępny i skuteczny sposób. W czasie krótszym niż 10 minut dziennie aplikacja 

może tanio mierzyć, poprawiać i utrzymywać inteligencję emocjonalną 

pracowników za pomocą interaktywnych, w pełni spersonalizowanych ćwiczeń. 

Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy agencyjnej, w której potencjalny 

partner będzie działał jako agent.

Startup company from Montenegro developed smart employee growth assistant 

application which helps companies’ staff to develop emotional intelligence in an 

affordable and effective way. In less than 10 minutes per day, the application can 

measure, improve and maintain employees’ emotional intelligence affordably via 

interactive, fully personalized exercises. The company is looking for partners for 

concluding a commercial agency agreement where the potential partner will 

operate as an agent.

  09/12/2023 inne usługi

BORO202210070

20

Rumuńska firma produkcyjna poszukuje odbiorców na swoje wyroby: wyroby 

metalowe oraz meble metalowe.

A Romanian manufacturing company is looking for clients for the its products: 

metal confections and metal furniture.
  09/12/2023 metalowa

BRAT2022051301

5

Austriackie centrum kompetencyjne camping i vanowych poszukuje partnera do 

produkcji materacy. Przerabiają transportery na przytulne kampery i sprzedają 

sprzęt kempingowy. Mają wszystkie wymagane wymiary materacy w asortymencie 

i szukają producenta na terenie UE.

An Austrian camping and vanlife competence center are looking for a partner to 

manufacture mattresses. They convert transporters into cosy camper vans and sell 

camping equipment. They have all the required dimensions of mattresses in 

assortment and are looking for a manufacturer within the EU.

  09/12/2023 różne inne produkty

BOLT2022120901

9

Firma z Litwy zajmuje się produkcją wysokiej jakości mebli tapicerowanych, łóżek, 

zagłówków itp. Poszukuje partnerów biznesowych do współpracy na podstawie 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, umowy produkcyjnej lub umowy 

podwykonawczej.

The company from Lithuania manufactures high-quality upholstered furniture, 

beds and headboards and etc. It is looking for bussines partners to work under the 

distribution services agreement, manufacturing agreement or subcontracting 

agreement.

  09/12/2023 różne inne produkty



BOSE2022120902

3

Szwedzkie MŚP ma swoją siedzibę w południowej Szwecji i od 1907 roku, 

produkuje meble z litego drewna do użytku domowego i publicznego. Firma działa 

w wielu krajach i posiada sklepy detaliczne na całym świecie. MŚP rozwija się na 

arenie międzynarodowej i obecnie rozważa zwiększenie swojej działalności w 

Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Szwajcarii i Danii oraz 

poszukuje przedstawicieli handlowych

The Swedish SME is based in southern Sweden and has been manufacturing solid 

wood furniture for the home - and public environments since 1907. The company 

is active in many countries and has retailers around the world. The SME is 

expanding internationally and is now looking into increasing its activities in Finland, 

the UK, Germany, the Netherlands, Belgium, Switzerland and Denmark and is 

looking for commercial agents

  09/12/2023 różne inne produkty

BOFR2022120901

0

Francuski producent napojów typu hard seltzer poszukuje dystrybutorów. Firma 

oferuje wysokiej jakości rzemieślnicze alkoholowe napoje musujące (5%) w całości 

wyprodukowane we Francji. Firma chciałaby współpracować z dystrybutorami, 

którzy będą sprzedawać ich produkty do: - Hoteli, restauracji itp. 

- Supermarketów

- Aplikacji do dostarczania żywności, napojów, artykułów spożywczych (np. takiej 

jak aplikacja "Gorillas").

French producer of hard seltzer drinks is looking for distibutors. The company 

offers premium craft alcoholic sparkling drinks (5% by volume) entirely made in 

France. They wish to work with distributors that will sell their products to - Hotels, 

restaurants etc. - Supermarkets - Delivery apps for food, drinks, groceries (like 

Gorillas)

  09/12/2023 spożywcza

BOLT2022120800

5

Litewska firma produkująca meble do różnych celów: poszukuje klienta lub 

partnerów do pracy z klientami, którzy potrzebują mebli, drewnianych łóżek, 

komód, stołów do krojenia lub innych drobnych wyrobów z drewna. Celem jest 

długofalowa współpraca.

Lithuanian furniture manufacturing company that produces furniture for various 

purposes: looking for a client or partners working with clients who need furniture, 

wooden beds, chests of drawers, cutting tables, or other small wooden products. 

The goal is long-term cooperation.

 08/12/2023
różne inne produkty
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