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 BOIT20220408002

Firma z siedzibą w południowych Włoszech działa w sektorze rolno-spożywczym, a 

w szczególności specjalizuje się w handlu zagranicznym typowymi włoskimi 

produktami rolno-spożywczymi. Opracowali portal internetowy, na którym włoscy 

producenci mogą spotkać się z zagranicznymi importerami zainteresowanymi 

handlem żywnością i napojami „made in Italy”.

Poszukują partnerów handlujących żywnością i napojami, zainteresowanych 

umową o świadczenie usług dystrybucyjnych.

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

particular is specialized in the foreign trade of Italian typical agro-food products. 

They have developed a web portal where Italian producers can meet the foreign 

importers interested in the trading of “made in Italy” food and beverage.

They are looking for partners trading food and beverage, interested in a 

distribution services agreement.

07/04/2023 
spożywcza

 BOSK20220419016

Słowacka firma zajmująca się produkcją przemysłowych urządzeń grzewczych 

poszukuje zagranicznych partnerów biznesowych.

Ta mała słowacka firma z prawie 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie 

przemysłowego ogrzewania pomieszczeń świadczy usługi w zakresie rozwoju, 

produkcji, dostaw, montażu i regularnego serwisowania urządzeń grzewczych 

przeznaczonych do dużych powierzchni. Poszukuje partnerów biznesowych.

Slovak company engaged in producing industrial heating appliances is looking for 

foreign business partners.

Slovak small-sized company with almost 30 years of experience in the field of 

industrial space heating provides services in the field of development, production, 

supply, installation and regular servicing of heating equipment designed for large 

spaces. The company is looking for business partners.

19/04/2023 różne inne produkty

  BOES20220427024

Hiszpańskie MŚP stworzyło platformę, która łączy odpowiedzialnych producentów 

z projektantami i markami na całym świecie. Koncentruje się ono na produkcji 

projektów na zamówienie na małą i średnią skalę. Usługi obejmują wyłącznie 

odzież oraz surowce i materiały wykończeniowe. Większość klientów projektantów 

znajduje się w Europie oraz Ameryce Północnej i Południowej. Wymagane 

kategorie to odzież codzienna, sportowa, kostiumy kąpielowe, bielizna, odzież ze 

średniej i wyższej półki oraz odzież wypoczynkowa.

The Spanish SME has developed a platform that connects responsible 

manufacturers to designers and brands worldwide. Its focus is on the production 

of custom designs on a small to medium scale. Services only cover apparel and its 

raw materials and trims. Most of their designer clients are located in Europe as 

well as North and South America. Categories requested are casualwear, athleisure, 

swimwear, lingerie, mid-high end and resort wear.

26/04/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

  BOTR20220422008

Turecka firma działająca w sektorze obronnym specjalizująca się w wojskowym 

sprzęcie komunikacyjnym, projektuje i wytwarza inteligentne bloki baterii, 

zasilacze, zestawy słuchawkowe, anteny przenośne itp. Oprócz projektowania i 

wytwarzania produktów zapewnia swoim klientom również wsparcie techniczne. 

Firma posiada wymagane certyfikaty eksportowe i dąży do zwiększenia swojego 

udziału w rynku zagranicznym poprzez usługi dystrybucyjne, pośrednictwo 

handlowe i umowy produkcyjne.

The Turkish company which is involved in the defense sector is specialized in 

military communication equipment by designing and manufacturing smart 

batteries blocks, power supplies, headsets, portable antennas etc. Besides 

designing and manufacturing of products, it also provides technical support to its 

customers. The company which has the required certifications to export aims to 

increase its market share abroad through the distribution services, commercial 

agency and manufacturing agreements.

21/04/2023 różne inne produkty

 BOFI20220421011

Fińska firma oferuje nowe rozwiązanie do automatycznego pobierania próbek 

biomasy, pulpy, koncentratów, przemysłu rolno-spożywczego i poszukuje agentów 

handlowych, dystrybutorów, wykonawców EPC (inżynieria, zaopatrzenie, 

budownictwo) oraz właścicieli firm inżynierskich. Nowatorska technologia jest 

innowacyjna i w pełni zautomatyzowana oraz umożliwia pobieranie 

reprezentatywnych próbek z ciężarówki lub wagonu przed rozładunkiem. Działa z 

kilkoma rodzajami materiałów stałych i kruszonych.

A Finnish company offers a new solution for automated biomass, pulp, 

concentrate, agrofood industry sampling and is looking for commercial agents, 

distributors, EPC (engineering, procurement, construction) contractors and 

owner’s engineering companies to boost growth. The novel technology is 

innovative and fully automated and allows taking representative samples from the 

truck or train wagon before unloading. It works for several types of solid and 

crushed materials.

20/04/2023 inne usługi



 BOIT20220421036

Włoska firma specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji rolniczych 

przyrządów pomiarowych dla firm sadowniczych i ogrodniczych poszukuje 

partnerów do otwarcia się na nowe rynki w ramach umów handlowych i 

dystrybucyjnych. Firma dostarcza przyrządy do kontroli zbiorów i jakości, w tym 

testery dojrzałości owoców, ręczne urządzenia do pomiaru jędrności miazgi, 

refraktometry, testery jędrności owoców, suwmiarki do owoców i warzyw, 

termometry.

Italian company, specialized in developing and producing agri-measurement 

instruments for fruit-growing and horticulture companies, is looking for partners to 

open up to new markets under commercial and distribution agreements. The 

company provides harvest and quality control instruments, including fruit ripeness 

testers, hand-held devices for measuring pulp firmness, refractometers, fruit 

firmness testers, fruit and vegetable calipers, thermometers.

20/04/2023 rolnictwo

 BOPL20220421014

Polska firma produkcyjna z ponad 20-letnim doświadczeniem na polskim i 

europejskim rynku medycznym oferuje szeroką gamę sprzętu, urządzeń i 

produktów dla osób niepełnosprawnych oraz z różnymi problemami zdrowotnymi 

(m.in. wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, rollatory, chodziki). Firma poszukuje 

dystrybutorów, najlepiej z doświadczeniem w branży medycznej.

This Polish production company with over 20 years of experience on Polish and 

European medical market offers a wide range of equipment, devices and products 

for people with disabilities and various health problems (i.e. wheelchairs, 

rehabilitation beds, rollators, walkers). The company is looking for distributors, 

preferably with experience in the medical sector.

20/04/2023 medycyna

 BOUA20220421028

Ukraiński producent urządzeń do produkcji betonu komórkowego poszukuje umów 

przedstawicielstwa handlowego. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 

maszyn dla budownictwa o specjalnym przeznaczeniu - do produkcji pianobetonu 

do zastosowania w budownictwie, energooszczędnego pianobetonu dla 

budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego. 

The Ukrainian company specializes in the design and manufacturing of machinery 

for construction with a special purpose - for production of foam concrete for use in 

the building area, energy-saving foam concrete for industrial and housing 

construction. The company is looking to establish a commercial agency agreement.

20/04/2023
materiały i usługi 

budowlane

 BRDE20220421021

Niemiecka firma handlowa poszukuje producenta nakładek na słupy ze stali 

nierdzewnej zgodnie z wymaganiami niemieckiej firmy. Zaślepki słupków służą jako 

osłona słupków drewnianych/słupków ogrodzeniowych. Partnerzy przemysłowi 

poszukiwani są głównie w krajach Europy Wschodniej lub Azji. Firma jest 

zainteresowana współpracą biznesową w ramach umowy produkcyjnej.

A German trading company is looking for a producer of stainless steel post caps 

according to German company’s requirements. Post caps are used as cover for 

wooden posts/fence posts. Industrial partners are mainly sought in Eastern 

European countries or Asia. The company is interested in business partnershiops 

under a manufacturing agreement.

20/04/2023 metalowa

BOLT20220407026

Litewska firma specjalizuje się w produkcji drewnianych zabawek edukacyjnych, 

drewnianych ramek na zamówienie, zawieszek na medale, pudełek, liter/słów 

wolnostojących oraz innych elementów wyposażenia wnętrz. Firma poszukuje 

pośredników handlowych do pracy na podstawie umowy handlowej.

The Lithuanian company specializes in production of educational wooden toys, 

custom wooden frames, medal hangers, boxes, free-standing letters/words and 

other home decoration parts. The company is looking for trade intermediaries to 

work under a commercial agreement.

10/04/2023 
różne inne produkty

BOBE20220412019

Belgijska firma rozwija mikrowłókno z pamięcią stosowane do czyszczenia każdej 

powierzchni pomieszczeń publicznych i prywatnych (szkół, hoteli, restauracji, firm, 

administracji itp.) bez względu na zabrudzenie, używa tylko wody z wykluczeniem 

detergentów. Firma poszukuje dystrybutorów profesjonalnych środków 

czyszczących i wyposażenia oraz niezależnych przedstawicieli do umów agencji 

handlowych. 

The Belgian company develops special microfiber with memory used to clean 

every surface of public or private premises (schools, hotels, restaurant, companies, 

public administrations, etc), regardless of dirt, using only water and excluding 

detergents. The company is looking for distributors of professional cleaning 

materials and equipment. The company is also looking for independant/freelance 

sales representatives under commercial agency agreement.

12/04/2023 różne inne produkty

BOBE20220427003

Belgijska firma produkuje artykuły promocyjne dla przemysłu browarniczego i 

napojów. Główne produkty są wykonane z metalu, a firma wykorzystuje najnowsze 

technologie (CAD, CAM, formowanie 3D, cięcie laserowe itp.) do produkcji 

materiałów reklamowych dostosowanych do potrzeb klientów. Firma poszukuje 

agentów handlowych w Europie, którzy działają w branży browarniczej, 

alkoholowej i napojów bezalkoholowych.

The Belgian company manufactures promotional items for the brewing and 

beverages industries. Main products are in metal and the company uses the latest 

technologies (CAD, CAM, 3D moulding, laser cutting etc.) to produce customized 

advertising material based on the needs of the clients. The company is looking for 

commercial agents in Europe that are active in the breweries, alcohol and soft 

sectors.

26/04/2023 różne inne produkty



BOBG20220404036

Firma z Bułgarii, producent wyrobów z drewna, jest zainteresowana nawiązaniem 

długoterminowej współpracy z dystrybutorami, przedstawicielami handlowymi i 

agencjami handlowymi z krajów europejskich w celu dystrybucji swoich produktów 

na rynkach zagranicznych. Firma oferuje zabawkę "Konstruktor", odpowiednią dla 

dzieci powyżej 5 roku życia i odpowiednią dla innych grup wiekowych, składającą 

się ze 110 modułowych elementów wykonanych z certyfikowanego, przyjaznego 

dla środowiska drewna, nieszkodliwego dla zdrowia dzieci.

A company from Bulgaria, a manufacturer of wooden products, is interested in 

establishing a long-term cooperation with distributors, sales agents and 

commercial agencies from European countries to distribute its products to the 

international market. The company offers a children's wooden constructor, 

suitable for children over 5 years of age and suitable for other age groups, 

consisting of 110 modular elements made of certified environmentally friendly 

wood, harmless to children's health.

03/04/2023
produkty drewniane, 

meble

BOBG20220427033

Bułgarska firma, specjalizująca się w produkcji urządzeń elektromechanicznych, 

zapewnia elastyczną bazę technologiczną i zaplecze, szybkie rozpoczęcie realizacji 

przekazanych projektów, indywidualne rozwiązania w zakresie montażu 

końcowego produktów, możliwości w zakresie NPI (wprowadzania nowych 

produktów), projektowanie. Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy 

partnerskiej w ramach umów podwykonawczych lub produkcyjnych.

The Bulgarian company, specialized in electromechanical devices manufacturing, 

provides flexible technological base and facilities, quick start-up of the transferred 

projects, customized solutions for final assembly of products, NPI (new products 

introduction) capabilities, design. The company is interested to enter in 

partnerships under subcontracting or manufacturing agreements.

26/04/2023 inne usługi

BOCZ20220407030

Czeska firma inżynierska produkuje kotły i specjalizuje się w obróbce metali z 

wykrawaniem CNC i cięciem laserowym, a także spawaniem i różnymi obróbkami 

powierzchni. Chce rozszerzyć swoją działalność na Niemcy, Szwajcarię, Danię, 

Wielką Brytanię i kraje Beneluksu.

Firma poszukuje nowych długoterminowych partnerów, którzy potrzebują usług 

ślusarskich dla swoich produktów. Firma oferuje umowę outsourcingową.

 A Czech engineering company is manufacturing boilers and is specialised in 

metalwork with CNC punching and laser cutting, as well as with welding and 

various surface treatment. It would like to expand its activities to Germany, 

Switzerland, Denmark, United Kingdom and the Benelux countries.

The company is looking for new long-term partners who need metal work services 

for their products. The company offers outsourcing agreement.

07/04/2023 
metalowa

BOCZ20220408005

Czeski producent grilli płaskich COR-TEN klasy premium poszukuje dystrybutorów 

swoich produktów w Niemczech, Austrii, Luksemburgu, Belgii i Holandii.

Grille wytrzymują każde warunki atmosferyczne, tworząc tym samym wyjątkowy 

element wystroju ogrodu. Kwadratowa konstrukcja pozwala na tworzenie wielu 

stref ciepła, a unikalne zastosowanie ceramiki wewnątrz rdzenia utrzymuje ciepło 

przez długi czas. Grille oferowane są zarówno dla profesjonalistów, jak i klientów 

krajowych.

 A Czech manufacturer of premium COR-TEN flat-top grills is looking for 

distributors of its products in Germany, Austria, Luxembourg, Belgium and 

Netherlands.

The grills can withstand any weather conditions, hence creating a unique part of 

the garden design. The square design allows creating of multiple heat zones and 

the unique use of ceramics inside of the core keeps the heat for long time. The 

grills are offered for professionals as well as domestic customers.

07/04/2023 
różne inne produkty

BOCZ20220419013

Czeska firma opracowała i produkuje chleb bez zboża i bezzbożowe smakołyki. 

Firma poszukuje producentów zainteresowanych know-how w zakresie 

bezzbożowych smakołyków w celu poszerzenia dotychczasowego portfolio 

produktowego. Bezzbożowe przysmaki są zaprojektowane bezglutenowo, bez 

laktozy, niskowęglowodanowe, nadają się również dla osób z celiakią. Można je 

przewozić również w stanie zamrożonym. Poszukuje się licencjobiorców.

A Czech company has developed and manufactures gran-free bread and grain-free 

delicacies. The company seeks manufacturers interested in know-how of grain-free 

delicacies to extend their current product portfolio. The grain-free delicacies are 

designed gluten free, lactose free, low carb, they are also suitable for celiac 

people. They can be transported also in frozen status. Licensees are sought.

18/04/2023 spożywcza

BOCZ20220421005

Czeska firma programistyczna z  ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w 

innowacyjnych systemach przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych 

zebranych z inteligentnych sieci lub Internetu rzeczy (IoT). Poszukuje do 

współpracy z partnerów działających  w energetyce z Austrii, Niemiec, Francji, 

Włoch i Hiszpanii.

A Czech software company has over ten years of experience in innovative systems 

for processing and analysing of big data collected from intelligent smart grids or 

internet of things (IoT). They are looking for cooperation with partners active in 

energetics from Austria, Germany, France, Italy and Spain under supplier 

agreement.

20/04/2023 komputery i IT



BOCZ20220422002

Czeska firma specjalizująca się w inżynierii oraz badaniach i rozwoju (R&D) 

poszukuje partnerów do współpracy. Firma oferuje współpracę w zakresie maszyn 

i technologii specjalnych w technicznej obróbce włókien, w produkcji linii i 

urządzeń dla przemysłu motoryzacyjnego oraz w obróbce tkanin linii 

produkcyjnych i urządzeń dla przemysłu medycznego/higienicznego.

Czech company specialised in engineering and research & development (R&D) is 

looking for partners for cooperation. The company is offering cooperation in the 

field of special machinery and technology in technical fibre processing, in 

production of lines and equipment for automotive industry and in fabric 

processing of production lines and equipment for medical/hygienic industry.

21/04/2023 inne usługi

BODE20220401007

Firma z południowo-zachodnich Niemiec zajmuje się opracowywaniem i produkcją 

automatycznych systemów pomiarowych w dziedzinie lakiernictwa 

przemysłowego. Firma wyspecjalizowała się w szczególności w bezdotykowym 

pomiarze grubości powłok termooptycznych w przemysłowych systemach 

powłokowych. Firma oferuje swój automatyczny system pomiarowy w ramach 

umowy podwykonawczej.

A company from the southwest of Germany is active in the development and 

production of excellent automated measuring systems in the field of industrial 

coating. In particular, they specialized in non-contact thermo-optical coating 

thickness measurement in industrial coating systems. They are offering their 

automated measurement system under subcontracting agreement.

31/03/2023 inne usługi

BODE20220406018

Niemiecki producent wysokiej jakości, produkowanych na zamówienie środków 

chemicznych dla sektora rzemieślniczego poszukuje umów dystrybucyjnych w 

krajach europejskich.

German manufacturer of high quality, tailor-made chemical agents for the crafts 

sector is looking for distribution agreements in European countries. 
05/04/2023

chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BODE20220414024

Niemieckie małe i średnie przedsiębiorstwo oferuje powlekanie poliuriem części 

pojazdów, takich jak podłogi przestrzeni ładunkowej lub burty załadunkowe. 

Powłoka zwiększa współczynnik tarcia podłogi przestrzeni ładunkowej, drabin i 

podestów. Oprócz zwiększonego współczynnika tarcia powłoka redukuje hałas, jest 

odporna na zużycie, promieniowanie UV i bezpieczna dla żywności. Niemieckie 

MŚP poszukuje umów handlowych.

A German SME is offering the coating of vehicle parts as cargo space floors or tail 

lifts with polyuria. The coating increases the friction coefficient of cargo space 

floors, ladders and running boards. Beside the increased friction coefficient, the 

coating reduces noise, is wear resistant, UV-resistant and food safe. The German 

SME is looking for commercial agreements.

13/04/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BODE20220421029

Niemiecka firma oferuje mydło w proszku i systemy dozowania, które są wydajne, 

higieniczne poszukuje partnerów dystrybucyjnych. Produkty charakteryzują się 

odnawialnymi i nadającymi się do recyklingu materiałami naturalnymi. Dozowniki 

można odnowić lub poddać recyklingowi po użyciu.

A German company offers solid soap and dispensing systems that are efficient, 

hygienic and that contribute to a circular economy. Products are designed in a 

circular way and characterised by renewable and recyclable natural materials. The 

dispensers can be refurbished or recycled after use. The company seeks 

distribution partners.

20/04/2023 różne inne produkty

BODE20220426010

Niemiecka firma opracowała zrównoważoną mieszankę mineralną inspirowaną 

naturą. Dzięki ukierunkowanemu doborowi surowców nie są już potrzebne zwykłe 

środki ostrożności przeciwko bakteriom, pleśniom i czynnikom gnilnym. Produkcja 

jest niskoenergetyczna, bezwonna i bez zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby.

MSP poszukuje partnerów zainteresowanych umową dystrybucyjną lub 

produkcyjną lub umową licencyjną na innowacyjny produkt.

The German company has developed a sustainable mineral blend inspired by 

nature. Thanks to a targeted selection of raw materials, the usual precautions 

against bacteria, mould, fungal decay and putrefactive agents are no longer 

necessary. The production is low in energy, odourless and without any pollution of 

water, air and soil.

The SME is looking for partners interested in a distribution or manufacturing 

contract or a licensing agreement for the innovative product.

27.kwi.23 różne inne produkty

BODE20220426028

Niemiecka firma opracowała mobilne rozwiązanie dot. skutecznego usuwania 

cząstek mikroplastiku ze ścieków - całkowicie bez użycia technologii filtracji. 

Innowacyjna technologia jest instalowana w standardowych kontenerach 

transportowych. Mobilne rozwiązania są bardzo elastyczne i dlatego można je 

łatwo zamontować w dowolnej oczyszczalni ścieków. W ten sposób można 

zoptymalizować i zmodernizować zarówno istniejące, jak i nowo budowane 

oczyszczalnie ścieków na całym świecie.

The German company has developed a mobile, container-based solution for the 

efficient removal of microplastic particles from wastewater - entirely without 

filtration technology. The innovative technology is installed in standard shipping 

containers. The mobile solutions are highly flexible and can therefore be easily 

retrofitted at any wastewater treatment plant. In this way, both existing and newly 

constructed water and wastewater treatment plants can be optimised and 

modernised worldwide.

27/04/2023 inne usługi



BODE20220427027

Niemieckie MŚP prowadzi działalność jako operator internetowego rynku 

używanych maszyn produkcyjnych. Platforma oferuje stale około 130 000 maszyn 

dla różnych branż. Platforma oferuje 25 głównych kategorii, np. obróbka metalu, 

obróbka drewna. MŚP poszukuje zagranicznych partnerów jako dealerów maszyn 

lub aukcjonerów, którzy chcieliby mieć dostęp do szerokiej gamy używanych 

maszyn lub promować swoje aukcje i używane maszyny w całej Europie w ramach 

umów handlowych.

A German SME is active as operator of an online marketplace for used production 

machinery. The platform offers continuously approximately 130.000 machines for 

different branches. The platform offers 25 main categories as i. e. metal 

processing, woodprocessing. The SME is looking for foreign partners as machine 

dealers or auctioneers who want to have access to a broad range of used 

machinery or promote their auctions and used machines throughout Europe for 

commercial agreements.

26/04/2023 inne usługi

BODE20220427034

Niemiecka firma oferuje w ramach umowy handlowej technologię czujników do 

wykrywania i monitorowania biofilmu, zacieków i osadów kamienia kotłowego w 

zastosowaniach przemysłowych w wodzie. Firma poszukuje partnerów z branż 

związanych z wodą przemysłową i/lub specjalistów od uzdatniania wody.

A German company offers a sensor technology for detecting and monitoring 

biofilm, fouling, and scale deposits in industrial water applications under a 

commercial agreement. The company is looking for partners in industrial water 

related industries and/or water treatment specialists.

2/05/2023 inne usługi

BODK20220406014

Młoda duńska firma specjalizuje się w standardowych rozwiązaniach do 

planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) przeznaczonych dla firm 

spożywczych, aby pomóc im zarządzać procesami biznesowymi. W celu dalszej 

ekspansji firma poszukuje organizacji spożywczych, konsultantów biznesowych, 

doradców ds. regulacji żywności, jednostek certyfikujących oraz innych firm i 

organizacji związanych z branżą spożywczą do współpracy na podstawie umów 

licencyjnych.

A young Danish company is specialised in standard Enterprise Resource Planning 

(ERP) solutions designed for food companies to help them manage their business 

processes. In order to continue their expansion, the company is looking for food 

organisations, business consultants, food regulation advisors, certification bodies 

and other companies and organisations with connections to the food industry to 

work under license agreements.

05/04/2023 komputery i IT

BODK20220411002

Duńska firma specjalizująca się w produkcji ściółek dla zwierząt gospodarczych ma 

gamę produktów ze 100% słomy rzepakowej z dodatkiem zeolitów, odpowiednie 

dla świń, drobiu, bydła, koni, owiec i kóz. W celu kontynuacji ekspansji firma 

poszukuje dystrybutorów w Europie.

A Danish company, specialised in making bedding for farm animals, has a range of 

products made from 100% rapeseed straw, with added zeolite, suitable for pigs, 

poultry, cattle, horses, sheep and goats. In order to continue their expansion, they 

are looking for distributors across Europe.

11/04/2023 rolnictwo

BODK20220411005

Mała duńska firma opracowała jednorazowy sprzęt medyczny do łatwego 

opróżniania worków stomijnych i do odbioru stolca, które są obecnie sprzedawane 

w Europie i USA. Firma poszukuje dystrybutorów sprzętu medycznego.

A small Danish company has developed disposable medical consumables for easy 

emptying of ostomy bags and for stool collection, which are currently sold in 

Europe and the USA. The company is looking for distributors of medical 

equipment.

11/04/2023 medycyna

BOES20220406034

Hiszpańska firma, zajmująca się recyklingiem tworzyw sztucznych, poszukuje 

plastikowych odpadów rolniczych wykorzystywanych w niskich tunelach do uprawy 

warzyw. Firma poszukuje spółdzielni rolniczych zdolnych do odbioru tych odpadów 

z tworzyw sztucznych i chętnych do zawarcia umowy handlowej na ich usuwanie, z 

możliwością rozszerzenia o kolejne umowy handlowe obejmujące proces 

gospodarki o obiegu zamkniętym. Priorytetem firmy jest znalezienie możliwości 

współpracy na południu Francji.

 A Spanish company, devoted to the recycling of plastic, is looking for agricultural 

plastic waste used in low tunnels for the cultivation of vegetables. The company is 

looking for agricultural cooperatives with the capacity of collecting this plastic 

waste and willing to reach a commercial agreement for its removal, extensible to 

further commercial agreements involving a circular economy process. The priority 

of the company is to find opportunities in the south of France.

20/04/2023 
rolnictwo



BOES20220411001

Hiszpańska firma jest producentem tradycyjnych rożków do lodów oraz szeroki 

zakres innych produktów jak rurki, wafelki. Firma poszukuje nowych rynków 

zagranicznych i współpracy z agentami handlowymi i/lub dystrybutorami. Ponadto 

firma sprzedaje i dystrybuuje akcesoria i wyposażenie dla przemysłu lodziarskiego.

The company, manufacturer of traditional ice cream cones, with a wide range of 

other excellent products including wafer rolls, fans, wafer sticks and pastry shells is 

looking for new markets abroad, and they are interested in finding potential 

partners under commercial agency agreement and/or distributors. In addition to 

its product range, the company also sells and distributes accesories and equipment 

for the ice cream industry.

11/04/2023 spożywcza

BOES20220412012
Hiszpańska firma oferująca usługi komunikacji międzykulturowej poszukuje 

organizacji konsultingowych do długoterminowej współpracy.

Spanish company offering intercultural communication management consulting 

services looks - consultancy organizations interested in a long-term international 

cooperation

20/04/2023 doradztwo i konsultacje

BOES20220422003

Firma, zlokalizowana w Kastylii-La Mancha, około 200 km na południowy zachód 

od Madrytu, z ponad 20-letnim doświadczeniem w budowie i montażu ferm 

drobiu, poszukuje do współpracy hodowców drobiu w celu budowy  fermy drobiu i 

dostarczenia instalacji pod klucz.

The company, located in Castilla-La Mancha about 200 km southwest of Madrid, 

and with more than 20 years of experience in the construction and assembly of 

poultry farms for the fattening of chickens, is looking to collaborate with chicken 

integrators and poultry farmers to build their poultry farms and delivering them 

turnkeys installations.

21/04/2023 inne usługi

BOES20220425003

Hiszpańska firma rodzinna z długą tradycją w całkowicie ręcznej produkcji konserw 

morskich poszukuje umów dotyczących dystrybucji, produkcji lub outsourcingu.

Firma specjalizuje się w produkcji anchois i białego tuńczyka, chociaż oferuje 

szeroką gamę produktów w puszkach uzyskanych w wyniku starannej selekcji, 

takich jak małże, małe sardynki, sercówki, muszle, makrela, anchois czy budynie i 

ciastka z przysmakami morza.

Spanish family business with a long tradition in the totally handmade production of 

canned sea products seeks to establish distribution, manufacturing or outsourcing 

agreements.

The company is specialized in the manufacture of anchovies and white tuna, 

although it offers a wide variety of canned products obtained through a careful 

selection such as mussels, small sardines, cockles, razorshells, mackerel, anchovies, 

or puddings and cakes of delicacies of the sea.

24/04/2023 spożywcza

BOES20220425004

Hiszpańska firma zlokalizowana w centrum Hiszpanii, zajmująca się produkcją i 

komercjalizacją ekologicznych produktów dla smakoszy poszukuje dystrybutorów i 

agentów handlowych, aby zwiększyć swój udział w rynku.

Firma oferuje szeroką gamę dań dla smakoszy, w 100% wyprodukowanych w 

Hiszpanii, z wysokiej jakości produktów śródziemnomorskich.

Spanish company, located in the centre of Spain, dedicated to the production and 

commercialisation of gourmet organic products seeks distributors and commercial 

agents to increase its market share.

The company provides a wide range of gourmet food, 100% made in Spain, with 

high quality Mediterranean products.

24/04/2023 spożywcza

BOES20220425005

Hiszpański producent wołowiny i jagnięciny „Halal” poszukuje firm 

zainteresowanych współpracą w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych w celu zwiększenia swojej obecności na arenie międzynarodowej. 

Firma poszukuje partnerów doświadczonych na rynku lokalnym, posiadających sieć 

kontaktów w branży mięsnej posiadających kontakty z odbiorcami produktów 

Halal.

A Spanish producer of "Halal” beef and lamb is looking for companies interested in 

cooperation under distribution services agreement to increase its international 

presence. The company is looking for partners experienced in the local market, 

with a network of contacts in the meat industry having contacts with the recipients 

of Halal products.

24/04/2023 spożywcza



BOES20220425009

Hiszpańska agencja marketingu, projektowania i tworzenia stron internetowych, 

specjalizująca się w tworzeniu dużych stron internetowych, z ponad 20-letnim 

doświadczeniem, poszukuje międzynarodowych firm lub uniwersytetów, które 

potrzebują partnera w dziedzinie technologii, technologii cyfrowych i marketingu, 

aby pomóc im osiągnąć swoje cele, koncentrując się na rentowności swoich 

zasobów na podstawie umowy o podwykonawstwo.

Firma może oferować swoje usługi nie tylko na terenie Unii Europejskiej, ale i na 

całym świecie.

A Spanish marketing, design and web development agency specialised in creating 

large websites, with more than 20 years of experience, is looking for multinational 

companies or universities requiring a technological, digital and marketing expert 

partner to help them achieve their objectives, focusing on the profitability of their 

resources, under a subcontracting agreement.

The company can offer its services not only within the European Union, but 

worldwide.

24/04/2023 komputery i IT

BOES20220425018

Konsorcjum eksportowe składa się wyłącznie z hiszpańskich firm produkujących 

wykwintne produkty spożywcze. Firma powstała w lipcu 2015 roku i zajmuje się 

promocją i sprzedażą produktów za granicą. Konsorcjum poszukuje dystrybutorów 

na całym świecie. Wszystkie produkty są ręcznie robione, ekskluzywne i najwyższej 

jakości.

The export consortium is made up exclusively of Spanish companies producing 

gourmet food products. It was established in July 2015 and it is dedicated to the 

promotion and sale of the products abroad. The consortium is looking for 

distributors worldwide. All the products are hand-crafted, exclusive and with the 

highest quality.

24/04/2023 spożywcza

BOES20220425022

Hiszpańska firma rodzinna, która obecnie produkuje 12 odmian ręcznie robionej 

czekolady, poszukuje usług dystrybucyjnych lub umów agencyjnych.

Oprócz tradycyjnych smaków (gorzka czekolada, mleczna i biała) firma produkuje 

czekoladki według autorskich receptur o smakach anchois, pikantny, mojito, beza 

mleczna, kawa z mlekiem, czarna 90%, curry z orzechami kukurydzianymi, czarna z 

pomarańczą i smażonym ziemniakiem.

A Spanish family business that currently manufactures 12 varieties of hand-made 

chocolate is looking for distribution services or commercial agency agreements.

In addition to the traditional flavors (dark chocolate, milk and white) the company 

manufactures chocolates with author´s recipes with the flavors of anchovy, spicy, 

mojito, meringue milk, coffee with milk, black 90%, curry with corn nuts, black 

with orange and fried potato.

24/04/2023 spożywcza

BOES20220426017

Hiszpańska firma specjalizuje się w projektowaniu, koordynacji i mentoringu 

kursów nauczania na odległość. Firma ma ponad 35-letnie doświadczenie w 

sektorze szkoleniowym i 10-letnie na rynku online, oferując szeroki wachlarz 

specjalizacji szkoleniowych. Firma poszukuje firm i instytucji z Ameryki Łacińskiej, z 

którymi mogłaby współpracować na zasadzie podwykonawstwa i umów 

outsourcingowych. Kraje docelowe to Argentyna, Brazylia, Peru, Meksyk i Chile.

The Spanish company is specialized in the design, coordination and mentoring of 

distance learning courses. The company has an extensive experience of more than 

35 years working in the training sector, and 10 years in the online market, offering 

a wide portfolio of training specialities. The company is looking for Hispanic 

American companies or institutions to work with through subcontracting and 

outsourcing agreements. The target countries are Argentina, Brazil, Peru, Mexico 

and Chile.

25/04/2023 nauka/edukacja

BOES20220426020

Hiszpańska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji urządzeń 

dźwiękowych i nagłośnieniowych poszukuje możliwości zawarcia umów 

pośrednictwa handlowego, dystrybucji lub joint venture. Firma, dobrze znana na 

rynku hiszpańskim, chce rozszerzyć swoją działalność międzynarodową.

Spanish company, specialized in the design and manufacture of sound and public-

address devices, seeks to establish commercial agency, distribution or joint 

venture agreements. The company, well known in the Spanish market, wants to 

extend its international activity.

25/04/2023 inne usługi



BOES20220426023

Jest to hiszpańska firma rodzinna, której działalność koncentruje się na 

zrównoważonym rozwoju i ekoprojektowaniu, posiadająca 90-letnie 

doświadczenie w sektorze drzewnym. Firma produkuje w 100% spersonalizowane i 

trwałe drewniane materiały promocyjne takie jak stojaki, ekspozytory czy punkty 

sprzedaży. Firma oferuje inteligentne i innowacyjne produkty, które są montowane 

bez użycia śrub i klejów dzięki opatentowanemu systemowi, dzięki czemu można je 

łatwo transportować i ponownie montować w innym miejscu bez konieczności 

angażowania personelu montażowego.

This is a Spanish family-owned company focused on sustainability and eco-design 

with 90 years of experience in the wood sector. It manufactures 100% 

personalized and sustainable wooden promotional material, such as stands, 

displays or points of sale for merchandising. The company offers smart and 

innovative products that are assembled without screws or glues thanks to a 

patented system, so they can be easily transported and reassembled elsewhere 

with no need for fitting staff.

25/04/2023
produkty drewniane, 

meble

BOES20220427020

Hiszpański producent wysokiej jakości szynki peklowanej i typowych hiszpańskich 

wędlin (takich jak chorizo, lomo i kiełbasy), dostępnych w kawałkach lub plastrach 

w różnych formatach, z długą tradycją na rynkach krajowych i międzynarodowych, 

pragnie umocnić swoją obecność w Europie i poszukuje partnerów 

dystrybucyjnych i handlowych, zarówno w celu uzyskania dostępu do nowych 

rynków, jak i wejścia do sektora hotelarsko-gastronomicznego.

Spanish producer of high quality cured ham and typical Spanish cured meat 

products (such as chorizo, lomo and sausages) available in pieces or sliced in 

diferent formats, with long tradition in national and international markets, aims to 

consolidate its presence in Europe and seeks distribution and commercial agency 

partners both to access new markets and to enter the hospitality channel.

26/04/2023 spożywcza

BOES20220427022

Hiszpańska firma z dużym doświadczeniem w produkcji wyrobów do kontroli 

zasobów wodnych (spożycie przez ludzi i nawadnianie), w tym wodomierzy, 

zaworów hydraulicznych i systemów zdalnego sterowania, poszukuje agencji 

handlowych i umów dystrybucyjnych, aby uzyskać dostęp do nowych rynków.

Spanish company with wide experience in the manufacture of products for control 

of water resources (human consumption and irrigation) including water meters, 

hydraulic valves and remote-control systems, is looking for commercial agency and 

distribution agreements to access new markets.

26/04/2023 inne usługi

BOFI20220421007

Fińskie MŚP świadczy usługi analityczne w celu oceny zdolności funkcjonalnych 

osób starszych. Za pomocą tej usługi organizacje opiekuńcze mogą po raz pierwszy 

prześledzić i przeanalizować zdolność funkcjonalną osób oraz ocenić wpływ na nią 

sprawowanej opieki. Usługa oparta jest na modelu SaaS. Firma poszukuje 

dystrybutorów i agentów w Europie do sprzedaży usługi do domów opieki i innych 

placówek opiekuńczych.

A Finnish SME provides analytics service to assess elderly persons' functional 

capability. With the help of this service, care organisations can for the first time 

follow up and analyse persons' functional capability and evaluate the impact of the 

provided care on it. The service is based on a SaaS-model. The company is looking 

for distributors and agents in Europe to sell the service to nursing homes and other 

care facilities.

20/04/2023 inne usługi

BOFR20220404023

Francuskie biuro zaopatrzenia największych francuskich producentów mebli 

poszukuje nowych, solidnych i długotrwałych podwykonawców produkujących 

metalowe nogi do stołów. Interesujące kraje to Włochy, Portugalia, Bułgaria, 

Turcja i Czechy, ale również inne kraje UE będą brane pod uwagę. Firma oferuje 

producentowi możliwość współpracy w ramach umowy produkcyjnej, 

podwykonawstwa lub umowy z dostawcą.

A French sourcing office has been entrusted by the buyers of the largest French 

furniture manufacturers to find new, reliable, and long-lasting subcontractors 

manufacturing metal table legs. Countries of interest are Italy, Portugal, Bulgaria, 

Turkey, and Czech Republic but other EU countries will also be considered. The 

company offers to the manufacturer to find manufacturing, subcontracting or 

supplier agreements that he could achieve.

03/04/2023 metalowa

BOFR20220404028

Francuskie biuro sourcingowe działające w branży meblarskiej: kuchennej, 

łazienkowej, hotelowej, restauracyjnej, gastronomicznej (HoReCa) i biurowej 

poszukuje europejskich producentów mebli i akcesoriów, hurtowników lub 

handlowców zainteresowanych optymalizacją łańcucha dostaw lub zostania 

podwykonawcami. Oferowany jest outsourcing lub umowa o świadczenie usług.

A French sourcing office specialized in the furniture industry: kitchen, bathroom, 

hotel, restaurant, catering (HoReCa) and office furniture, is looking for European 

furniture and accessories manufacturers, wholesalers or traders interested in 

optimizing their supply or subcontractor chain. Outsourcing or services agreement 

are offered.

03/04/2023
produkty drewniane, 

meble



BOFR20220406037

Francuska firma specjalizująca się w produkcji paneli izolacyjnych do chłodni, 

rzeźni, zakładów przetwórstwa spożywczego, powierzchni roboczych, sklepów 

rybnych, fabryk serów poszukuje nowych dystrybutorów i profesjonalnych 

partnerów chłodniczych w Danii, Holandii, Finlandii, Szwecji i Norwegii do 

współpracy w ramach usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej.

French company specialised in production of insulated panels, for cold rooms, 

slaughterhouses, food processing plant, working area, fishmonger's, cheese 

factories search new distributors and refrigeration professional partners in 

Denmark, Netherlands, Finland, Sweden, and Norway to cooperate under 

distribution services or commercial agency agreement.

05/04/2023 
różne inne produkty

BOFR20220408006

Dzięki innowacyjnemu procesowi, francuska firma zaprojektowała centralny 

system pompowania opon (CTIS), który pasuje do kołowych maszyn rolniczych. 

Innowacja polega na przekazywaniu operatorowi informacji o poślizgu. 

Technologia daje możliwość pompowania i spuszczania powietrza z opon maszyny 

według kilku parametrów.

Firma poszukuje poważnych dystrybutorów, którzy chcą stworzyć partnerstwo 

dystrybucyjne dla tej innowacji.

Thanks to an innovative process, a French company designed a central tire 

inflation system (CTIS) which fits wheeled agricultural machinery. The innovation 

consists in the slippage rate information that is communicated to the operator. 

The technology gives the possibility to inflate and deflate the machine’s tires 

according to several parameters.

The company seeks serious distributors willing to create a distribution partnership 

for this innovation.

07/04/2023 
różne inne produkty

BOFR20220419022

Francuska firma poszukuje partnera w zakresie produkcji i dystrybucji 

opatentowanego kołpaka do kół, zapobiegającego niebezpiecznemu oderwaniu się 

kół samochodu ciężarowego.

Francuskie MŚP opracowało metalowy kołpak zapobiegający odczepianiu się koła. 

System całkowicie eliminuje luzowanie się nakrętek kół poprzez mechaniczną 

blokadę obrotu. Radykalnie zmniejsza to ryzyko wypadnięcia kół i wynikających z 

tego poważnych wypadków drogowych. Rozwiązanie skierowane jest do 

producentów i dystrybutorów samochodów ciężarowych, branży transportowej i 

drogowego transportu pasażerskiego.

Poszukiwany partner do umowy produkcji i dystrybucji.

French company is looking for manufacturing and distribution partner for its 

patented wheel hubcap, preventing dangerous truck wheel detachment.

The French SME has developed a metal hubcap preventing wheel detachment.

The system completely eliminates the wheel nuts loosening by mechanically 

blocking nut rotation. It drastically reduces the risk of wheels failing off and the 

serious road accidents resulting from it. The solution addresses truck 

manufacturers and distributors, haulage industry and road passenger transport.

The French SME is looking for a manufacturing and distribution agreement.

19/04/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOFR20220420017

Francuski producent kawy ekologicznej poszukuje nowych partnerów w ramach 

agencji handlowej lub umowy dystrybucyjnej.

Francuski producent kawy z siedzibą w Paryżu chce promować ekologiczne 

zachowania na całym świecie dzięki swoim innowacyjnym, biodegradowalnym 

kapsułkom do kawy. Firma ta oferuje ekologiczną kawę premium w kapsułce 

kompatybilnej z ekspresami Nespresso, która jest w 100% naturalna. Firma ma 

ugruntowaną pozycję we Francji i teraz poszukuje partnerów za granicą. 

Współpraca jest możliwa na podstawie umowy agencyjnej lub umowy 

dystrybucyjnej.

A French eco-friendly coffee manufacturer is looking for new partners abroad 

under a commercial agency or distribution agreement.

The French Paris-based coffee manufacturer is willing to promote eco-friendly 

behaviour throughout the world by its innovative coffee biodegradable capsules. 

The French company offers premium organic coffee in a capsule compatible with 

Nespresso machines which is 100% natural. The company is well established in 

France and they are now looking for partners abroad. The cooperation is possible 

under a commercial agency agreement or a distribution agreement. 

19/04/2023 spożywcza

BOFR20220421008

Francuska firma technologiczna poszukuje partnera biznesowego do współpracy w 

ramach  spółki joint venture by wspólnie opracowywać  innowacyjną usługę 

polegającą na wprowadzeniu rozszerzonej rzeczywistość do albumów 

fotograficznych i książek. Firma jest ekspertem w dziedzinie rozszerzonej 

rzeczywistości (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR), sztucznej inteligencji (AI) i jest  

zainteresowana nawiązaniem kontaktu  partnerem w Europie działającym w 

sektorze wydawniczym. 

French innovative company is actively looking for a business partner to set up a 

joint venture in photo albums publishing adding Augmented Reality user 

experienceA French tech SMB, expert in augmented realty (AR) and virtual reality 

(VR), artificial intelligence (AI), is highly interested to connect with reliable partner 

in Europe operating in the publishing sector and willing to build a joint venture 

agreement in order to co-develop and release an innovative service by bringing 

augmented reality to photo albums and books. The goal is to add videos to static 

photos, texts and visuals.

20/04/2023 inne usługi



BOHR20220401017

Szybko rozwijająca się firma informatyczna z Chorwacji, zajmująca się 

projektowaniem szytego na miarę oprogramowania poszukuje stałych partnerów 

potrzebujących usług rozwoju oprogramowania. Firma ma bogate doświadczenie 

w różnych sektorach, w tym w energetyce i odnawialnych źródłach energii, FinTech 

i inżynierii lądowej. Założona w 2017 roku, od tego czasu dostarcza rozwiązania dla 

różnych klientów w całej Europie, takich jak ENTSO-E, TSCNET, Swissgrid, Uber itp.

A fast-growing IT company from Croatia that engineers tailor-made software is 

looking for long-term partners who are in need of software development services. 

The company has had extensive experience in various sectors including Energy & 

Renewables, FinTech, and Civil Engineering. Founded in 2017, it has since provided 

solutions for various

clients across Europe, such as ENTSO-E, TSCNET, Swissgrid, Uber, etc.

03/04/2023 komputery i IT

BOHR20220404005

Chorwacka firma rodzinna z tradycją dmuchania szkła zajmuje się produkcją 

szklanych dekoracji. Wszystkie produkty wykonywane są ręcznie. Firma jest 

zainteresowana identyfikacją międzynarodowych partnerów biznesowych do 

dystrybucji swoich produktów w ramach umów dystrybucyjnych.

A Croatian family-run business with tradition of glass-blowing is manufacturing 

glass decorations. All products are handmade. The company is interested in 

identifying international business partners for distributing its products under 

distribution agreements.

12/04/2023 różne inne produkty

BOHR20220425019

Chorwacka firma rodzinna produkuje ekologiczną sól morską i produkty 

wzbogacone w sól w tradycyjny i odpowiedzialny za przyrodę sposób. Poszukują 

długoterminowej współpracy z partnerami w ramach umowy dystrybucyjnej.

Croatian family-owned company is producing organic sea salt and salt-enriched 

products in traditional and nature responsible way. They are looking for long-term 

cooperation with partners under distribution agreement.

26/04/2023 spożywcza

BOHU20220406028

Doświadczona i ugruntowana węgierska odlewnia precyzyjna (proces traconego 

wosku) poszukuje na rynku międzynarodowym firm, które mają zapotrzebowanie 

na odlewy inwestycyjne, poszukiwani są podwykonawcy lub producenci.

An experienced and well established Hungarian precision investment foundry (lost 

wax process) is looking for companies on the international market which have 

investment casting demands, to be their subcontractor or manufacturer.

20/04/2023 
różne inne produkty

BOHU20220412004

Węgierski start-up z sektora zdrowia cyfrowego oferuje nową, wspieraną przez 

sztuczną inteligencję (AI)  platformę do zarządzania stanem zdrowia (chroniczne 

choroby nerek, cukrzyca i/lub otyłość) jako oprogramowanie jako usługa (SaaS). 

Docelowy rynek obejmuje ośrodki usług medycznych, dietetyków, ubezpieczalnie, 

korporacje (benefity pracownicze) i łańcuchy sprzedaży żywności. Podstawą 

współpracy będzie umowa handlowa.

A Hungarian digital health startup offers new, Artificial Intelligence (AI)-supported 

digital health platform for condition management (chronic kidney diseases, 

diabetes and/or obesity) as Software-as-a-Service, SaaS. Target market includes 

health service providers, dietitians, health insurance, large corporates (employee 

benefits) and food retail chains to support informed choice. Commercial 

agreement is considered as a basis of cooperation.

12/04/2023 komputery i IT

BOHU20220426016

Winnica znajduje się w regionie północno-węgierskim, w rejonie Tokaju. Zaczęło 

się ponad 40 lat temu od niewielkiej produkcji tokajskich win: słodkich, półsłodkich 

i wytrawnych o świeżym owocowym aromacie, które zdobyły wiele nagród w 

węgierskich i międzynarodowych konkursach winiarskich. Firma poszukuje 

zainteresowanych agencji handlowych lub umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The winery is located in the North-Hungarian region, in the area of Tokaj. It started 

more than 40 years ago with a small production of Tokaj wines: sweet, semi-sweet 

and dry wines with the fresh aromas of fruit, which have won many awards in 

Hungarian and international wine contests. They are looking for a commercial 

agency interested or any distribution services agreements.

25/04/2023 spożywcza

BOHU20220426018

Węgierskie MŚP - firma projektowa opracowała unikalny, roślinny materiał o 

atrakcyjnej estetyce wizualnej, który może być wykorzystywany w projektowaniu 

wnętrz, mebli i mody. Firma produkuje panele z ponad 12 różnych roślin i 

wykorzystuje ten materiał do tworzenia pokryć ściennych, lamp, mebli i innych 

produktów designerskich. Główną linią produktów jest kolekcja oświetlenia i mebli: 

lampy stołowe i podłogowe, lampy wiszące, meble podświetlane i panele ścienne. 

Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów.

A Hungarian design SME has developed a unique, plant based material of 

appealing visual aesthetics for interior, furniture and fashion design installations. 

The company manufactures panels from 12+ different plants and use this material 

to create wall cover, lamps, furniture and other design products. The key product 

line is a collection of lights and furniture: table and floor lamps, pendants, 

illuminated furniture and wall panels. The company is looking for sales agents and 

distributors.

25/04/2023 różne inne produkty



BOHU20220426019

Zakład produkujący bezglutenowy owies na Węgrzech oferuje bezglutenową mąkę 

owsianą i 2 rodzaje bezglutenowych płatków owsianych m.in. duże i mniejsze 

płatki owsiane na rynek międzynarodowy. Głównym celem MŚP jest obsługa 

piekarni, producentów musli, batonów musli i płatków zbożowych. W celu 

udostępnienia swojej marki w sklepach poszukują również dystrybutorów 

żywności. Firma jest w pełni zaangażowana w dostarczanie produktów w 100% 

bezglutenowych. Zabiegają o pośrednictwo handlowe i umowę dystrybucyjną.

Gluten-free oat mill in Hungary offers gluten free oat flour and 2 types of gluten 

free oat flakes e.g. jumbo and smaller size oat flake for the international market. 

The SME's main goal is to serve bakery factories, granola, muesli bar and cereal 

producers. In order to make their brand available in stores they are also looking for 

food distributors. The company is fully dedicated to providing 100% gluten-free 

products. They seek commercial agency and distribution agreement.

25/04/2023 spożywcza

BOHU20220427007

Węgierska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów z octu, takich jak ocet 

winny, ocet balsamiczny (w różnych smakach), sosy sałatkowe, antyseptyczne 

płyny do płukania jamy ustnej z octem winnym, dżemy, ocet jabłkowy itp. MŚP 

poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy w ramach usług 

dystrybucyjnych lub umów produkcyjnych.

The Hungarian company specializes in the production of vinegar products such as 

wine vinegar, balsamic vinegar (in different flavours), salad dressings, wine vinegar 

antiseptic mouthsprays and mouthwashes, jams, apple cider vinegar, etc. The SME 

is looking for foreign partners to work with in the frame of distribution services or 

manufacturing agreements.

26/04/2023 spożywcza

BOHU20220427009

Węgierskie MŚP z branży metalowej oferuje partnerom biznesowym swoje usługi 

w zakresie obróbki metali. Podstawowa działalność firmy obejmuje produkcję 

wind, schodów ruchomych, obróbkę blach, a także projektowanie i produkcję 

urządzeń produkcyjnych. Firma poszukuje partnerów, którzy potrzebują wysokiej 

jakości pracy i chcą nawiązać długoterminową współpracę w ramach umów 

produkcyjnych lub podwykonawczych.

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

business partners. The primary activities of the company include the production of 

elevators, escalators, sheet metal working, as well as designing and producing 

manufacturing equipment. They are looking for partners who need quality work 

and are looking for a long-term cooperation in the frame of manufacturing or 

subcontracting agreements.

27/04/2023 metalowa

BOIT20220401005

Włoska firma założona w 2003 roku i specjalizująca się w konstrukcjach 

metalowych i szklanych, w 2020 roku wypracowała nową markę rozwiązań 

higienicznych.

Firma oferuje luksusowe/premium rozwiązania do higieny i dozowniki środków do 

dezynfekcji rąk wykonane z trwałych materiałów i poszukuje partnerów w ramach 

umowy dystrybucyjnej lub handlowej za granicą.

Italian company established in 2003 and specialized in metal and glass 

construction work, has developed a new brand for hygiene solutions in 2020. The 

company offers their premium luxury hygiene solutions and hand sanitizer 

dispensers made of sustainable materials and is looking for partners under a 

distribution or commercial agreement abroad.

31/03/2023 różne inne produkty

BOIT20220401008

Włoskie MŚP z ponad 30-letnim międzynarodowym doświadczeniem na rynku 

fotowoltaiki i elektroniki przemysłowej, oferujące rozwiązania typu plug and play, 

poszukuje dealerów, dystrybutorów i agentów do podpisania umów o dystrybucję 

handlową lub umowy agencyjne.

Italian SME with more than 30 years of international experience in the 

photovoltaic market and in industrial electronics, offering plug and play solutions, 

is looking for dealers, distributors and agents to sign commercial distribution or 

agency agreements.

31/03/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOIT20220406002
Włoski producent rusztowań, szalunków i systemów wykopowych poszukuje 

umów dystrybucji lub umów pośrednictwa handlowego.

Italian producer of scaffolding, formwork, shoring and trench system is looking for 

distribution services or commercial agency agreements
05/04/2023

materiały i usługi 

budowlane

BOIT20220406012

Włoska firma specjalizująca z sektora pielęgnacji paznokci opracowała opakowanie 

z nowym aplikatorem do lakieru do paznokci, który poprawia higienę, rozwiązując 

problemy wynikające z konieczności używania tego samego produktu przez wielu 

użytkowników końcowych. Firma poszukuje umowy licencyjnej.

Italian company, specialized in the nail care sector, has developed a packaging with 

a new applicator for the nail polish that improve the hygiene, solving problems 

that arise from having to use the same product on multiple end users. The 

company is looking for a license agreement.

05/04/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna



BOIT20220407038

Ten innowacyjny włoski producent spiruliny to innowacyjny start-up, który 

opatentował innowacyjny proces ekstrakcji spiruliny. W swojej ofercie posiada 

spirulinę w różnych formatach (tabletki, kapsułki) oraz szeroką gamę produktów 

spożywczych wykorzystujących jako surowiec spirulinę wyprodukowaną we 

własnym zakładzie, takich jak: makaron ze spiruliną, ser ze spiruliną. Poszukują 

pośredników handlowych, którzy będą sprzedawać i reprezentować produkty 

oferowane za granicą.

This innovative Italian spirulina producer is an innovative start-up that has 

patented an innovative process to extract spirulina. They offer spirulina in various 

formats (tablets, capsules) and a wide range of food products using spirulina 

produced in their own plant as raw material such as: pasta with spirulina, cheese 

with spirulina. They look for trade intermediaries that will sell and represent the 

products offered abroad.

20/04/2023 
spożywcza

BOIT20220408016
Włoska firma specjalizująca się w produkcji przyrostowej elementów ceramicznych 

i metalowych poszukuje umowy produkcyjnej.

Italian company specialized in additive manufacturing of ceramic and metal 

components is seeking for manufacturing agreement.

07/04/2023 
różne inne produkty

BOIT20220408024
Włoska firma specjalizuje się w produkcji nawozów i bio-stymulantów roślin o 

niskim wpływie na środowisko. Firma poszukuje umów usług dystrybucyjnych.

The Italian company is specialized in the production of fertilizers and plant bio-

stimulants with low environmental impact. They are looking for a distribution 

services agreement.

07/04/2023 rolnictwo

BOIT20220411017

Włoska farma z doświadczeniem w uprawie roślin medycznych do 

przygotowywania zdrowej żywności opracowała preparat konopi sativa 1 jako 

dodatek do żywności nadający wszystkie cechy organoleptyczne nasion konopi. 

Konopie i inne składniki (mąka, suszone owoce...) są uprawiane z minimalnym 

zużyciem wody. Firma poszukuje nowych klientów i partnerów biznesowych do 

umów handlowych. Partnerami mogą być hurtownicy, sieci sprzedaży lub 

dystrybutorzy.

An Italian farm with expertise in the cultivation of medicinal plants for the 

preparation of healthy food has developed a preparation with hemp sativa 1 to be 

added to food to give all the organoleptic characteristics of the hemp seed. Hemp 

and other ingredients (flour, dried fruit..) are grown by minimizing water 

consumption. Company is looking for new clients and business partners for a 

commercial agreement. Partners could be a wholesaler or a retail network or a 

distributor.

21/04/2023 spożywcza

BOIT20220419011

Innowacyjny włoski start-up opracował aplikację do udostępniania pojazdów, która 

może łączyć prywatnych i instytucjonalnych właścicieli z klientami, którzy chcą je 

wynająć. Firma poszukuje nowych partnerów w zakresie dealerów 

samochodowych lub wypożyczalni samochodów lub innych firm, które posiadają 

pojazdy i mogłyby rozważyć ich wypożyczenie na platformie w ramach umowy 

handlowej.

An Italian innovative start-up developed an app for sharing vehicles able to 

connect private and institutional owners with clients willing to rent one. The 

company is looking for new partners in the field of car dealers or car rentals or 

other companies that own vehicles and could consider to rent them on the 

platform under commercial agreement.

18/04/2023 transport/logistyka

BOIT20220420008 

Włoska firma produkująca sól spożywczą i przemysłową poszukuje dystrybutorów.

Firma ta znajduje się na południu Włoch w regionie Apulia, opiera swą działalność 

na doświadczeniu trzech pokoleń rodziny zajmującej się rafinerią soli. Spółka 

przetwarza sól morską, a jej produkcja koncentruje się na branży spożywczej (sól 

morska jodowana, sól w całości, sól do zmywarek itp.) oraz przemysłowej (np. 

solenie i garbowanie skór, odladzanie dróg, zmiękczanie wody itp.). Firma 

poszukuje dystrybutorów w Europie.

Italian company producing salt for food and industrial use is looking for distributors

This company is located in the south of Italy in Puglia region and its activity can 

count on the experience of three generations of a salt refining family. The 

company processes sea salt and its production is focused on food products (as 

iodized sea salt, whole salt, dishwasher salt, etc.) and industrial products (as for 

salting and tanning of skins, road deicing, water softening, etc.).The company is 

looking for distributors in Europe.

19/04/2023 różne inne produkty

BOIT20220420020

Włoska firma specjalizująca się w produkcji przemysłowych maszyn czyszczących 

poszukuje partnerów w ramach umów 

dystrybucyjnych/produkcyjnych/outsourcingowych.

Włoska firma założona w 1969 roku i zlokalizowana w północnych Włoszech, 

specjalizuje się w produkcji przemysłowych maszyn czyszczących. Jest liderem na 

rynku myjek ciśnieniowych, szorowarek i zamiatarek do użytku przemysłowego i 

profesjonalnego. Firma poszukuje partnerów w ramach umów 

dystrybucyjnych/agencyjnych.

Italian company specialized in manufacturing industrial cleaning machines looks 

for partners under distribution/manufacturing/outsourcing agreements

Italian company established in 1969 and located in Northern Italy, is specialized in 

manufacturing industrial cleaning machines. It is a market leader of high pressure 

washers, scrubbers and sweepers for industrial and professional use. The company 

looks for partners under distribution/agent agreements.

19/04/2023 różne inne produkty



BOIT20220420021

Włoska firma zlokalizowana w północnych Włoszech specjalizuje się w 

projektowaniu i produkcji urządzeń mechanicznych, robotyki, automatyzacji, 

rozwiązań opakowaniowych i programowania . Jej produkty i oprogramowanie 

mogą być wykorzystywane w różnych branżach, m.in. spożywczej, motoryzacyjnej, 

bioinżynierii, chemicznej, zielonych technologii, energetycznej, farmaceutycznej, 

logistycznej, opakowaniowej, szklarskiej. Poszukuje partnerów – dystrybutorów, 

agentów – do oferowania swoich produktów i usług na rynkach zewnętrznych.

An Italian company located in Northern Italy is specialized in designing and 

manufacturing of mechanical, robotics, automation plants, packaging solutions 

and software programming. Its products and software can be used in various 

sectors, such as food, automotive, bioengineering, chemical, green technologies, 

energy, pharmaceutical, logistics, packaging, glass. It looks for partners 

–distributors, agents- to offer its products and services on external markets.

19/04/2023 komputery i IT

BOIT20220421026

Włoska firma założona w 2016 roku specjalizująca się w ocenie i rozwoju 

umiejętności pracowników poprzez elastyczną platformę, która umożliwia pomiar 

umiejętności miękkich, umiejętności pracy zdalnej, umiejętności sprzedaży i wiele 

więcej poszukuje partnerów do współpracy  w oparciu o licencje, umowy typu joint 

venture i/lub umowy serwisowe z firmami, uniwersytetami i dostawcami szkoleń.. 

Platforma rekomenduje również wybrane materiały edukacyjne do doskonalenia 

umiejętności różnym użytkownikom dla różnych potrzeb. 

An Italian company established in 2016 is specialised in workers’ skills assessment 

and development through a flexible platform that allows the measurement of soft 

skills, remote working skills, selling skills and much more. The platform 

recommends also selected learning material for skills improvements to different 

users for different needs. The company is requesting licensing, joint ventures 

and/or service agreements with companies, universities and training providers.

20/04/2023 nauka/edukacja

BOIT20220421034

Włoska firma znajdująca się w regionie północnych Włoch - słynącego  z produkcji 

octów balsamicznych, mająca doświadczenie w produkcji wysokiej jakości 

organicznych i biodynamicznych octów balsamicznych i przypraw zgodnych z 

włoską tradycją poszukuje dystrybutorów głównie na rynki Europy, Ameryki 

Północnej, Zatoki Arabskiej oraz Azji.. Produkty oferowane przez firmę są 

sprzedawane w kilku krajach Europy, a także w USA i niektórych krajach Dalekiego 

Wschodu. 

The Italian company is located in the Northern Italy most famous area for balsamic 

vinegars, and it can count on extensive expertise e in the production of high quality 

organic and biodynamic balsamic vinegars and condiments true to Italian tradition. 

Its products are sold in several European countries, as well as in USA and in some 

far East countries. The company is looking for distributors mainly into European, 

North American, Arabic Gulf and Asian markets introduced in food industry.

20/04/2023 spożywcza

BOIT20220422015

Włoska firma specjalizuje się w sektorze turystycznym, świadczy szeroki zakres 

usług w zakresie turystyki przyjazdowej, a także proponuje różne rozwiązania dla 

spotkań, kongresów i eventów.

Spółka poszukuje agentów do dalszego rozszerzania usług turystycznych 

przyjazdowych na warunkach umowy agencyjnej oraz oferuje swoje usługi 

partnerom zagranicznym w UE i poza nią na podstawie umów o świadczenie usług.

The Italian company is specialised in the tourism sector, provides a wide range of 

services in the areas of incoming tourism and also proposes different solutions for 

meetings, congresses, and events.

The company seeks for agents for further expanding its incoming tourism services 

under the terms of commercial agency agreement and offers its services to foreign 

partners in EU and beyond under services agreements.

21/04/2023 turystyka

BOIT20220427010

Włoska firma specjalizuje się w precyzyjnej obróbce mechanicznej elementów z 

różnych materiałów na podstawie rysunków osób trzecich. Wysokie standardy 

technologiczne wynikają z wieloletniego doświadczenia i najnowocześniejszego 

parku maszynowego. Firma poszukuje europejskich partnerów do współpracy w 

ramach umowy produkcyjnej lub jako podwykonawca.

An Italian company is specialized in precision machining of various materials 

components based on third parties drawings. The high technological standards 

arise from many years of experience and state of the art machinery. The company 

is looking for European partners to cooperate under manufacturing agreement or 

as subcontractor.

26/04/2023 inne usługi

BOLT20220404001

Litewska firma produkująca wysokiej jakości surowy torf i substraty torfowe 

eksportowane na cały świat poszukuje partnerów, którzy byliby zainteresowani 

reprezentowaniem ulubionej przez klientów marki produkcji mchu torfowego. 

Firma poszukuje tylko poważnych i odpowiedzialnych partnerów biznesowych, 

którzy dążą do długoterminowej współpracy korzystnej dla obu stron. Preferowana 

forma współpracy to świadczenie usług dystrybucji.

The Lithuanian company which produces high-quality raw peat and peat 

substrates export worldwide is looking for partners in separate countries, which 

would be interested to represent very attractively and clients' favorite peat moss 

production brand. The company is looking for only serious and responsible 

business partners who seek long-term mutually beneficial cooperation. The 

desired cooperation distribution service agreement.

03/04/2023 inne usługi



BOLT20220404032

Litewska firma informatyczna, dostarczająca różnorodne oprogramowanie, 

tworząca strony internetowe, SEO, aplikacje mobilne, świadcząca usługi 

programowania i inne powiązane usługi, poszukuje partnerów biznesowych. 

Oferuje różnorodne usługi informatyczne oraz współpracę w ramach umowy 

outsourcingowej.

The Lithuanian IT company, providing various software, web development, SEO, 

mobile applications, programming and other related services, is looking for 

business partners. It is offering a variety of IT services and cooperation under the 

outsourcing agreement.

03/04/2023 komputery i IT

BOLT20220407033

Litewska firma specjalizująca się w imporcie i dystrybucji naturalnego cukru 

nierafinowanego z Mauritiusa, wyrobów kakaowych, ziaren kawy poszukuje 

pośredników handlowych. Oferowana jest współpraca w ramach umowy 

handlowej.

The Lithuanian company, specialized in import and distribution of natural 

unrefined sugar from Mauritius, cocoa products, coffee beans is looking for trade 

intermediaries. Cooperation under commercial agreement is offered.

12/04/2023 
spożywcza

BOLT20220415001

Firma produkuje niedrogie urządzenia do toczenia kul spożywczych dla małych / 

rodzinnych firm lub do użytku osobistego. Misją jest produkcja solidnego, dobrze 

wykonanego i niedrogiego sprzętu.

The company makes inexpensive ball rolling equipment for small / family-owned 

businesses or for personal use. The mission is to produce solid, well-made, and 

inexpensive equipment.

14/04/2023 spożywcza

BOLT20220419003

Litewska firma działa jako producent drewnianych saun ramowych. Firma oferuje 

współpracę z dystrybutorami saun w całej Europie. Firma poszukuje partnerów do 

pracy w ramach umowy o świadczenie usług produkcyjnych lub dystrybucyjnych.

The Lithuanian company is operating as a manufacturer of wooden, frame saunas. 

The company offers cooperation with sauna distributors throughout Europe. The 

company is looking for partners to work under a manufacturing or distribution 

services agreement.

18/04/2023
produkty drewniane, 

meble

BOLT20220422006

 Litewska firma modowa specjalizująca się w projektowaniu i produkcji odzieży 

damskiej poszukuje partnerów w ramach umów dystrybucyjnych lub 

produkcyjnych.

Litewska firma  oferuje unikalne linie odzieży dla kobiet o różnych typach sylwetek, 

które są produkowane w 100% na Litwie i  wykonane są z wysokiej jakości 

materiałów. 

Lithuanian fashion company specializing in designing and producing women's 

clothes is looking for partners under distribution or manufacturing agreements.The 

company is based in Lithuania and it offers unique clothing lines for different types 

of women, which are produced 100% in Lithuania and are made with high-quality 

materials. The company wants to cooperate under distribution agreements or 

manufacturing agreements.

21/04/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BOLT20220427005

Litewska firma doradztwa biznesowego oferuje swoje usługi pośrednictwa 

handlowego (badania rynku, analiza konkurencji, wyszukiwanie potencjalnych 

dostawców, przedstawicielstwo handlowe itp.) zagranicznym firmom, które 

koncentrują się na rynku litewskim i poszukują partnerów biznesowych (kupujący, 

producenci, podwykonawcy, dostawcy itp.). Potencjalnym partnerom oferowana 

jest współpraca w ramach umowy handlowej.

The Lithuanian business consultancy company is offering its trade intermediary 

services (market research, competitors analysis, potential suppliers search, sales 

representation, etc.) to foreign companies that have a focus on the Lithuanian 

market and seeks to find business partners (buyers, manufacturers, 

subcontractors, suppliers, etc.). Cooperation under the commercial agreement is 

offered to the potential partners.

26/04/2023 doradztwo i konsultacje

BOMT20220406031

Maltańska firma oferuje usługi projektowania i druku 3D na zamówienie z 

wykorzystaniem szerokiej gamy materiałów, kolorów, tekstury i właściwości 

mechanicznej. Firma specjalizuje się w projektowaniu usług wytwarzania 

przyrostowego w skalę, w tym modelowanie topionego osadzania, cyfrową 

obróbkę światła i selektywne spiekanie laserowe. Firma poszukuje

międzynarodowych klientów, którzy potrzebują ich usług i chcą zawrzeć umowy 

produkcyjne.

Maltese company offers customised design and 3D printing services using a wide 

variety of materials, colours,

textures, and mechanical properties. The company is specialised in design for 

additive manufacturing services at

scale, including fused deposition modelling, digital light processing and selective 

laser sintering. They are seeking

international clients who require their services and who are willing to enter into 

manufacturing agreements

05/04/2023 
różne inne produkty

BOMT20220407022

Maltański zespół entuzjastów z doświadczeniem w kognitywistyce, neuronauce i 

pracach klinicznych opracował łatwą w użyciu i mobilną, opartą na EEG 

(elektroencefalogram) metodę wczesnego diagnozowania demencji. To MŚP 

poszukuje agencji handlowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z 

partnerami działającymi na rynku leczenia demencji lub w dziedzinie medycyny.

A Maltese team of brain enthusiasts with backgrounds in cognitive science, 

neuroscience, and clinical work have developed an easy to use and mobile EEG-

based (electroencephalogram) method of early dementia diagnosis. This SME is 

looking for a commercial agency or a distribution services agreement with partners 

active in the dementia-care market or the medical field.

06/04/2023 
medycyna



BOMT20220407023

Maltańska firma opracowała szereg czujników wykorzystujących najnowsze 

technologie Internetu Rzeczy (IoT) w połączeniu ze sztuczną inteligencją w 

chmurze, które umożliwiają bardzo wydajne przechwytywanie i przetwarzanie 

danych oraz wysyłanie powiadomień e-mail i sms, ostrzegając i odpowiednio 

informując użytkowników. Firma poszukuje międzynarodowych partnerów, którzy 

zaoferują swoją wiedzę specjalistyczną i niestandardowe rozwiązania czujników IoT 

w ramach umowy podwykonawczej.

The Maltese company has developed a range of sensors incorporating the latest 

Internet of Things (IoT) technologies combined with cloud artificial intelligence 

allowing them to capture and process data very efficiently and send out email and 

sms notifications alerting and informing the users accordingly. The company is 

seeking international partners to offer its expertise and customised IoT sensor 

solutions via a subcontracting agreement.

06/04/2023 
różne inne produkty

BOMT20220407027

Firma zlokalizowana na Malcie jest uznanym studiem zajmującym się 

projektowaniem i wizualizacjami 3D z dużym doświadczeniem w przemyśle. Jej 

specjalnością są prace związane z wizualizacjami architektonicznymi, 

projektowaniem przestrzennym i produktowym oraz wizualizacjami do celów 

marketingowych. Dostarcza szyte na miarę rozwiązania dla firm i osób fizycznych, 

zgodnie ze swoimi podstawowymi możliwościami. Obecnie dąży do ekspansji na 

nowe rynki i zawierania umów outsourcingowych lub podwykonawczych z 

zainteresowanymi stronami.

The company, located in Malta, is an established studio focused on 3D design and 

visualisations with extensive experience in Industry. Its specialities are works 

involving architectural visualisations, spatial and product design as well as 

visualisations for marketing purposes. It provides bespoke solutions to businesses 

and individuals in accordance with its core capacities. It is now seeking to expand 

to new markets and conclude outsourcing or subcontracting agreements with 

interested parties.

06/04/2023 
różne inne produkty

BOMT20220407035

Maltańska firma, która projektuje i produkuje akumulatory litowo-jonowe, 

ładowarki oraz systemy zasilania i falowniki zasilane z akumulatorów, oferuje 

swoje niestandardowe usługi w ramach umowy produkcyjnej małym i średnim 

firmom europejskim i amerykańskim, które produkują urządzenia zasilane 

akumulatorami. Należą do nich rowery elektryczne, skutery elektryczne, maszyny 

ogrodnicze, sprzęt do sprzątania, oświetlenie uliczne i agregaty prądotwórcze.

A Maltese company that designs and manufactures lithium-ion battery packs, 

chargers and battery operated power systems and inverters is offering its 

customised services via a manufacturing agreement to small and medium sized 

European and American companies that manufacture equipment operated by 

batteries. These include electric bikes, electric scooters, gardening machinery, 

cleaning equipment, street lighting and power generators.

07/04/2023 
inne usługi

BOMT20220408011

Ta wielokrotnie nagradzana firma, z biurami w Malcie, Nowym Jorku i Londynie, 

oferuje pełne portfolio marketingu cyfrowego, w tym strategię cyfrową, rozwój 

technologii, marketing treści, rozwój marki, doradztwo i szkolenia. Firma 

specjalizuje się we wzmacnianiu potencjału marki i rozwoju firmy poprzez 

inicjatywy wiodące na rynku. Oferuje swoje usługi partnerom w ramach umowy 

outsourcingowej lub podwykonawczej na innowacyjne praktyki marketingowe.

This award-winning company, with offices in Malta, New York and London, 

provides a full digital marketing portfolio, including digital strategy, tech 

development, content marketing, brand development, consultancy and training. 

The company specialises in enhancing brand potential and company growth 

through market leadership initiatives. It offers its services to partners under an 

outsourcing or subcontracting agreement for innovative marketing practices.

07/04/2023 
inne usługi

BOMT20220412001

Maltańska firma technologiczna zajmująca się e-learningiem i edukacją opracowała 

materiały do szkolenia online dla odbiorców w różnym wieku, od edukatorów do 

studentów, ludzi biznesu, zawodowców, artystów i inwalidów. Firma poszukuje 

wydawców edukacyjnych materiałów cyfrowych zainteresowanych sprzedażą jej 

materiałów w oparciu o umowę usług dystrybucyjnych lub agencji handlowej.

A Maltese tech company with particular interest in e-learning and education has 

developed several online course materials targeting different ages of audiences 

from educators to students, business people, professionals, artists and 

disadvantaged people. They are seeking educational publishers of digital materials 

that would be interested to resell their courses under a distribution services 

agreement or a commercial agency agreement.

12/04/2023 nauka/edukacja



BOMT20220412002

Dobrze rozwinięta firma maltańska we współpracy z badaczami akademickimi 

opracowała rozwiązanie technologiczne, które może badać dzieci w lokalnych 

szkołach pod kątem potencjalnych chorób brzucha. Opracowano narzędzia ICT do 

diagnozy chorób autoimmunologicznych w obszarze Morza Śródziemnego i 

poszukuje się partnerów do nowych projektów. Współpraca w ramach umów 

licencji lub podwykonawstwa.

A well-established and leading Maltese company, in collaboration with academic 

researchers, has launched a technology solution that can screen children in all local 

schools for potential coeliac disease. They have developed ICT tools for the 

diagnosis of autoimmune diseases in the Mediterranean and are now seeking 

potential exploitation partners for future projects. They are interested to conclude 

licence or subcontracting agreements.

12/04/2023 komputery i IT

BOMT20220412018

Innowacyjna firma maltańska z sektora ICT opracowała komercyjną platformę SaaS 

dla branży usług turystycznych i hotelarskich. Rozwiązanie oferuje aplikacje 

mobilne i sklepów internetowych, schematy lojalnościowe, rezerwacje stolików, 

oparte na chmurze punkty sprzedaży, zamówienia od stolika i usługi dostarczania 

żywności.  Firma poszukuje partnerów z kontaktami w branży do zawarcia umowy 

handlowej.

An innovative Maltese ICT company has developed a commercial Saas platform for 

the hospitality industry. This solution offers white-labelled webshops & mobile 

applications, loyalty schemes, table reservations, cloud-based point of sales, order 

from table & even food delivery services. They are seeking agents from UK, Ireland 

and the EU who are in touch with the hospitality sector to form a commercial 

agreement to allow them to sell the smart service and all-in-on

12/04/2023 komputery i IT

BOMT20220412020

Maltańska firma oferuje wirtualne wydarzenia budujące zespół oraz 

eksperymentalne szkolenia online dla pracowników, mające pomóc w zabawny 

sposób w pracy zespołowej, współpracy i efektywnej komunikacji.  Poszukuje 

agentów mających kontakty z anglojęzycznymi działami kadr firm, biur, 

uniwersytetów, szkół z wieloma pracownikami, aby zaoferować usługi poprzez 

umowę agencji handlowej na zasadzie prowizji lub honorarium.

Maltese company offers virtual team building events and experiential online 

training for employees to help bring together teams in a fun way and enhance 

teamwork, collaboration and effective communication. They are seeking agents 

that have links to English speaking human resource departments with companies, 

offices, universities, schools with many employees to offer their services via a 

commercial agency agreement on commission or retainer basis.

12/04/2023 komputery i IT

BOMT20220419005

Maltańska firma specjalizująca się w zrównoważonych rozwiązaniach i wdrażaniu 

energii odnawialnej oferuje swoim zainteresowanym indywidualne rozwiązania. 

Koncentrują się na technologiach takich jak energia słoneczna, magazynowanie 

energii, oświetlenie LED, kogeneracja, pompy ciepła i gospodarka wodna. Usługi 

obejmują energię budynków, audyty energetyczne i wydajność, studia 

wykonalności, zarządzanie zasobami i normy środowiskowe. Firma poszukuje do 

zawarcia umów handlowych lub dystrybucyjnych.

A Maltese company specialised in sustainable solutions and the implementation of 

renewable energy is offering its customised solutions to interested parties. They 

are focused on technologies such as solar energy, energy storage, LED lighting, 

cogeneration, heat pumps and water management. Services include building 

energy, energy auditing and performance, feasibility studies, resource 

management and environmental standards. The company is looking to conclude 

commercial or distribution agreements.

18/04/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOMT20220419007

Firma maltańska produkuje systemy oświetleniowe, które są unikatowo 

zaprojektowane, dostosowane bezpośrednio przez samych klientów. Wielokrotnie 

nagradzany proces „od projektu do produkcji” gwarantuje, że każda jednostka 

oświetleniowa jest produkowana specjalnie zgodnie z wymaganiami klienta, łącząc 

najnowsze zautomatyzowane, szybkie wytwarzanie i tradycyjną ręczną obróbkę 

materiałów. Poszukują umów pośrednictwa handlowego lub usług 

dystrybucyjnych.

A Maltese company manufactures lighting systems which are uniquely-designed, 

customised directly by the clients themselves. Their award-winning "design to 

fabrication" process, guarantees that each lighting unit is manufactured specifically 

to the client's requirements, combining the latest in automated rapid 

manufacturing and the traditional manual material processing. They are looking 

for commercial agency or distribution services agreements.

18/04/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOMT20220421009

Maltańska firma opracowała inteligentne oprogramowanie do strukturyzacji, 

czyszczenia i wzbogacania dużych ilości danych. Oprogramowanie zostało 

przetestowane w przemyśle i można go dostosować do różnych firm i zintegrować 

z istniejącymi procesami biznesowymi. Firma poszukuje partnerów, którzy mają 

kontakt z firmami farmaceutycznymi i sprzedającymi sprzęt laboratoryjny, wyroby 

szklane lub czujniki pomiarowe internetu rzeczy IoT, do umów agencyjnych lub 

usług dystrybucyjnych.

The Maltese company has developed an intelligent software solution for 

structuring, cleaning and enriching large amounts of data. It has been heavily 

tested in industry and can be customised to various businesses and integrated into 

the existing business processes. The company is seeking partners that have contact 

with pharmaceutical companies and businesses selling lab equipment, glassware 

or internet of things measurement sensors, for commercial agency or distribution 

services agreements.

20/04/2023 komputery i IT



BOMT20220421012

Firma z Malty opracowała lekkie i przenośne urządzenie do neurofeedbacku - 

noszone na głowie przez pacjentów z autyzmem w celu śledzenia sesji 

terapeutycznych w domu. Firma poszukuje agentów/dystrybutorów mających 

powiązania z pracownikami służby zdrowia/klinikami/szpitalami pomagającymi 

pacjentom z autyzmem, w zawieraniu umów dystrybucyjnych. Spółka poszukuje 

również inwestorów chętnych do zawierania umów finansowych.

A Malta-based company has developed a light and portable neurofeedback device 

that is worn on the head by patients with autism to follow therapy sessions at 

home. The company is seeking agents/distributors that have connections with 

healthcare professionals/clinics/hospitals that assist autism patients to enter into 

distribution agreements. The company is also seeking investors who are willing to 

enter into financial agreements.

20/04/2023 medycyna

BOMT20220425001

Maltańskie MŚP specjalizuje się w oferowaniu ulepszeń strategicznych i 

operacyjnych, zarządzaniu procesami biznesowymi, zarządzaniu programami i 

projektami, jakością, kontrolą procesów, metodologią lean oraz usługach 

mentoringu w różnych sektorach. Firma poszukuje umów na outsourcing lub 

podwykonawstwo. Jest otwarta na różne partnerstwa i współpracę z partnerami 

na całym świecie, zwłaszcza w UE i na Bliskim Wschodzie.

Maltese SME is specialised in offering strategic and operational improvements, 

business process management, programme and project management, quality, 

process control, lean methodologies and mentoring services across various 

sectors. Outsourcing or subcontracting agreements are sought. It is open to 

various partnerships and collaborations with partners globally, particularly in the 

EU and Middle East.

24.04.2023 doradztwo i konsultacje

BOMT20220425014

Maltańskie biuro podróży i firma zarządzająca destynacjami specjalizuje się w 

obsłudze organizacji podróży i zakwaterowania, zaplecza konferencyjnego, imprez 

towarzyskich i różnych innych usług. Mogą świadczyć usługi grupom rekreacyjnym, 

kulturalnym, religijnym, edukacyjnym i sportowym, a także indywidualnym 

podróżnikom, firma szuka biur podróży lub touroperatorów, którzy chcą z nią 

współpracować dla przyjeżdżających na Maltę podróżnych. Firma dąży do zawarcia 

umowy agencyjnej w całej UE.

Maltese travel agency and destination management company is specialised in 

handling travel and accommodation arrangements, meeting facilities, social events 

and various other services. They can provide services for leisure, cultural, religious, 

educational and sports groups, as well as for individual travellers and they are 

looking for travel agents or tour operators who are willing to collaborate with 

them for incoming travellers to Malta. A commercial agency agreement is sought 

across the EU.

24/04/2023 turystyka

BOMT20220426001

Maltańska firma działająca w zakresie opieki zdrowotnej, specjalizująca się w 

pozyskiwaniu wysokiej jakości farmaceutyków, sprzętu i diagnostyki medycznej, 

oferuje swoje produkty na całym świecie. Firma poszukuje partnerów do zawarcia 

umowy dystrybucyjnej i/lub produkcyjnej w branży medycznej. Zainteresowane 

strony chętnie wprowadziłyby swoje produkty na rynek lokalny.

Maltese healthcare company which is specialised in sourcing quality healthcare 

pharmaceuticals, equipment and diagnostics offers its products globally. The 

company is looking for partners to conclude a distribution and/or manufacturing 

agreement in the medical field. Interested parties would be willing to introduce 

their products to their local market.

25/04/2023 medycyna

BOPL20220421002

Polska firma z 14-letnią tradycją oferuje wysokiej jakości szkło, porcelanę oraz 

spersonalizowane opakowania upominkowe w celach promocyjnych i identyfikacji 

wizualnej. Firma chce eksportować swoje produkty na rynki zagraniczne i 

poszukuje umów na usługi dystrybucyjne.

Polish company with 14-year tradition is offering logo decoration, quality 

glassware, porcelain and customised gift packages for promotional and corporate 

identity reasons. The company wants to export its products to foreign markets and 

is looking for distribution services agreements.

20/04/2023 różne inne produkty

BOPL20220421022

Polska firma z prawie 20-letnim doświadczeniem w oferowaniu systemów 

ogrzewania i odladzania, producent ogrzewania podłogowego, inteligentnych 

systemów przeciwoblodzeniowych oraz grzejników elektrycznych szuka 

dystrybutorów  Podstawowy asortyment obejmuje kablowe maty grzewcze ESLR, 

systemy przeciwoblodzeniowe, programatory, konwektory, grzejniki łazienkowe, a 

w niedalekiej przyszłości także klimatyzatory. Produkty firmy można znaleźć w 

największych polskich marketach budowlanych.

Polish company with almost 20 years of experience in offering heating and de-icing 

systems. Their core product range includes cable ESLR heating mats, anti-icing 

systems, programmers, convectors, bathroom heaters and in the near future also 

air conditioners. Their products can be found in the largest Polish DIY stores.

20/04/2023 różne inne produkty



BOPT20220421031

Portugalski producent w 100% ekologicznych produktów rolno-spożywczych z 

opuncji, rodzinna firma rolnicza z Évory w Portugalii  poszukuje partnera do 

odsprzedaży i/lub dystrybucji swojego produktu na całym świecie.

They are an agriculture family-run business from Évora, Portugal. They have an 

organic prickly pear culture and all their agri-food products are originated from in 

their hives, strategically placed among our 24ha of prickly pear orchards. They are 

looking for partners to establish a commercial agreement in order to distribute 

their products in an international markets.

27/04/2023 spożywcza

BOPT20220422017

Portugalskie MŚP to rodzinna firma rolnicza z miejscowości Évora w Portugalii.

Firma produkuje szereg ręcznie robionych ekologicznych produktów 

kosmetycznych, a mianowicie: mydła z opuncji figowej, stałe szampony z opuncji 

figowej i oleje z nasion opuncji.

Firma poszukuje umowy handlowej w celu dystrybucji swoich produktów na 

rynkach międzynarodowych.

The Portuguese SME is an agriculture family-run business from Évora, Portugal.

They produce a range of handmade organic cosmetic products, namely: prickly 

pear soaps, prickly pear solid shampoos and prickly pear seed oils.

They are looking for a commercial agreement in order to distribute their products 

in international markets.

27/04/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BORO20220401020

Rumuńska agencja oferuje produkt wykorzystujący specjalny algorytm oparty na 

uczeniu maszynowym i optycznym rozpoznawaniu znaków, który nieustannie uczy 

się identyfikować i klasyfikować dokumenty.

Jest on skierowany do działów/przemysłu o dużej liczbie dokumentów, które chcą 

skrócić czas przetwarzania i przyspieszyć obieg dokumentów.

Twórca produktu chciałby utworzyć spółkę inwestycyjną,  dostawczą lub 

handlową, w której partner będzie w stanie skutecznie sprzedać produkt.

The Romanian agency offers a product that uses a specific algorithm based on 

machine learning and optical character recognition that continuously learns to 

identify and classify documents.

It is aimed at high-paperwork departments or industry that looks to lower 

processing times and accelerate document-related workflows.

The product developer would like to set up an investment, supplier or commercial, 

where the partner is able to effectively sell the product.

14/04/2023 komputery i IT

BORO20220405005

Rumuńska firma specjalizuje się w świadczeniu usług doradczych z zakresu 

transferu innowacji i technologii w różnych sektorach przemysłu. Poszukuje 

partnerów z UE do współpracy w ramach umowy outsourcingowej.

The Romanian company is specialized in providing consulting services for 

innovation and technology transfer in various industrial sectors. It is looking for EU 

partners to collaborate under outsourcing agreement.

04/04/2023 doradztwo i konsultacje

BORO20220405006

Rumuńska firma, specjalizująca się w aplikacjach internetowych i tworzeniu 

oprogramowania na zamówienie, posiada niezbędną wiedzę specjalistyczną, aby 

dostarczać rozwiązania programowe, które będą dostosowane do modelu 

biznesowego klientów. Firma poszukuje do współpracy partnerów zagranicznych w 

ramach umów outsourcingowych i/lub podwykonawczych.

The Romanian company, specialized in web applications and custom software 

development, has the necessary expertise to provide software solutions that will 

be aligned with the clients’ business model. The company is looking for 

cooperation with foreign partners within outsourcing and/or subcontracting 

agreements.

05/04/2023 komputery i IT

BORO20220405009

Rumuński producent naturalnej wody niegazowanej poszukuje partnerów 

biznesowych w krajach UE. Firma jest zainteresowana ekspansją międzynarodową 

przy wsparciu dystrybutora lub przedstawiciela handlowego.

A Romanian producer of natural flat water, is looking for business partners in the 

EU countries. The company is interested in expanding internationally with the 

support of a distributor or commercial agent.

04/04/2023 spożywcza

BORO20220411016

Zlokalizowana w Transylwanii rumuńska firma specjalizująca się w obróbce metalu 

(stal, stal nierdzewna, aluminium) oferuje usługi podwykonawstwa/produkcji 

firmom zagranicznym (z sektora MŚP i dużym). Firma ma 10-letnie doświadczenie, 

oferuje cięcie laserowe (max. 3000 x 1500 mm), zginanie (max. szerokość 4000 

mm), spawanie MIG-MAG i TIG, toczenie, wiercenie itp. na bazie umów 

podzlecenia.

Located in Transylvania, a Romanian company specialized in the field of metal 

processing (steel, stainless steel, aluminum) is offering to become a subcontractor/ 

manufacturer for international companies (SMEs and large companies). With 

almost 10 years of experience in metal processing services, the Romanian 

company offers laser cutting (max. 3000 x 1500 mm), Abkant bending (max. width: 

4000 mm), MIG-MAG welding, TIG welding, turning, milling etc. on the basis of 

outsourcing agreements.

11/04/2023 metalowa



BORO20220412013

MŚP z Transylwanii z 9-letnim doświadczeniem w obróbce i konserwowaniu 

owoców i warzyw, gotuje i sprzedaje rumuńskie tradycyjne pieczone warzywa  

zwane "zacusca", z naturalnych składników (bez konserwantów, bez sztucznych 

środków smakowych i barwników). MŚP poszukuje międzynarodowych partnerów 

(agentów, dystrybutorów) do promocji i sprzedaży swojego produktu na podstawie 

umowy handlowej.

A Transylvanian SME, with 9 years of experience in processing and preserving 

fruits and vegetables, is cooking and selling a Romanian traditional roasted 

vegetable spread called “zacusca”, which is made of natural ingredients (no 

preservatives, no artificial flavours, no artificial colours). The SME is looking for 

international partners (agents, distributors) to promote and sell its authentic 

Romanian product abroad under commercial agreement.

12/04/2023 spożywcza

BORO20220418002

Zlokalizowany w Transylwanii rumuński start-up produkuje i sprzedaje 

wodoodporne i odporne na rozdarcia notesy, kalendarze i inne artykuły 

papiernicze wykonane z papieru kamiennego. Papier kamienny składa się w 80% z 

węglanu wapnia pozyskiwanego z kamieni pochodzących z recyklingu i 20% z 

polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Rumuńska firma poszukuje 

międzynarodowych partnerów w ramach umowy handlowej.

Located in Transylvania, a Romanian start-up produces and sells waterproof and 

tear-proof notebooks, agendas and other stationery products made of stone 

paper. The stone paper consists of 80% of calcium carbonate, extracted from 

recycled stones, and 20% of high-density polyethylene (HDPE). The Romanian 

company is looking for international partners under commercial agreement.

19/04/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOSE20220427023

Szwedzkie MŚP opracowało metodologię i sprzęt do wstępnej wentylacji 

kontenerów towarowych. Założyciele firmy - profesor toksykologii i doktor chemii, 

opracowali kilka raportów badawczych dotyczących niebezpiecznych substancji 

chemicznych unoszących się w powietrzu, mających wpływ na osoby pracujące 

wewnątrz kontenerów transportowych. Doprowadziło ich to do opracowania 

innowacyjnego urządzenia do wstępnej wentylacji kontenerów transportowych. 

Firma poszukuje kontaktów z przedstawicielami służb kontroli granicznej i 

fumigatorów.

Swedish SME have developed a methodology and equipment for pre-ventilation of 

freight containers. The founders of the company have their background as a 

professor in toxicology and a PhD Chemist who have made several research 

reports on the hazardous airborne chemicals affecting persons working inside 

shipping containers. This have led them to develop an innovative equipment for 

pre-ventilation of freight containers. The company is looking for contacts with 

border controls and fumigators.

26/04/2023 inne usługi

BOSI20220404004

Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji sprzętu do ćwiczeń sportowych, do 

użytku profesjonalnego i domowego, poszukuje klientów (dystrybutorów sprzętu i 

akcesoriów fitness) z zapotrzebowaniem na wysokiej jakości sprzęt fitness/siłownię 

(do użytku domowego i profesjonalnego/siłownie). Firma zatrudniająca ponad 40 

pracowników poszukuje umowy handlowej.

A Slovenian company specialized in the manufacturing of sports gym equipment, 

for professional and home use, is looking for clients (fitness equipment and 

accessories distributors) with a need/demand for a high-quality fitness/gym 

equipment (for home and professional use/gyms).

The company with more than 40 employees is looking for a commercial 

agreement.

03/04/2023 różne inne produkty

BOSI20220408004

Słoweńska firma z 30-letnim doświadczeniem opracowuje rozwiązania 

programowe z zakresu planowania, budowy, zarządzania i utrzymania 

infrastruktury transportowej oraz zaawansowane informatyczne systemy 

informacji pogodowej wspierające utrzymanie infrastruktury transportowej. 

Oferują umowy outsourcingowe dla przemysłu z UE.

 A Slovenian company with 30 years of experience is developing software solutions 

in the field of planning, construction, management and maintenance of 

transportation infrastructure and advanced IT weather information systems that 

support the maintenance of transport infrastructure. They are offering outsourcing 

agreements to industry from EU.

21/04/2023 
transport/logistyka

BOSK20220419021

Słowacki producent zabudów do samochodów ciężarowych poszukuje agentów i 

dystrybutorów.

Słowacka firma, założona w 1993 roku, jest producentem zabudów wywrotek, 

przyczep i naczep.

Poszukuje partnerów do współpracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy 

o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Slovak manufacturer of tipping bodies for truck seeks agents and distributors

A Slovak company, established in 1993, is a producer of tipping bodies, trailers and 

semitrailers.

The company is looking for partners to cooperate via commercial agency 

agreement or via distribution services agreement.

08/04/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa



BOTR20220418009

Turecka firma specjalizująca się w maszynach górniczych, drogowych i 

budowlanych poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych.

Turecka firma z prawie 40-letnim doświadczeniem zajmuje się produkcją maszyn i 

urządzeń górniczych, drogowych i budowlanych. Asortyment firmy obejmuje 

instalacje do kruszenia, przesiewania, mycia, materiałów sypkich, przenośniki i 

układy magazynowe, przenośniki ślimakowe, podnośniki kubełkowe, silosy na 

cement oraz kruszywo. Spółka poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych na 

podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej. 

A Turkish company specialized in mining, road and construction machineries looks 

for distributors and commercial agents

A Turkish company with almost 40 years of experience has been manufacturing 

mining, road and construction machineries and plants. The company's product 

range includes crushing, screening, washing plants, bulk material, conveying and 

stock-piling plants, screw conveyors, bucket elevators, cement and aggregate silo. 

The company seeks distributors and commercial agents under distribution services 

agreement or commercial agency agreement. 

17/04/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOTR20220418010

Turecka firma specjalizująca się w meblach biurowych poszukuje agentów 

handlowych, dystrybutorów i oferuje umowy produkcyjne.

Turecka firma specjalizuje się w meblach biurowych, takich jak krzesła biurowe, 

krzesła menedżerskie, krzesła wielofunkcyjne, sofy, meble do kawiarni, meble do 

sal konferencyjnych. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych oraz 

oferuje umowy produkcyjne w celu zwiększenia udziału w rynku za granicą. 

A Turkish company specialized in office furniture looks for commercial agents, 

distributors and offers manufacturing agreement.

A Turkish company is specialized in office furniture such as office chairs, manager 

chairs, multifunctional chairs, sofas, cafe furniture, meeting room furniture.The 

company looks for distributors and commercial agents and offers manufacturing 

agreement in order to increase its market share abroad. 

17/04/2023
produkty drewniane, 

meble

BOTR20220419001

Turecka firma specjalizująca się w projektach zintegrowanych elewacji HVAC 

posiada opatentowany produkt o nazwie „Smart Facade”. Smart Facade to 

innowacyjna ściana osłonowa zintegrowana z systemem centralnego ogrzewania, 

chłodzenia i wentylacji. dla dystrybutorów i agentów handlowych w ramach usług 

dystrybucyjnych i umów agencyjnych.

A Turkish company which has been specializing in HVAC integrated facade designs 

has a patented product called 'Smart Facade". Smart Facade is an innovative 

curtain wall integrated with central heating, cooling and ventilation system. In 

order to increase its market share, the company looks for distributors and 

commercial agents under distribution services and commercial agency 

agreements.

18/04/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOTR20220419009

Turecka firma specjalizująca się w gumowych częściach zamiennych oferuje usługi 

dystrybucyjne, pośrednictwo handlowe oraz umowy produkcyjne.

Turecka firma założona w 1986 roku zajmuje się produkcją gumowych części 

zamiennych do maszyn budowlanych, górnictwa, systemów kolejowych, przemysłu 

obronnego itp. Ich specjalizacja to głównie elementy gumowe, poliuretanowe, 

plastikowe i metalowe, elementy tłumiące drgania, elementy uszczelniające, 

mieszki, membrany itp.

Firma poszukuje dystrybutorów, agentów handlowych i oferuje umowy 

produkcyjne. 

A Turkish company specialized in rubber spare parts offers distribution services, 

commercial agency and manufacturing agreements.

A Turkish company which was established in 1986 has been manufacturing rubber 

spare parts for construction machinery, mining sector, rail systems and defense 

industry etc. The company has been mainly specialized in rubber, polyurethane, 

plastic and metal components, vibration damping parts, sealing elements, bellows, 

diaphragms etc.

The company looks for distributors, commercial agents and offers manufacturing 

agreement. 

18/04/2023 narzędzia i części

BOTR20220419020

Turecka firma zajmująca się przemysłem kruszyw i urządzeń do betonu oferuje 

różne produkty, takie jak betoniarnie kompaktowe lub kontenerowe, betony 

betonowe zagęszczane walcami i prefabrykaty, a także systemy recyklingu i 

urządzenia do dozowania włókien, podajniki, przesiewacze, kruszarki, systemy 

mycia. Firma oferuje umowę produkcyjną, w której istnieje również możliwość 

etykietowania prywatnego.

A Turkish company involved in aggregates and concrete equipment industries 

offers various products such as compact or container type batching plants, RCC 

(roller compacted concrete) and precast applications along with recycling systems 

and fiber dosing equipment, feeders, screens, crushers, washing systems. The 

company offers manufacturing agreement where private labeling is also possible.

18/04/2023
materiały i usługi 

budowlane



BOTR20220420001

Turecka firma założona w 2007 roku specjalizuje się w oprawach oświetlenia 

wewnętrznego i zewnętrznego, takich jak oświetlenie przemysłowe, oświetlenie 

boisk sportowych, oświetlenie krajobrazu i ogrodu. W celu zwiększenia udziału w 

rynku za granicą firma poszukuje dystrybutorów, przedstawicieli handlowych i 

oferuje umowy produkcyjne.

A Turkish company founded in 2007 is specialized in indoor and outdoor 

luminaries such as industrial lighting, sports field lighting, landscape and garden 

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

distributors, commercial agents and offers manufacturing agreement.

19/04/2023
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny

BOTR20220421025

Założona w 1992 roku turecka firma zajmująca się produkcją maszyn do budowy 

asfaltu i dróg oraz usługami posprzedażowymi, poszukuje dystrybutorów i 

agentów handlowych w celu zwiększenia udziału w rynku za granicą.. Firma 

posiada centrum badawczo-rozwojowe/innowacyjne, które wspiera swoje 

produkty. Firma oferuje szeroką gamę zaawansowanych technologicznie 

produktów i posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz certyfikaty wydane przez TUV 

Austria. 

The Turkish company which was established in 1992 has been producing asphalt 

and road construction machines and offering aftersales services. The company has 

also an R&D/Innovation center to support its products. It has a wide range of high-

tech products and is ISO 9001:2015 certified. It also has certificates issued by TUV 

Austria. The Turkish company looks for distributors and commercial agents in 

order to increase its market share abroad.

20/04/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOTR20220421027

Turecka firma z ponad sześćdziesięcioletnim doświadczeniem produkuje szeroką 

gamę produktów takich jak: kształtki (kolanka, trójniki, zaślepki, redukcje), 

kołnierze stalowe, pierścienie, taśmy indukcyjne, kotły i urządzenia parowe, 

jednostki separacyjne, grupy wymienników ciepła , szpule rurowe, zbiorniki 

ciśnieniowe, opony do kół tramwajowych, stal nierdzewna, stal stopowa. Firma 

poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych oraz oferuje umowy produkcyjne 

i podwykonawcze.

A Turkish company with more than sixty years of experience has been 

manufacturing a wide range of products such as fittings (elbows, tees, caps, 

reducers), steel flanges, rings, induction bands, steam boilers and equipment, 

separation units, heat exchanger groups, pipe spools, pressure vessels, tram wheel 

tyres, stainless steel, alloy steel. The company looks for distributors and 

commercial agents and offers manufacturing and subcontracting agreement.

20/04/2023 metalowa

BOTR20220422012

Dynamiczna turecka firma produkująca kruszarki do skał poszukuje rzetelnych 

dystrybutorów i agentów handlowych z rozległą wiedzą i siecią w sektorze 

górniczym i budowlanym. Ponadto firma oferuje  produkcję specjalnie 

zaprojektowanych produktów na życzenie klientów. Firma jest zaangażowana we 

współpracę międzynarodową i posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz CE. 

A dynamic Turkish company has been manufacturing rock crushing machines. The 

company has been engaged in transnational cooperation and is ISO 9001:2015 and 

CE certified.The company looks for reliable distributors and commercial agents 

with an extensive knowledge and network in mining and construction sector. 

Furthermore, the company offers manufacturing agreement to produce specially 

designed products upon customers' demand.

21/04/2023
materiały i usługi 

budowlane

BOTR20220425023

Turecka firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i montażem urządzeń 

stalowych i mechanicznych w projektach pod klucz chce pełnić rolę podwykonawcy 

i producenta w realizacji projektów pod klucz firmom z branży cementowej, 

wydobywczej, hutniczej, stalowej, drzewnej i motoryzacyjnej. Firma posiada 

certyfikaty ISO 9001, EN 1090, EN 3834-2, EN 14001, EN 18001, ISO 45001.

The Turkish company which operates in the design, production and assembly of 

steel and mechanical equipment with turnkey projects wants to act as 

subcontractor and manufacturer in providing turnkey projects to the companies 

dealing with cement, mining, iron, steel, wood and automotive. The company has 

ISO 9001, EN 1090, EN 3834-2, EN 14001, EN 18001, ISO 45001 certifications.

24/04/2023 metalowa

BOTR20220425027

Założona w 1974 roku turecka firma specjalizująca się w konfekcjonowanej odzieży 

damskiej, produkuje głównie swetry, bluzki, sukienki, dresy i piżamy dla kobiet. 

Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w celu zwiększenia udziału 

w rynku za granicą. Ponadto oferuje umowę produkcyjną na wykonanie żądanych 

projektów przez partnerów.

Established in 1974, the Turkish company which is specialized in women's ready-to-

wear has been mainly manufacturing sweaters, blouses, dresses, track suits and 

pijamas for women. The company looks for distributors and commercial agents in 

order to increase its market share abroad. Furthermore, it offers manufacturing 

agreement to manufacture the requested designs by partners.

24/04/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



BOTR20220425030

Turecka firma specjalizująca się w produkcji gumowych części zamiennych do 

maszyn budowlanych jest jedną z wiodących firm w kraju. Firma posiada również 

możliwość wykonania specjalnie zaprojektowanych zamówień. W asortymencie 

firmy znajdują się również części zamienne z poliuretanu, polietylenu i tworzyw 

sztucznych. Firma poszukuje umów dystrybucyjnych, pośrednictwa handlowego 

oraz oferuje usługi produkcyjne.

A Turkish company specialized in manufacturing rubber spare parts for 

construction machines is one of the leading companies nationwide. The company 

has also the capacity to manufacture specially designed orders. Spare parts made 

out of polyurethane, polyethylene and plastics are also within the scope of the 

company. The company looks for distribution agreements, commercial agency and 

offers manufacturing services.

24/04/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOTR20220426012

Turecka firma zlokalizowana w Ankarze obsługuje wiodące firmy z branży 

stoczniowej, kolejowej, budowlanej, hydraulicznej, obróbki maszynowej, 

przemysłu maszynowego itp., realizując projekty „pod klucz” związane z produkcją 

części z żeliwa sferoidalnego i szarego. 90% jej produktów jest eksportowanych do 

krajów UE. Firma poszukuje umów podwykonawczych i produkcyjnych.

A Turkish company located in Ankara has been serving to leading companies in 

ship building, railway, construction, hydraulic, agricultural machining, machine 

manufacturing industry etc, via turnkey projects related to the production of 

nodular and grey cast iron parts. 90 % of its products are exported to the EU 

countries. The company seeks subcontracting and manufacturing agreements.

25/04/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOTR20220426015

Turecka firma zlokalizowana w zorganizowanej strefie przemysłowej w Ankarze 

wyspecjalizowała się w meblach biurowych, meblach stałych oraz produktach 

specjalnie zaprojektowanych. Firma z sukcesem zrealizowała projekty pod klucz dla 

lotnisk, hoteli itp. W celu wejścia na nowe rynki firma poszukuje partnerów w 

ramach usług dystrybucyjnych, pośrednictwa handlowego i umowy produkcyjnej.

A Turkish company located in the organized industrial zone in Ankara has been 

specialized in office furniture, fixed furniture and specially designed products. The 

company successfully completed turnkey projects for airports, hotels etc. In order 

to enter new markets, the company looks for partners under distribution services, 

commercial agency and manufacturing agreement.

25/04/2023
produkty drewniane, 

meble

BOTR20220427008

Turecka firma produkująca scentralizowane i pakietowe systemy klimatyzacji dla 

budynków komercyjnych wyróżnia się innowacyjnością i podejściem 

zorientowanym na klienta. Działa w oparciu o zintegrowany system zarządzania 

jakością/środowiskiem. W celu zwiększenia swojego udziału w rynku firma 

poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów na podstawie umowy agencji 

handlowej i umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Turkish company which has been producing centralized and packaged air 

conditioning systems for commercial buildings can be differentiated through its 

innovation and client centric approach. It operates with an integrated 

quality/environment management system. The company looks for commercial 

agents and distributors under commercial agency agreement and distribution 

services agreement in order to increase its market share.

26/04/2023 inne usługi

BOTR20220427015

Turecka firma, która w 2015 r. otrzymała tytuł "Młodego Przedsiębiorcy" roku, 

specjalizuje się w systemach sygnalizacji drogowej. W swoim asortymencie firma 

posiada takie produkty jak inteligentne systemy ruchu drogowego, systemy 

sygnalizacyjne, systemy oparte na technologii LED oraz systemy bezpieczeństwa 

drogowego. Firma pragnie nawiązać długoterminowe partnerstwo biznesowe 

poprzez usługi dystrybucyjne, pośrednictwo handlowe i umowy produkcyjne.

A Turkish company which has been awarded "Young Entrepreneur" of the year in 

2015 has been specialized in traffic signalling systems. The company has products 

such as intelligent traffic systems, signalling systems, LED based systems, and road 

safety systems in its product range. The company wants to establish long-term 

business partnerships via distribution services, commercial agency and 

manufacturing agreements.

26/04/2023 inne usługi

BOUA20220415011

Ukraiński producent wyrobów z bursztynu poszukuje dystrybutorów.

Ukraińska firma z 15-letnim doświadczeniem w produkcji bursztynu oferuje swoje 

wyroby takie jak szachy, statki, figurki zwierząt, ptaków itp., a także półfabrykaty w 

postaci płytek, koralików i kulek. Firma poszukuje długoterminowej współpracy z 

partnerami zagranicznymi na podstawie umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

Ukrainian SME amber products manufacturer seeks distributors

A Ukrainian SME with 15 years of experience in the amber production offers its 

products such as finished goods - chess, ships, animal and bird figures etc., as well 

as blanks in the form of tiles, beads and balls. The company is looking for long-

term cooperation with foreign partners on the basis of a distribution services 

agreement.

14/04/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria



BOUA20220415012

Ukraiński producent rękodzieła w postaci wysokiej klasy galanterii skórzanej 

poszukuje partnera do umowy na usługi dystrybucyjne.

Firma ta (z sektora MŚP) projektuje i produkuje ręcznie wysokiej jakości wyroby 

skórzane. Oferuje szeroką gamę produktów, takich jak torby, plecaki, portfele, 

akcesoria, zeszyty i zestawy upominkowe. Oferuje również unikatowe produkty 

szyte na miarę, tworzone według projektu klienta. Firma poszukuje partnerów 

detalicznych za granicą lub sklepów internetowych w celu zawarcia umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

Ukrainian handcraft producer of high-end leather goods is looking for a 

distribution services agreement

A Ukrainian SME designs and produces high-quality leather products by hand. It 

offers a huge variety of products such as bags, backpacks, wallets, accessories, 

notebooks and gift sets. It also offers tailor-made unique products created on a 

customer design. The SME seeks retail partners abroad or online shops for 

distribution services agreements.

14/04/2023 różne inne produkty

BOUA20220415013

Ukraińskie MŚP, których główną działalnością jest szeroki zakres produkcji i usług 

od: produkcji jaj, suchych produktów jajecznych i pasz dla zwierząt po utrzymanie 

przemysłowego inwentarza kur niosek. Proponowana współpraca poprzez umowę 

o świadczenie usług dystrybucyjnych. Główne atuty: polityka cenowa, unikalne 

doświadczenie, wysoka jakość i innowacyjne rozwiązania.

Ukrainian SME, the main activity of which is a wide range of production and 

services from: the production of eggs, dry egg products and animal feed to the 

maintenance of industrial livestock of laying hens. Proposed cooperation through a 

distribution services agreement. Main advantages: pricing policy, unique 

experience, high quality and innovative solutions.

14/04/2023 spożywcza

BOUA20220417002

Ukraińska firma zajmuje się produkcją luksusowych mebli tapicerowanych takich 

jak łóżka, sofy, krzesła, pufy. Poszukuje się umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych w celu sprzedaży i promocji swoich produktów w krajach UE.

A Ukrainian company manufactures luxurious upholstered furniture such as beds, 

sofas, chairs, poufs. Distribution services agreements are sought, in order to sell 

and promote its products in the EU countries.

16/04/2023
produkty drewniane, 

meble

BOUA20220419018

Ukraińska firma specjalizująca się w projektach przemysłowych oferuje usługi 

projektowe i inżynierskie w ramach umowy outsourcingowej.

Ta ukraińska firma specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach inżynierskich 

dla projektów przemysłowych i chce oferować zdalne usługi doradcze swoich 

specjalistów (na zasadzie outsourcingu), aby wspierać europejskie firmy i 

przyczyniać się do realizacji ich projektów w dowolnym kraju.

Ukrainian company specializing in industrial projects offers design and engineering 

services under outsourcing agreement

This Ukrainian company specializes in complex engineering solutions for industrial 

projects.

The company wish to offer consulting services of the company specialists remotely 

(on an outsourcing basis) to support European companies and contribute to the 

implementation of their projects in any country.

26/04/2023 inne usługi

BOUA20220421015

Ukraińskie MŚP, lider w dziedzinie instalacji i relokacji urządzeń przemysłowych, 

oferuje szereg usług w zakresie instalacji i relokacji urządzeń i poszukuje 

dystrybutorów. Głównym celem firmy jest minimalizacja przestojów i 

przyczynienie się do ciągłości procesów produkcyjnych. Proponowana współpraca 

poprzez umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. Główne atuty: polityka 

cenowa, unikalne doświadczenie, wysoka jakość i innowacyjne rozwiązania

Ukrainian SME, a leader in the field of installation and relocation of industrial 

equipment, offers a range of services for the installation and relocation of 

equipment and is looking for distributors.Ukrainian SME, the main activity of which 

is a wide range of services for the installation and movement of equipment: from 

the rigging of the machine within the operating facility to the relocation of the 

plant to another country. The main objective of the company is to minimize 

downtime and contribute to the continuity of production processes. Proposed 

cooperation through a distribution services agreement. Main advantages: pricing 

policy, unique experience, high quality and innovative solutions

20/04/2023 inne usługi

BOUA20220421032

Ukraińska firma specjalizująca się w usługach doradczych w zakresie wejścia na 

rynek i rozwoju biznesu dla klientów zagranicznych, poszukuje potencjalnych 

partnerów w ramach umów outsourcingowych lub podwykonawczych, najlepiej do 

długoterminowej współpracy

A Ukrainian firm specialising in market entry and business development consulting 

services for foreign clients. It seeks potential partners under outsourcing or 

subcontracting agreements, preferably for long-term collaboration

20/04/2023 doradztwo i konsultacje



BOUA20220422009

Ukraińskie MŚP posiadające wieloletnie doświadczenie w produkcji produktów 

takich jak: masło, mleko, śmietana, śmietana, sery miękkie, sery twarde i twarogi 

poszukuje partnerów do dystrybucji swoich  wysokiej jakości naturalnych 

produktów. 

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

products such as butter, milk, cream, sour cream, soft cheeses, hard cheeses and 

cottage cheese, is looking for partners for the distribution of its competitive, high 

quality and natural products. The expected form of cooperation is an agreement 

on distribution services.

21/04/2023 spożywcza

BOUA20220422016

Ukraińska firma produkcyjna, projektująca i produkująca bagażniki samochodowe 

standardowe i na zamówienie, poszukuje partnerów handlowych do 

reprezentowania i pomocy w wejściu na nowy rynek w Europie. Partnerzy będą 

pracować na podstawie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Ukrainian manufacturing company, designing and producing standard and 

custom-made car roof racks, is looking for commercial partners to represent and 

assist in new market entry in Europe. The partners will work under distribution 

services agreements.

21/04/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOUA20220423001

Ukraińska firma jest jednym z największych producentów chipsów jabłkowych na 

Ukrainie. Firma produkuje przekąski jabłkowe według własnego know-how. Firma 

poszukuje partnera do handlu i promocji własnej marki na warunkach 

długoterminowych relacji biznesowych (dystrybutor, detalista, agent sprzedaży)

The Ukrainian company is one of the largest manufacturers of apple chips in 

Ukraine. The company produces apple snacks according to its own know-how. The 

company is looking for a partner to trade and promote its own brand on the terms 

of long-term business relationships (distributor, retailer, sales agent)

22/04/2023 spożywcza

BOUA20220425021

Ukraińska ekologiczna firma produkuje papierowe słomki. Słomki papierowe 

można uznać za zrównoważoną alternatywę dla słomek plastikowych, które mają 

dramatyczny wpływ na nasze środowisko. W związku z tym, że w nadchodzących 

latach stosowanie jednorazowych tworzyw sztucznych zostanie zakazane w UE, 

firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych w celu zwiększenia sprzedaży. 

Przewidywana jest umowa handlowa.

A Ukrainian eco-friendly company manufactures paper straws. Paper straws can 

be regarded as a sustainable alternative to plastic straws, which have a dramatic 

effect on our environment. Given the fact that in the coming years the use of 

disposable plastic will be banned in the EU, the company is looking for distribution 

partners to increase sales. A commercial agreement is envisioned.

24/04/2023 opakowania, papier

BOUA20220425024

Ukraińska firma specjalizuje się w opracowywaniu zaawansowanych robotów o 

niezwykłych cechach, takich jak mobilność, zwinność, zręczność i szybkość. 

Światowej klasy zespoły programistyczne MŚP realizują projekty od koncepcji po 

prototypowanie weryfikacyjne, inżynierię budowy, testowanie, testowanie w 

terenie i niskonakładową produkcję.

W ramach wspólnych przedsięwzięć i umów finansowych firma poszukuje 

partnerów.

The Ukrainian firm specialises in the development of advanced robots with 

remarkable characteristics such as mobility, agility, dexterity, and speed. The 

SME's world-class development teams take projects from concept to proof-of-

concept prototyping, build-test-build engineering, field testing, and low-rate 

production.

Under joint venture and financial agreements, the company is looking for partners.

24/04/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BOUA20220425026
Ukraiński producent oferuje olej sojowy i makuch. Firma poszukuje dystrybutorów 

lub agentów w krajach UE.

The Ukrainian producer offers soybean oil and cake. It is looking for distributors or 

agents in the EU countries.
24/04/2023 spożywcza

BOUA20220425029

Ukraińska firma oferuje dostawę drewna z deski, forniru, lameli, osłon 

drewnianych. Firma zajmuje się produkcją tarcz drewnianych, elementów 

meblowych, schodów drewnianych, drzwi, dekoracji ściennych oraz paneli 

drewnianych 3D. Producent poszukuje partnerów wykorzystujących drewno i jego 

komponenty do współpracy i dostaw produktów z Ukrainy na podstawie umowy 

produkcyjnej lub poprzez podwykonawstwo.

The Ukrainian company offers timber supply of the required products from the 

board, veneer, lamellae, wooden shields. The company produces wooden billets, 

furniture components, wooden stairs, doors, wall decor, and wooden 3D panels. 

The producer is looking for partners using wood and its components for 

cooperation and supply of products from Ukraine under a manufacturing 

agreement, or through subcontracting.

05/05/2023
produkty drewniane, 

meble



BOUA20220426014

Ukraińskie MŚP ma duże doświadczenie w produkcji i dystrybucji agronawigatorów 

i innego sprzętu rolniczego na rynku ukraińskim.

Firma zamierza wejść na rynki zagraniczne. Z tego powodu MSP chce nawiązać 

długofalową współpracę z partnerami zagranicznymi w ramach umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych lub pośrednictwa handlowego.

The Ukrainian SME has significant experience in the production and distribution of 

agronavigators and other agricultural equipment in the Ukrainian market.

The company intends to enter foreign markets. For this reason, SME wants to 

establish long-term cooperation with foreign partners under distribution services 

or commercial agency agreements.

25/04/2023 rolnictwo

BOUA20220426027

Ukraiński dostawca Centrum Zarządzania Personelem dla Detalistów poszukuje 

agencji handlowej i umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z różnymi firmami 

z UE - sieciami detalicznymi (spożywczymi i nie spożywczymi, aptekami, stacjami 

benzynowymi) dla więcej niż 10 sklepów z 15 lub więcej pracownikami w każdym 

sklepie, a także sprzedawcami oprogramowania, firmami konsultingowymi IT i 

integratorami IT. Producent jest również gotowy do współpracy z sieciami 

restauracji i kawiarni od 10 placówek wzwyż.

The Ukrainian supplier of Unified Staff Management center for Retailers is looking 

for commercial agency and distribution service agreement with different EU 

companies – retail chains (grocery and non-grocery, pharmacies, gas stations) for 

more than 10 stores with 15 employees or more in each store, as well as software 

retailers, IT consulting companies and IT integrators. Also the producer ready to 

work with the chains of restaurants and cafes from 10 establishments and more.

2/05/2023 inne usługi

BOUA20220427037

Ukraińska firma jest producentem zarejestrowanych i certyfikowanych produktów 

kosmetycznych takich jak kremy i balsamy do twarzy i ciała, maseczki, peelingi, itp. 

Firma prowadzi własne prace badawczo-rozwojowe i produkuje unikalne produkty 

takie jak antybakteryjny płyn do dezynfekcji rąk. Firma oferuje umowę 

dystrybucyjną.

The Ukrainian company is a manufacturer of registered and certified cosmetics 

products such as creams and lotions for face and body, masks, scrubs, etc. The 

company has done its own research and development and is producing unique 

products, such as antibacterial hand sanitizer. The company is offering a 

distribution agreement.

26/04/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna

BOUA20220427038

Ukraińska firma specjalizuje się w tworzeniu unikalnych rozwiązań do szybkiej i 

efektywnej budowy fundamentów budynków mieszkalnych, administracyjnych i 

komercyjnych: ocynkowanych wkrętów do pali fundamentowych. MŚP poszukuje 

partnerów z UE w sektorze budownictwa, dystrybutorów pali śrubowych i oferuje 

swoje produkty i usługi w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i 

podwykonawstwa.

The Ukrainian company specializes in creating unique solutions for the quick and 

efficient construction of foundations for residential, administrative and 

commercial buildings: galvanized ground screws. The SME is looking for EU 

partners in the sector of building, distributors of ground screw piles and offers 

their products and services under distribution services agreement and 

subcontracting.

26/04/2023
materiały i usługi 

budowlane

BRCZ20220401001

Czeska firma jest zainteresowana importem odżywek i suplementów diety oraz 

kosmetyków z naciskiem na zdrowe odżywianie, ekologiczne i ajurwedyjskie.

Najczęściej zamawianymi przyprawami są: pieprz długi, cynamon, trikatu, triphala 

oraz inne przyprawy i inne zioła z Indii i Sri Lanki. Partner powinien być w stanie 

dostarczać towary zgodnie z normami europejskimi handlu towarami 

posiadającymi certyfikaty jakości oraz współpracować w przesyłkach z 

europejskimi systemami kontroli. Rozważana jest współpraca w ramach umowy z 

dostawcą

The Czech company is interested in importing of food and food supplements and 

cosmetics with a focus on healthy nutrition, organic and Ayurveda.

Most requested spices are: long pepper, cinnamon, trikatu, triphala, and other 

spices and other herbs from India and Sri Lanka. The partner should be able to 

supply the goods under European standards and trade goods with quality 

certificates and cooperate in shipments with European control systems. The 

cooperation under supplier agreement is considered

31/03/2023 spożywcza

BRDE20220404013

Klient jest firmą rodzinną specjalizującą się w dostosowanych rozwiązaniach 

podnoszenia i przenoszenia. Firma ma siedzibę w Niemczech i często prowadzi 

działalność za granicą. Aby zminimalizować delegowanie pracowników, poszukuje 

umowy serwisowej na montaż lekkich dźwigów w Austrii i na Węgrzech. Po 

zapoznaniu się usługodawcy z lekkimi produktami dźwigowymi klienta możliwe jest 

rozszerzenie współpracy na umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The client is a family-run company specialized in tailored lifting and handling 

solutions. The company is based in Germany and frequently engages in business 

abroad. In order to minimize the posting of workers, they are searching for a 

services agreement for light crane installation in Austria and Hungary. Once the 

service provider gets familiar with the client’s light lifting product, it is possible to 

expand the cooperation to a distribution services agreement

03/04/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa



BRDE20220406006

Niemiecka firma dostarcza alkomaty dla sektora BHP. Ustniki, stanowiące element 

wyposażenia alkomatu, są produkowane metodą wtrysku tworzyw sztucznych w 

Turcji i Chinach. Firma poszukuje teraz nowego partnera do współpracy w zakresie 

produkcji i montażu ustników, najlepiej na terenie UE.

The German company supplies breathalysers to the health and safety sector. The 

mouthpieces, an accessory part of the breathalyser, are manufactured by plastic 

injection moulding in Turkey and China. The company is now looking for a new 

cooperation partner for the production and assembling of the mouthpieces, 

preferably within the EU.

10/04/2023 różne inne produkty

BRDE20220406026

Niemiecka firma opracowała innowacyjny system dźwiękowy (odgłosy silnika lub 

samochodu) dla pojazdów elektrycznych. System składa się z głośnika o wysokiej 

wydajności, mobilnego źródła zasilania i aplikacji do projektowania własnych 

dźwięków. Poszukuje się partnera do dalszego rozwoju systemu głośnikowego i 

jego produkcji. Przewiduje się współpracę w ramach umowy outsourcingowej.

A German company developed an innovative sound system (engine or car sounds) 

for electric vehicles. The system consists of a high performance speaker, a mobile 

power source and an app to custom design own sounds. A partner is sought to 

further development the speaker system and to manufacture it. Cooperation 

under a outsourcing agreement is envisaged.

06/04/2023 
różne inne produkty

BRDE20220408007
Rodzinny niemiecki producent materacy poszukuje dostawców sztucznej skóry z 

Europy Wschodniej.

 A family-run German manufacturer of mattresses is looking for artificial leather 

suppliers from Eastern Europe.

07/04/2023 
różne inne produkty

BRDK20220412011

Duńska firma zaopatruje rynek skandynawski w wysokiej jakości zabawki z drewna. 

Firma poszukuje producentów takiego asortymentu. Ze względów logistycznych 

preferowani są partnerzy europejscy.

The Danish toy company supplies Scandinavian retailers with high quality wooden 

toys. The Danish toy company seeks manufacturers of wooden toys.For logistic 

reasons there is a preference for European manufacturers.
12/04/2023

produkty drewniane, 

meble

BRDK20220420012

Duńska firma poszukuje producentów pasków nośnych, wykonanych z nylonu 

(forma współpracy: umowa z dostawcą). Paski można wykorzystać m.in. do toreb 

sportowych lub gitar itp.

Duńska firma dostarczy karabińczyki, ale potrzebuje producenta pasków, a 

producent powinien zamontować dostarczone karabińczyki końcach pasa. 

Producent musi również zaopatrzyć się w „rodzaj poduszki na pasek” i 

zamontować ją na pasku (dla ochrony ramion podczas noszenia torby/gitary).

Danish company searching for manufacturers of carrying straps made from nylon

Danish company searching for manufacturers of carrying straps made from nylon. 

The Danish company needs a supplier agreement, and all countries are relevant.

19/04/2023 różne inne produkty

BRDK20220426013

Duński start-up poszukuje producentów sprzętu sportowego i artykułów do 

majsterkowania do sprzedaży w dwóch osobnych sklepach internetowych. Duńska 

firma poszukuje umowy handlowej z producentami ze wszystkich krajów. 

A Danish start-up company seeks manufacturers of sports equipment, and home 

improvement products to sell in two separate webshops. The Danish company 

seeks a supplier agreement and manufacturers from all countries are relevant.

25/04/2023 różne inne produkty

BRES20220425015

Hiszpańska gazeta stworzyła European Medias Network, której celem jest 

współpraca przy projektowaniu i rozwijaniu wspólnych projektów zorientowanych 

na obronę i promowanie europejskich wartości oraz dołączanie do 

międzynarodowych konsorcjów w celu rozwijania wspólnych projektów. Sieć 

posiada już media z Hiszpanii, Francji, Portugalii, Polski i Szwajcarii oraz poszukuje 

mediów regionalnych w pozostałych krajach europejskich zainteresowanych 

przystąpieniem do Sieci.

A Spanish newspaper has created a European Medias Network dedicated to 

cooperating in the design and development of common projects oriented to 

defend and promote the European values and joining transnational consortiums to 

develop common projects. The Network has already medias from Spain, France, 

Portugal, Poland, and Switzerland and is searching for regional medias in the rest 

of the European countries interested in joining the Network.

24/04/2023 reklamowa, filmowa



BRFR20220404041

Francuska agencja handlowa, specjalizująca się w promocji i dystrybucji 

innowacyjnych urządzeń medycznych, chciałaby zawrzeć umowę 

agencyjną/dystrybucyjną z producentami z branży medycznej, sektora opieki 

zdrowotnej lub farmaceutycznego, zainteresowanych rozszerzeniem swojej 

działalności we Francji oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce (MEA). Rozważone 

zostaną również inne branże pokrewne, takie jak ekologia.

A French sales agency specialised in the promotion and distribution of innovative 

medical devices would like to establish a commercial agency/distribution 

agreement with manufacturers in the medical, healthcare, or pharmaceutical 

industry, interested to expand their activities in France and in the Middle East & 

Africa (MEA) region. Other related industries like ecology will also be considered. 

03/04/2023 medycyna

BRFR20220405011
Francuska firma z sektora MŚP poszukuje europejskiej firmy spawalniczo-

kotlarskiej do produkcji 5000 klinów aluminiowych.

The French SME is looking for a European welding and boilermaking company to 

produce 5000 aluminium wedges. 
05/04/2023 metalowa

BRFR20220405015

Francuska firma sourcingowa zajmuje się poszukiwaniem podwykonawców dla 

największych krajowych producentów mebli, produkujących metalowe nogi do 

stołów. Kraje zainteresowania to Włochy, Portugalia, Bułgaria, Turcja i Czechy, ale 

inne kraje UE również będą brane pod uwagę. Firma oferuje producentowi umowę 

produkcyjną, podwykonawstwa lub dostawcy.

A French sourcing office has been entrusted by the buyers of the largest French 

furniture manufacturers to find new, reliable, and long-lasting subcontractors 

manufacturing metal table legs. Countries of interest are Italy, Portugal, Bulgaria, 

Turkey, and Czech Republic but other EU countries will also be considered. The 

company offers to the manufacturer to find manufacturing, subcontracting or 

supplier agreements that he could achieve.

04/04/2023
produkty drewniane, 

meble

BRFR20220407018

Francuski indywidualny agent sprzedaży (firma jednoosobowa) specjalizujący się w 

rynkach biotechnologii i biologii akademickiej poszukuje nowych partnerstw 

przedstawicielskich z producentami produktów naukowych, którzy chcieliby 

rozszerzyć swój zasięg sprzedaży w krajach europejskich.

A French individual sales agent (one man company) specialised on Biotech & 

Biology Academia markets seeks new representation partnerships with 

manufacturers of scientific products which would like to expand their sales 

coverage in European countries.

06/04/2023 
inne usługi

BRFR20220414010

Ta francuska marka ekologicznego sprzętu sportowego i do jogi, znajdująca się 

obecnie w fazie rozwoju produktu, poszukuje producentów korka i warsztatów 

tekstylnych (z Portugalii, ale także z każdego innego kraju) do produkcji swojej 

gamy produktów do jogi (w ramach umowy produkcyjnej). .

This french brand of eco-friendly sports and yoga equipment, currently in the 

product development phase, is looking for cork manufacturers and textile 

workshops (from Portugal but also any other country) for the production of its 

yoga range of products (under manufacturing agreement).

13/04/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BRFR20220427032

Francuska firma specjalizująca się w promocji i dystrybucji innowacyjnych i 

zrównoważonych produktów stara się poszerzyć swoje portfolio w różnych 

kategoriach: dom, dzieci, sport, ogród. Inne opcje również zostaną sprawdzone. 

Firma chciałaby nawiązać współpracę handlową lub umowę dystrybucyjną z 

europejskimi producentami zainteresowanymi rozszerzeniem swojej działalności 

we Francji.

A French company specialized in the promotion and distribution of innovative and 

sustainable products seeks to expand its portfolio in different categories: home, 

kids, sports, garden. Other options will be checked as well. The company would 

like to establish a commercial agency or a distribution agreement with European 

manufacturers interested to expand their activities in France.

26/04/2023 różne inne produkty

BRGR20220322029

Grecki producent tworzyw sztucznych szuka partnerów, którzy mogą pomóc w 

dostawie żywic EVOH i Tie Layer. Zamówione materiały zostaną wykorzystane do 

stworzenia kilku plastikowych części. Firmy na całym świecie starają się dostarczać 

te materiały na podstawie umowy z dostawcą.

A Greek plastics manufacturer is looking for partners that can help to supply resin 

EVOH and Tie Layer. The requested materials will be applied to create several 

plastic parts. Companies around the globe are sought to provide these materials 

via a supplier agreement.

18/04/2023
chemia i 

kosmetyki/chemiczna



BRIT20220420019

Włoska firma zajmująca się upcyklingiem i gospodarką o obiegu zamkniętym 

poszukuje dostawców tkanin, materiałów i akcesoriów w ramach umów z 

dostawcami.

Włoska firma rzemieślnicza produkująca akcesoria, przedmioty i elementy 

wyposażenia poprzez odzyskiwanie materiałów technicznych, ścinków i odpadów 

produkcyjnych poszukuje dwóch rodzajów dostawców:

- dostawcy pierwszego rodzaju surowców potrzebnych w procesie produkcyjnym 

(zamki, paski itp.);

- drugi rodzaj do tkanin outdoorowych, pcv, używanych żagli lub ścinków 

żaglomistrzowskich.

Współpraca ze wskazanymi partnerami będzie oparta na umowach z dostawcami.

Italian company involved in upcycling and circular economy is looking for fabrics, 

materials and accessories suppliers under supplier agreements

An Italian artisan company that produces accessories, objects and furnishing 

elements by recovering technical materials, offcuts and production waste is 

looking for two types of suppliers:

- a first type suppliers for raw materials required in the manufacturing process 

(zips, belt, etc);

- a second type for outdoor fabrics, pvc, used sails or sailmaker's offcuts.

Cooperation with the partners identified will be based on supplier agreements.

19/04/2023
tekstylia, ubrania, 

biżuteria

BRMT20220427019

Maltańska firma specjalizująca się w imporcie i instalacji produktów 

bezpieczeństwa takich jak telewizja przemysłowa (CCTV), alarmy 

przeciwwłamaniowe, kontrola dostępu, ogrodzenia elektryczne, pułapki, 

generatory mgły, urządzenia automatyki, sejfy, rozwiązania Internetu rzeczy (IOT), 

rozwiązania parkingowe i energia odnawialna poszukuje odpowiednich partnerów 

w swoim sektorze w celu zawarcia umowy o dostawę lub umowy agencji 

handlowej.

Maltese company specializing in the importation and installation of security 

products such as closed-circuit television (CCTV), intruder alarms, access control, 

electric fences, traps, fog generators, automation equipment, safes, internet of 

things (IOT) solutions, parking solutions and renewable energy seeks suitable 

partners in its sector to conclude a supplier agreement or a commercial agency 

agreement.

26/04/2023 inne usługi

BRNL20220404011

Holenderska firma i przedsięwzięcie społeczne rusza do walki z globalnym 

problemem sanitarnym. Rozpoczynając działalność w Europie poszukuje 

strategicznego europejskiego partnera  produkującego bidet ręczny (butelkę i 

pompkę) w ramach umowy outsourcingowej np. umowy produkcyjnej. Całkowita 

koncepcja firmy obejmuje plan marketingowy i komunikacyjny, a także pomysły 

techniczne.

A Dutch company and social venture goes into battle with the global sanitation 

problem. Starting in Europe and therefore seeking a strategic European 

manufacturing partner producing a hand bidet (bottle & pump) through an 

outsourcing agreement such as a manufacturing agreement. The total concept of 

the company comprises a marketing and communication plan as well as technical 

ideas.

03/04/2023 różne inne produkty

BRNL20220426024

Holenderskie MŚP oferuje szereg przyjaznych dla środowiska produktów higieny 

osobistej europejskim detalistom i liniom lotniczym. Produkty obejmują takie 

przedmioty jak bambusowe szczoteczki do zębów, grzebienie, szczotki do włosów, 

patyczki kosmetyczne i mydelniczki. Obecnie to MŚP pozyskuje producentów 

bambusa w Indiach i Wietnamie (lub Europie), którzy mogą produkować wyżej 

wymienione przedmioty. Holenderskie MŚP oferuje umowę produkcyjną 

niezawodnym i zrównoważonym producentom, aby zbudować długotrwałe 

partnerstwo.

The Dutch SME offers a range of eco-friendly personal care products to European 

retailers and airlines. Products include items such as bamboo toothbrushes, 

combs, hairbrushes, cotton buds and soap dishes. Currently, this SME is sourcing 

bamboo manufacturers in India and Vietnam (or Europe) that can produce the 

above-mentioned items. The Dutch SME is offering a manufacturing agreement to 

reliable and sustainable manufacturers to build a long-lasting partnership.

25/04/2023 różne inne produkty

BRRO20220331021

Rumuńska firma produkuje asortyment kremów do smarowania na bazie owoców 

oleistych: orzechów laskowych, pistacji, orzechów nerkowca, migdałów i 

orzeszków ziemnych. Produkty firmy są wytwarzane z wysokiej jakości naturalnych 

składników i nie zawierają cukru, soli, oleju palmowego ani stabilizatorów. 

Produkty pakowane są w szklane pojemniki o różnych rozmiarach. Firma dąży do 

potrojenia swoich zdolności produkcyjnych i jest zainteresowana poszukiwaniem 

nowych dostawców owoców oleistych w ramach umów z dostawcami.

A Romanian company manufactures an assortment of cream spreads based on the 

following oleaginous fruits: hazelnuts, pistachio, cashews, almonds, and peanuts. 

The company’s products are manufactured using high-quality natural ingredients 

and contain no sugar, salt, palm oil or stabilizers. Products are packed in glass 

containers of different sizes. The company aims to triple its manufacturing capacity 

and is interested in identifying new oleaginous fruit suppliers under supplier 

agreemements.

17/04/2023 spożywcza



BRRO20220405002

Rumuńska drukarnia jest zainteresowana zawarciem umów z dostawcami na zakup 

różnych rodzajów papieru i tektury, potrzebnych do drukowania książek, 

czasopism, gazet i innych rodzajów literatury oraz produkcji papierowych 

artykułów papierniczych.

Well established Romanian printing house is interested in developing supplier 

agreements to buy a variety of paper and cardboard types, needed for printing of 

books, magazines, newpapers and other types of literature, and producing of 

paper stationery. 

05/04/2023 reklamowa, filmowa

BRRO20220420004

Doświadczony rumuński dystrybutor rowerów i akcesoriów, w tym znane 

zagraniczne marki rowerowe, pragnie rozwijać i poszerzać liczbę i różnorodność 

produktów w swoim asortymencie, a także liczbę swoich klientów i obszary objęte 

usługą. Oferują pracę jako dystrybutorzy lub przedstawiciele handlowi dla nowych 

produktów dostarczanych przez firmy unijne na rynku rumuńskim.

An experienced Romanian distributor of bikes and accessories, including well-

known foreign brands of bikes wishes to develop and expand the number and 

diversity of products in its range, as well as the number of its customers and the 

covered areas. They are offering to operate as distributors or commercial agents 

for new products provided by EU companies on the Romanian market.

19/04/2023 różne inne produkty

BRRO20220421004

Rumuńska firma z prawie 30-letnim doświadczeniem w branży spożywczej, 

specjalizująca się w handlu produktami spożywczymi, poszukuje partnerów 

mogących zaopatrywać je w makaron, olej słonecznikowy i ryż. Firma potrzebuje 

dużych ilości tych produktów w ramach umowy z dostawcą. Firma chciałaby 

nawiązać współpracę z firmami z Unii Europejskiej.

A Romanian company, with almost 30 years of experience in the food industry, 

specialized in trade with food products, seeks partners that can supply them with 

pasta, sunflower oil and rice. The company needs large quantities of these 

products, under a supplier agreement. The company would like to cooperate with 

companies based in the European Union.

20/04/2023 spożywcza

BRSE20220411007
Mała szwedzka firma rzemieślnicza poszukuje dobrej kuźni lub odlewni do 

produkcji różnej historycznej biżuterii używanej z historycznymi kostiumami.

A small Swedish handicraft business is looking for a good forge or foundry to cast 

diverse historical jewelry used with historical costumes. 26/04/2023 metalowa

BRSE20220422001

Szwedzki start-up poszukuje producentów i dostawców przędzy wegańskiej z 

recyklingu. Start-up zakłada biznes e-commerce B2C, oferujący wegańskie włóczki 

z recyklingu do rękodzieła. 

This Swedish start-up is establishing a B2C e-commerce business offering recycled, 

vegan yarns for crafts and artwork, as well as accessories. They are now looking for 

manufacturers and suppliers of those materials.

24/04/2023 różne inne produkty

BRSE20220425013
Innowacyjna szwedzka firma poszukuje producenta stali, który może dostarczyć 

płytę podłogową/ szachownicę.

An innovative Swedish company is looking for steel producer who can supply floor 

plate/chequer plate.
24/04/2023 metalowa

BRSE20220427004

Szwedzki autor poszukuje wydawcy książki na rynku niemieckim i/lub 

niemieckojęzycznym. Książka, licząca około 250 stron, dotyczy układów 

nerwowych i jest skategoryzowana jako literatura popularnonaukowa/edukacyjna.

A Swedish author is looking for a book publisher in the Germany and/or German 

speaking market. The book with about 250 pages is about nervous systems and it 

is categorized popular/science/educational literature.

26/04/2023 inne usługi

BRTR20220421019

Turecka firma specjalizująca się w imporcie, dystrybucji i handlu artykułami 

elektrycznymi, materiałami budowlanymi i akustycznymi, taśmami, blachami, 

rurami z miedzi i stopów miedzi  w celu rozbudowy swojej sieci poszukuje 

partnerów w ramach umów dystrybucyjnych oraz spółki joint venture.

Firma jest oficjalnym dystrybutorem najbardziej renomowanych światowych 

marek  w Turcji.

The Turkish company which is specialized in import, distribution and trade of 

electrical supplies, construction and acoustic materials, copper and copper alloy 

strips, plates, pipes is the official distributor of the world’s most reputable 

companies in Turkey. The company is also open to bid for construction tenders 

with foreign partners. In order to expand its network, the company looks for 

distribution services and joint venture agreements.

20/04/2023
materiały i usługi 

budowlane

BRUA20220425028

Ukraińskie MŚP jest jednym z wiodących dostawców maszyn rolniczych i części 

zamiennych na Ukrainie. Firma oferuje szeroką gamę maszyn rolniczych zarówno 

producentów krajowych jak i zagranicznych.

Firma poszukuje dostawców sprzętu do siewu, sadzenia i ładowaczy czołowych w 

ramach umów agencyjnych i dystrybucyjnych.

Ukrainian SME is one of the leading suppliers of agricultural machinery and spare 

parts in Ukraine. It offers a wide range of agricultural machinery from both 

domestic and foreign manufacturers.

It seeks suppliers of sowing, planting equipment and front loaders under 

commercial agency and distribution agreements.

24/04/2023
pojazdy i 

maszyny/maszynowa

BRUA20220428001

Ukraińskie Stowarzyszenie zrzesza badaczy i naukowców, którzy interesują się 

teorią i praktyką ekonomii międzynarodowej. Stowarzyszenie chciałoby znaleźć 

zagranicznych partnerów (instytucje badawcze lub indywidualnych badaczy) do 

wspólnych badań naukowych.

The Ukrainian Association brings together researchers and scientists who are 

interested in theory and practice of international economics. The association 

would like to find foreign partners (research institutions or individual researchers) 

for joint scientific researches.

27/04/2023 nauka/edukacja
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