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Streszczenie oferty
Bułgarska firma, która produkuje kleje dla przemysłu spożywczego, przemysłu tekstylnego i
gospodarstw domowych poszukuje dystrybutorów w celu sprzedaży swoich produktów na
rynkach zewnętrznych. Produkty firmy są konkurencyjne zarówno dla klientów indywidualnych,
jak i przemysłowych. Firma oferuje swoje produkty w ramach umowy dystrybucyjnej dla
partnerów zagranicznych.
Cypryjska firma specjalizująca się w produkcji, rozlewaniu, pakowaniu i sprzedaży produktów
winiarskich poszukuje inwestorów z zagranicy w celu częściowego przeniesienia akcji spółki.
Cypryjski start-up oferuje interaktywną platformę opartą na stronie www do nauczania. Firma
szuka inwestorów na podstawie umowy finansowej, aby rozszerzyć swoją działalność na arenie
międzynarodowej.
Czeskie przedsiębiorstwo opracowało innowacyjny odkryty stół grzewczy, który jest specjalnie
zaprojektowany do pomieszczeń zewnętrznych. Firma poszukuje dystrybutora, który
funkcjonuje w branży hotelarskiej.
Niemiecka firma oferuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinie technologii stabilizacji obrazu w
aparatach. Jej niezmotoryzowane, mobilne, wolnoobrotowe urządzenie lokalizacyjne zostało
opracowane i stosowane jest do śledzenia, analizowania i wykonywania zapisu wideo z
wystrzeliwania rakiet i innych obiektów latających. Firma poszukuje agentów handlowych,
licencjobiorców lub dystrybutorów, którzy pozwolą dotrzeć do potencjalnych klientów i
użytkowników końcowych oraz dystrybutorów produktu w przemyśle wojskowym i lotniczym
na swoich rynkach krajowych.
Hiszpańska firma oferuje naturalne i bezresztkowe produkty dla przemysłu rolno-spożywczego
(nawożenie i ochrona roślin) do zastosowania w działaniach takich jak uprawy rolne, ochrona
po zbiorze, oczyszczanie ścieków w przemyśle spożywczym oraz dodatki naturalne dla
płynnego utrwalania żywności (wino, oliwa z oliwek). Firma rozwija zarówno standardowe jak i
zindywidualizowane produkty, dostosowane do potrzeb dystrybutorów w każdym kraju. Firma
poszukuje dystrybutorów i umów handlowych.
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Grecka organizacja badawcza funkcjonująca od 1999 roku, świadczy szeroką gamę usług w
zakresie badań klinicznych, spraw prawnych, cen i strategii dostępu do rynku, nadzoru
farmaceutycznego, informacji medycznych, szkoleń naukowych / medycznych oraz wsparcia w
rozwoju biznesu. Firma oferuje wysokiej jakości usługi dla firm, szpitali i jednostek badawczych
działających w dziedzinie opieki zdrowotnej i biotechnologii w ramach umów
podwykonawczych, outsourcingowych i serwisowych.
Włoska firma specjalizuje się w projektowaniu budynków prywatnych i przemysłowych,
doradztwie technicznym, remontach i konserwacji budynków, projektowaniu i rozwoju
zbrojenia żelbetonowego dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej.
Firma jest gotowa zaoferować usługi w zakresie doradztwa dla inżynierii i poszukuje umów
joint ventures oraz umów usługowych w Europie w związku z udziałem w zapytaniach
ofertowych w dziedzinie budownictwa.
Litewska firma logistyczna oferuje swoje usługi spedycji i dostarczania substancji chemicznych,
maszyn i innych towarów. Firma może działać jako dystrybutor dla innych firm lub działać na
podstawie umowy o świadczenie usług.
Maltańska firma z doświadczeniem architektonicznym jest zainteresowana poszukiwaniem
młodych, ambitnych firm architektonicznych do współpracy i wspólnego występowania na
międzynarodowych konkursach projektowych. Doświadczenie firmy w kilku międzynarodowych
konkursach na przestrzeni lat pozwoliło zyskać bardzo kompleksową ofertę. Współpraca z
młodszymi firmami architektonicznymi, które nie posiadają tak rozległego portfolio, przyczyni
się do wzajemnych korzyści.
Firma rumuńska specjalizuje się w produkcji wzdłużnie spawanych rur stalowych różnych
typów i rozmiarów, a także innych rodzajów wyrobów stalowych. Firma jest zainteresowana
znalezieniem dystrybutorów dla swoich produktów na rynku UE.
Firma z Singapuru oferuje bezpieczną międzynarodową sieć Wi-Fi, która współdzieli połączenia
WiFi poprzez subskrypcję, co pozwala użytkownikom pozostać w kontakcie podczas podróży za
granicą. Produkt jest już na rynku, występuje jako aplikacja mobilna dla użytkowników i
pozwala uzyskać dostęp do Internetu lokalnie jak i za granicą. Webmasterzy mogą również
podłączyć się bezpiecznie do sieci i administrować bez konieczności uzyskania dostępu do stron
internetowych, kart kredytowych lub ujawniania kluczy sieciowych. Firma poszukuje partnerów
handlowych do umów dystrybucyjnych, usługowych lub licencji.
Austriacki sprzedawca żywności znajdujący się w południowo-wschodniej Styrii poszukuje
dostawców produktów żywnościowych wolnych od alergenów, którzy zamierzają wejść na
rynek austriacki lub niemiecki lub ewentualnie Europy Środkowej i Wschodniej. Firma posiada
kanały sprzedaży do supermarketów i dyskontów w regionie.
Cypryjska firma, specjalizująca się w imporcie drewna opałowego, poszukuje producentów
drewna, peletu, brykietu i węgla głównie z krajów bałkańskich w celu dystrybucji swoich
produktów w swoim kraju. Ponadto, producenci etykiet są poszukiwani.
Młody niemiecki MŚP specjalizujący się w dostarczaniu wysokiej jakości obuwia i odzieży z
koronki poszukuje doświadczonego europejskiego partnera produkcyjnego będącego w stanie
dostarczyć koronki różnych kolorów, długości, tkanin itp., aby móc rozwijać swoją działalność
za granicą.
Niemiecki konstruktor wyposażania sklepowego i konstrukcji kabin targowych i wnętrz
sklepowych. Firma planuje cały projekt dla klienta, poczynając od logistyki do kompletnej
konstrukcji na miejscu i oferuje wszystkie usługi na całym stoisku podczas trwających targów.
Aby zrealizować dalszy rozwój firma poszukuje nowych partnerów w zakresie usług
budowlanych, robót wykończeniowych, blacharskich i elektryki w Polsce i Czechach.
Niemiecka firma działa w branży obróbki metali i produkuje maszyny i uchwyty specjalnych
konstrukcji. Firma poszukuje outsourcingu niektórych działań produkcyjnych i szuka partnerów
o specjalnej wiedzy w danym sektorze. Poszukiwane są umowy produkcyjne.
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Hiszpańska hurtownia założona w 1943 roku w Balearach poszukuje porozumienia
produkcyjnego do wytwarzania minibarków i małych lodówek do hoteli i dla przemysłu
turystycznego.
Hiszpańska firma produkująca urządzenia i systemy fontann architektonicznych związanych z
oczkami wodnymi jest zainteresowana kontaktem z instalatorami fontann jako
podwykonawców.
Greckie MŚP poszukuje nowych dostawców urządzeń do malowania takich jak: pędzle
malarskie, skrobaki, szpachle wykończeniowe, wałki, profile ścienne wykonane z polistyrenu,
odzieży ochronnej dla pracowników itp. Firma zamierza poszerzyć swoje portfolio produktowe
poprzez umowy pośrednictwa handlowego w Grecji.
Holenderski importer tropikalnego drewna liściastego poszukuje tartaku z Europy Wschodniej,
który jest zdolny do cięcia twardego drewna tropikalnego z regionu Amazonii. Firma musi być
w stanie produkować najwyższej jakości produkty, takie jak tarasy, profile do okien dla sektora
budowlanego. Firma poszukuje współpracy w ramach umowy o świadczenie usług.
Doświadczony rumuński dystrybutor napojów, w tym znanych zagranicznych marek napojów
alkoholowych chce się rozwijać i zwiększyć liczbę i różnorodność produktów w swoim zakresie,
jak również liczbę swoich klientów i objęte obszary. Firma oferuje dystrybucję lub
przedstawicielstwo handlowe dla nowych napojów na rynku rumuńskim.
Rumuńska firma sprzedająca pamiątki, wewnętrzne elementy konstrukcyjne, dekoracje domu /
biura poprzez własny sklep z pamiątkami w regionie południowo-wschodnim, poszukuje
nowych produktów do komercjalizacji na rynku lokalnym.
Szwedzka firma o wiodącej pozycji w branży wentylacyjnej poszukuje europejskiego
producenta urządzeń obiegu powietrza, które są modułowe i kompaktowe z kontrolą.
Potencjalny partner musi być doświadczonym i ugruntowanym producentem urządzeń obiegu
powietrza i być w stanie produkować zgodnie z certyfikatem wydajności Eurovent.
Brytyjskie MŚP opracowało innowacyjny system gniazdowo-wtykowy montowany w suficie aby
uprościć montaż opraw oświetleniowych domowych i komercyjnych. Po zakończeniu badań
weryfikujących koncepcję opracowano prototyp urządzenia, MŚP szuka producenta z
doświadczeniem produkcji akcesoriów elektrycznych. Partnerstwo przewiduje jako
porozumienia produkcyjne i / lub umowy licencyjne.
Brytyjska firma działająca w branży odzieży damskiej chce zwiększyć swoją obecność na rynku
międzynarodowym i szuka firm produkcyjnych CMT w Europie Środkowej i Wschodniej.
Te zaprojektowane i produkowane obecnie w UE tkaniny premium są w stanie zaoferować
szybki zwrot z 3-4 przedmiotów tygodniowo. Firma obecnie poszukuje do współpracy firm
będących w stanie dostarczyć 1000 jednostek magazynowych na 3 miesiące.
Brytyjski przedstawiciel handlowy specjalizujący się w sektorach edukacji, szkoleń i testowania
wydajności poszukuje dostawców kursów i usług oraz oferuje im reprezentację w Wielkiej
Brytanii i we Francji.
Brytyjska firma, która opracowała rozwiązanie związane z redukcją hałasu i zarządzania ciepłem
poszukuje firmy zajmującej elementami stalowymi i obróbką w celu wsparcia wzrostu biznesu
zachowanego w 2017-18 i później z dużym klientem. Jest to okazja do opracowania
długoterminowych relacji z właściwym partnerem w ramach umowy produkcyjnej.
Bułgarska firma produkująca panele termalne pełniące funkcję dekoracyjną i izolacyjną szuka
dystrybutorów lub partnerów do umowy finansowej i oferuje swoje usługi jako
podwykonawcy. Panele są łatwe w instalacji i pozwalają ograniczyć koszty prac
wykończeniowych.
Bułgarska firma produkująca zamki i klamki do drzwi szuka potencjalnych partnerów w Europie
i krajach trzecich. W celu rozszerzenia produkcji zagranicą firma szuka przedstawicieli
handlowych na zasadzie umowy dystrybucyjnej.
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Niemiecka firma rozwija wysoko skalowalny software dla tzw. "Przemysłu 4.0". Software
wspiera dyspozytorów w ich pracy i może być używany do analizy procesu oraz kontroli w
czasie rzeczywistym. Firma szuka dużych zaopatrzeniowców oraz firm inżynieryjnych, którzy
chcą zoptymalizować łańcuch dostaw do klienta poprzez licencjonowanie i adaptacje
oprogramowania. Firma chce podpisać umowę o licencjonowanie.
Niemiecki instytut badawczy rozwija technologie przyszłości do obróbki metali dla przemysłu i
wykorzystuje w tym celu kompleksowe know-how oraz wyjątkowy sprzęt techniczny do
rozwiązywania konkretnych problemów związanych z obróbka metali. Unikalny na skalę
niemiecką instytut badawczy łączy 3 dyscypliny: materiałoznawstwo, inżynierię procesową oraz
produkcję. Celem instytutu jest zawiązanie umowy podwykonawstwa, joint venture oraz
produkcji na zlecenie.
Niemiecka firma projektowa tworzy specjalne obiekty użytkowe wykonane ze szkła,
posiadającego ekskluzywne i zindywidualizowane dekory (pojedyncze sztuki).
Firma poszukuje partnera handlowego w branży meblowej i wyposażenia, gotowego zająć się
dystrybucją oferowanych produktów lub partnera zainteresowanego uzyskaniem licencji.
Niemiecki dostawca rozwiązań dla słonecznego ciepła technologicznego i chłodzenia
kolektorów słonecznych opracował kolektor słoneczny Fresnela zoptymalizowany do
zastosowań przemysłowych do 400 ° C. Kolektor pozwala na znaczne obniżenie kosztów energii
w wielu sektorach przemysłu (na przykład chemicznego, spożywczego, motoryzacyjnego,
branży farmaceutycznej). Firma (MSP) poszukuje partnerów dystrybucyjnych w regionach
słonecznych, najlepiej z bliskimi powiązaniami z przemysłem.
Hiszpańska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji najnowocześniejszych technologii
urządzeń medyczno-estetycznych. Te urządzenia do kształtowania ciała i eliminacji tłuszczu są
bezpieczne, nieinwazyjne i posiadają potwierdzone rezultaty. Firma poszukuje dystrybutorów z
szerokim doświadczeniem w sektorze medyczno-estetycznym dotyczącym działu sprzedaży,
szkoleń oraz wsparcia posprzedażowego.
Hiszpańska firma produkująca naturalny krem dedykowany do masaży terapeutycznych i
sportowych szuka dystrybutorów zagranicą.
Hiszpańskie SME specjalizuje się w interakcji oraz wirtualnej rzeczywistości i oferuje system
video 360 stopni działający w oparciu o wirtualną rzeczywistość z nową dynamiczną aplikacją,
które może znaleźć zastosowanie w marketingu cyfrowym, turystyce, zarządzaniu
nieruchomościami oraz sektorze medycznym. Firma chce współpracować w oparciu o umową
licencyjną lub finansową.
Hiszpańska firm specjalizująca się w produkcji wykwintnej oliwy extra virgin szuka
dystrybutorów w krajach europejskich. Oliwa extra virgin produkowana jest z jednej odmiany
oliwki regionalnie występującej nad brzegiem Śródziemnomorskim i dostępna jest w różnych
rozmiarach i opakowaniach. Celem dystrybutorów byłaby odsprzedaż do wyspecjalizowanych
wykwintnych sklepów oraz kanałami HORECA (hoteli, restauracji, cateringu) w celu
dosięgnięcia wymagającego klienta finalnego.
Francuska firma specjalizująca się w produkcji składników dla zdrowej żywności z mięsa i
produktów pochodnych ze ślimaków chce rozszerzyć swoją ofertę. Firma poszukuje współpracy
z producentami lub dystrybutorami suplementów diety dotyczącą dostawy dwóch głównych
składników: - dla komfortu trawiennego dla ludzi i zwierząt, oraz - w celu zmniejszenia
wysokiego ciśnienia krwi. Firma jest zainteresowana zawarciem umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
Producent octu, oleju z nasion dyni oraz kapusty kiszonej, która wytwarzana jest wg
tradycyjnych receptur i wysokiej jakości surowych produktów, produkowana w Chorwacji,
oferuje swoje produkty potencjalnym partnerom. Firma jest zainteresowana dystrybucją i
reprezentacją i chciałaby podpisać umową o świadczenie usług dystrybucji lub umowę
handlową.
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Węgierska firma, która jest aktywna w temacie badań i rozwoju, produkuje i sprzedaje unikalne
foto-terapeutyczne urządzenie medyczne do leczenia alergicznych nieżytów nosa szuka
światowych dystrybutorów.
Węgierska fabryka blisko Budapesztu produkuje na zamówienie panele LEDowe, lampy LEDowe
oraz podświetlane lustra (na zlecenie w różnych rozmiarach oraz parametrach elektrycznych),
produkuje małe i średnie płytki PCB do technologii SMT. Firma szuka partnerów do sprzedaży
produktów zagranicą.
Węgierskie MSP specjalizująca się w produkcji silikonowych form do wypieku ciast, poszukuje
dystrybutorów lub agentów z ugruntowanymi kontaktami wśród pośredników, w sieciach
supermarketów, hurtowniach i punktach sprzedaży detalicznej. Firma jest zainteresowana
współpracą w formie umowy dystrybucji lub umowy pośrednictwa handlowego.
Macedońska firma logistyczna, wdrażająca dopuszczalne normy podmiotu gospodarczego
(AEO), oferuje pełną obsługę dla importu, eksportu i dystrybucji lokalnej. Oferuje pełen zakres
usług logistycznych, w tym specjalne usługi: transport krajowy, transport międzynarodowy,
usługi celne, lokalną dystrybucję, magazynowanie. Logistyka i usługi doradcze oferowane są dla
partnerów z UE, na Środkowym Wschodzie, Dalekim Wschodzie i w Ameryce w ramach umowy
o świadczenie usług.
Ta macedońska firma jest producentem i eksporterem sznurka polipropylenowego w Europie i
na świecie. Firma chce zaoferować swoje możliwości produkcyjne, poszukując zagranicznych
partnerów do współpracy w ramach umowy produkcji.
100-letni Maltański producent różnych przypraw, sosów, sosów do makaronów i bulionów
pasujących do różnych stylów życia i upodobań smakowych poszukuje podwykonawstwa do
wytwarzania produktów dla marek spożywczych dystrybuowanych w Europie. Produkty firmy
obejmują ketchup i sosy do makaronów wykonane z pomidorów uprawianych w klimacie
śródziemnomorskim Malty, majonez, sos Worcester, sos czosnkowy, sos sojowy, ocet i buliony.
Holenderska firma opracowała narzędzie IT do zarządzania wydatkami. System używa
mobilnych aplikacji, więc pracownik może przetwarzać swoje wydatki będąc w drodze. System
doskonale sprzedaje się w całej Holandii. Firma chce rozwinąć swoje działania w Niemczech i
dlatego szuka partnerów. Firma oferuje umowę handlową, dystrybucyjną lub licencyjną.
Firma z Portugalii stworzyła biologiczną oliwę z oliwek, dżemy organiczne, miody oraz złote i
srebrne likiery czekoladowe. Teraz chce rozszerzyć swoje działania na rynki międzynarodowe
poprzez sieć dystrybucji z doświadczeniem w branży zdrowej żywności. Firma szuka również
agentów z siecią kontaktów.
Rumuńska firma prowadząca serwis samochodowy, zajmująca się także dostawą opon,
chciałaby nadal rozwijać swoją działalność, oferując przejęcie spółki w ramach umowy nabycia
lub joint venture. Firma poszukuje partnerów międzynarodowych, niezależnie od kraju ich
pochodzenia.
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji systemów komunikacji do rejestracji i zapisu
sygnałów dźwiękowych szuka partnerów z sektora technicznego, przemysłu, ochrony, zdrowia
publicznego w celu zawarcia umowy handlowej.
Firma z Singapuru lider rozwiązań dla bezpieczeństwa obsługuje obecnie sektor szpitalny,
finansowy i rządowy. Firma jest zainteresowana ustanowieniem dystrybutorów w celu
dystrybucji jej produktów i rozwiązań dla bezpieczeństwa na terenie Francji, Niemiec, Holandii i
UK na zasadach umowy dystrybucyjnej.
Słoweńska firma zaangażowana w produkcję konstrukcji metalowych i części budowli,
metalowych drzwi, okien jak również mebli biurowych i sklepowych oferuje produkcje i
podwykonawstwo, jak również dystrybucję.
Słoweńska firma zajmująca się dystrybucją i sprzedażą hurtową kosmetyków dr Bacha (esencje
i mieszanki kwiatowe, kremy, olejki eteryczne, spraye), poszukuje partnerów gotowych podjąć
się dystrybucji tych produktów na rynkach zagranicznych.
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Firma z Tunezji specjalizująca się w Inżynierii, produkcji oraz budowie posiada 2 główne działy: Produkcja ( zbiorniki ciśnieniowe, separatory, budowa stali, rusztowania rurowe, przewody i
orurowania, zbiorniki, - Budowa (projekty pod klucz, instalacje do fabryk przemysłowych,
Restrukturyzacja i Utrzymanie Fabryk Przemysłowych) szuka podwykonawstwa lub umowy
produkcyjnej. Główne działy to przemysł i produkcja, jakość, BHP, Badania i Rozwój, Projekty.
Turecka firma specjalizująca się w handlu maszynami, chemikaliami do produkcji tkanin oraz
oferująca usługi ustawiania maszyn szuka klientów. Firma poszukuje również pośredników
handlowych.
Turecki producent urządzeń medycznych jednorazowego użytku poszukuje partnerów
produkcyjnych z Europy, którzy chcą zlecić produkcję na małą skalę lub znaczące działania
produkcji wieloseryjnej.
Turecka firma założona w 2001 roku specjalizuje się w produkcji stali i siatek. Posiada 15 lat
doświadczenia w produkcji i eksporcie, zyskała wysoką pozycję w sektorze i w regionie.
Miesięczna zdolność firmy wzrosła w ciągu lat i stanowi zauważalny sukces. Dziś firma szuka
partnerów do umowy dystrybucyjnej.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji olejów do obróbki metali, przemysłowych i
samochodowych lubrykantów oraz smarów szuka agentów handlowych.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji elektronicznych i aluminiowych części
wykończeniowych dla przemysłu, kolejnictwa oraz przemysłu morskiego szuka agencji
handlowych.
Ta tajwańska firma oferuje pełną gamę rozwiązań w zakresie systemów chłodzących dla
procesorów komputerów przemysłowych i osobistych. Firma dostarcza produkty dostosowane,
wykorzystujące symulacje termiczne i testy przepływów, w celu jak najdokładniejszego
pomiaru wydajności produktu. Firma poszukuje partnerów biznesowych do współpracy w
ramach umowy dystrybucji lub umowy przedstawicielstwa, zainteresowanych sprzedażą
chłodnic CPU.
Producent z długoletnim doświadczeniem w handlu zlewami i sanitariatami ze stali
nierdzewnej z Leeds (UK) szuka agentów handlowych lub dystrybutorów z kontaktami w
sektorze zdrowia, edukacji, cateringu, ochrony, laboratoryjnym i sanitarnym i szuka
długoterminowej umowy handlowej lub dystrybucyjnej. Firma może również świadczyć usługi
na zamówienie i jest otwarta na umowy związane z produkcją.
Firma z UK zajmująca się inżynierią tłumienia dźwięku ulokowana na Północy Anglii szuka
dystrybutorów i agentów handlowych dla swoich podzespołów tłumiących dźwięki i wibracje,
które zaprojektowano zwłaszcza dla rynku hifi ale z wielorakim zastosowaniem na innych
rynkach.
SME z siedzibą w UK oferuje swoje usługi dla firm pracujących w sektorze ochrony zdrowia,
które chciałyby wejść na rynek Narodowych Usług Zdrowotnych w UK. SME pomoże
dostosować się firmie do wymogów rynku i zaprojektuje programy do generowania
wymaganych informacji, czego wymaga rynek usług medycznych. SME chce pracować z
firmami, które chcą rozwijać nowe technologie, produkty i usługi dla ochrony zdrowia.
Preferuje się zawarcie umowy o świadczenie usług.
Albański producent okien i drzwi poszukuje partnerów biznesowych, by sprzedawać swoje
produkty. Firma powstała 10 lat temu i wytwarza szeroki zakres drewnianych, aluminiowych,
drewniano-aluminiowych i plastikowych produktów. Firma poszukuje dystrybutorów, głównie
firm, które działają w tej samej branży.
Albańska firma specjalizuje się w zbieraniu, pakowaniu oraz eksporcie warzyw i owoców takich
jak: jabłka, jeżyny, wiśnie, mandarynki, pomidory, papryki i ogórki. Poszukuje przedstawicieli
handlowych i /lub dystrybutorów do sprzedaży swoich produktów.
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Firma spin-off belgijskiego uniwersytetu ściśle współpracująca z różnymi laboratoriami z
dziedziny markerów kości, chrząstek i przemodelowania mięśni poszukuje umów
podzlecania/usługowych z firmami farmaceutycznymi, instytucjami akademickimi
opracowującymi nowe związki lub nowe strategie zwalczania osteoporozy, artretyzmu kości,
słabości i sarkopenii (zaniku mięśni).
Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów elektronicznych i
elektromechanicznych, elementów plastykowych, boksów metalowych, tuneli/kanałów
kablowych, wewnętrznego, ulicznego i parkowego oświetlenia LED, oświetlenia LED do stacji
benzynowych i zegarów LED z jednym/dwoma termometrami, poszukuje dystrybutorów,
partnerów do produkcji wzajemnej/zwrotnej i oferuje partnerom zagranicznym
podwykonawstwo.
Bułgarska firma działająca na rynku ponad 21 lat specjalizuje się w produkcji folii polimerowych
i opakowań. Firma poszukuje usług pośrednictwa handlu w ramach umów usług
dystrybucyjnych i umów produkcyjnych.
Bułgarska firma wprowadziła nową linię innowacyjnych, luksusowych, nowoczesnych i
ekologicznych polimerowych/plastikowych opakowań dla przemysłu kosmetycznego i
farmaceutycznego, również produkcję technicznych wyrobów polimerowych. Firma poszukuje
dystrybutorów i agentów, którzy wsparliby promocję i dystrybucję produktów za granicą. Firma
oferuje również usługi podwykonawstwa.
Młoda firma z Bułgarii produkuje eko brykiety z łupin ziaren słonecznika. Produkt jest wolny od
dodatków, klejów czy innych substancji chemicznych. By zaistnieć na rynkach zagranicznych
firma poszukuje dystrybutorów. Firma oferuje również usługi podwykonawstwa - produkcję
eko brykietów pod marką klienta.
Młoda firma z Bułgarii produkuje ekologiczne brykiety ze skórek resztkowych nasion
słonecznika, które są wolne od dodatków, kleju lub innych chemikaliów. Firma chciałaby
znaleźć dystrybutorów w celu dotarcia na rynki międzynarodowe. Firma oferuje również
podwykonawstwo - produkcję ekologicznego brykietu pod znakiem towarowym klienta.
Bułgarska firma zajmująca się produkcją ciętego drewna kominkowego, takiego jak brykiet z
węgla drzewnego, ekologiczne drewniane patyki, porąbane drewno w workach oraz pellet
poszukuje dystrybutorów na rynkach krajów Europy. Firma chce nawiązać długotrwały i oparty
na zaufaniu kontakt z hurtownikami, dystrybutorami lub agentami.
Bułgarska firma będąca ekskluzywnym przedstawicielem na terytorium Europy Wschodniej i
Bałkanów w zakresie sprzedaży, instalacji i dystrybucji wysokiej jakości wyposażenia ochrony
przed piorunami. Firma szuka nowych partnerów w Europie Wschodniej, aby zawrzeć umowę
dystrybucji na produkty.
Bułgarska firma oferująca reaktywne barwienie 100% przędzy bawełnianej (szpule) rozpoczęła
swoją produkcję w 2014 roku. Firma zapewnia i utrzymuje międzynarodowe standardy jakości
produktów i usług. Katalog produktów posiada 240 kolorów. Firma posiada własne
laboratorium i może stworzyć kolory z Pantone, jak również z próbek klientów. Firma
poszukuje dystrybutorów w celu dotarcia do nowych klientów i rynków.
Bułgarskie MŚP jest wiarygodnym dostawcą miodu od 2000 roku. Firma eksportuje swoje
wyroby do Niemiec i Rumunii i obecnie poszukuje kolejnych międzynarodowych partnerów do
współpracy w ramach umów dystrybucyjnych.
Bułgarski producent ręcznie robionych zabawek i dekoracji świątecznych szuka partnerów do
współpracy w zakresie dystrybucji produktów firmy lub zlecenia produkcji wg życzenia klienta.
Bułgarska firma działająca od 2001 roku, producent różnego rodzaju edukacyjnych gier dla
dzieci jak również różnego rodzaju akcesoriów dla uczniów, poszukuje dystrybutorów w Unii
Europejskiej. Firma oferuje również produkcję gier/akcesoriów z logo i hasłem klienta na
podstawie umowy produkcyjnej.
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Bułgarski producent różnego rodzaju wyrobów z tworzyw sztucznych, chce zaoferować
współpracę w ramach umowy produkcji, browarom, producentom napojów bezalkoholowych,
producentom baterii, piekarniom, zakładom rzeźniczym, sklepom cukierniczym oraz innym
podmiotom, które chciałyby włączyć produkty firmy do swojej oferty.
Producent ubrań roboczych o ugruntowanej pozycji na bułgarskim runku poszukuje
dystrybutorów. Firma produkuje cztery kolekcje odzieży roboczej dla kobiet i mężczyzn w
rozmiarach od S do XXL. Krój może zostać dostosowany do wymagań klienta.
Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji mebli do szkół, przedszkoli, ogrodów i domu. Firma
posiada duże doświadczenie w tej działalności i poszukuje dystrybutorów oraz oferuje usługi
podwykonawstwa.
Firma z Bułgarii produkuje płytki ceramiczne wysokiej jakości w różnych kształtach i kolorach.
Firma szuka dystrybutorów do budowy międzynarodowej sieci klientów.
Bułgarska firma - wiodący producent uchwytów wykonanych z antybakteryjnych stopów
miedzi, poszukuje potencjalnych partnerów z UE. Firma oferuje umowę produkcyjną dla
partnerów, takich jak: szpitale, kliniki, placówki medyczne, władze regionalne, uczelnie, firmy
związane z ochroną zdrowia, firmy budowlane, itp.
Znany bułgarski producent mięsa z ugruntowaną pozycją na rynku krajowym i zagranicznym
poszukuje możliwości współpracy z partnerami z Europy i krajów trzecich. Firma oferuje takie
produkty jak: kiełbaski, wędzone salami, szynki, pasztety i parzone wędliny w oparciu o umowę
dystrybucyjną lub produkcyjną.
Bułgarska firma, która jest twórcą i właścicielem know-how innowacyjnego i
energooszczędnego pieca napędowego do ogrzewania aluminiowych półproduktów do
wytłaczania na gorąco poszukuje partnerów w Europie i krajach trzecich. Firma poszukuje
producentów pieców przemysłowych w celu zawarcia umowy joint venture.
Bułgarska firma produkująca wózki widłowe opracowała dużych rozmiarów pojazd
przeznaczony do pracy w portach, terminalach przeładunkowych, innych placach służących do
załadunku i rozładunku towarów. Pojazd precyzyjnie przenosi towary (szczególnie te bardzo
ciężkie) do kontenerów. Z łatwością mieści się w kontenerach o standardowych wymiarach.
Maksymalna ładowność pojazdu to 20 ton, szerokość 2150 /wysokość 2150 mm (środek
ciężkości ładunku - maks. 1350 mm). Firma chciałaby nawiązać współpracę na podstawie
umowy pośrednictwa handlowego i/lub umowy o świadczeniu usług dystrybucji.
Firma opracowała nowy hybrydowy fotowoltaiczny panel słoneczny, który może być
instalowany zarówno w budynkach komercyjnych jak i mieszkalnych. Panele konwertują
promienie słoneczne w energię elektryczną wykorzystując fotony światła. Ta energia
elektryczna może być następnie wykorzystane do dostarczania energii odnawialnej do każdego
domu lub firmy. Firma poszukuje partnerów do współpracy w oparciu o umowy dystrybucyjne
lub umowy agencyjne.
Brazylijska firma specjalizująca się w produkcji bębnów hamulcowych, tarczy hamulcowych i
piast kół na dużą skalę dla średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych, poszukuje
doświadczonych dystrybutorów, przedstawicieli handlowych, a także oferuje swoje usługi na
podstawie umowy produkcyjnej.
Brazylijski producent mleka kokosowego (100% czystości) oraz oleju kokosowego i kopry
poszukuje firm butelkujących napoje, przedstawicieli przemysłu napojów, dystrybutorów i
hurtowników żywności w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie do współpracy w ramach
umów dystrybucji lub agencji handlowej.
Brazylijski producent mebli dla domu oraz tapicerki, poszukuje partnerów zainteresowanych
współpracą w ramach umowy przedstawicielstwa, produkcji i umowy dystrybucji. Firma
produkuje szeroką gamę mebli obejmującą krzesła, stoły, kredensy, stoliki.
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Kanadyjska firma z sektora IT oferuje unikalną i niedrogą usługę translacji elektronicznej
wymiany danych, która może poprawić stosunki biznesowe oraz ogólną wydajność firmy
poprzez efektywną wymianę w formie cyfrowej takich dokumentów jak zamówienia i faktury.
Firma poszukuje firm zainteresowanych tego typu usługą w Europie.
Cypryjska firma specjalizująca się w świadczeniu usług dla osób niepełnosprawnych w sektorze
turystycznym, pragnie nawiązać współpracę z biurami podróży, szpitalami i touroperatorami
zajmującymi się turystyką medyczną, w celu świadczenia usług w ramach umowy
outsourcingowej lub umowy o świadczenie usług.
Cypryjska firma specjalizuje się w produkcji, butelkowaniu, pakowaniu i sprzedaży win
produkowanych z jednych z najstarszych odmian winogron na świecie, rosnących tylko na
Cyprze. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów z Europy i krajów spoza Europy, którzy
chcieliby reprezentować i sprzedawać jej produkty w swoich krajach.
Cypryjski producent wina posiadający muzeum wina poszukuje agentów turystycznych z
Europy w celu reprezentowania i promowania wycieczek o tematyce winiarskiej i innych
działań na jego terytorium.
Cypryjski oficjalny przedstawiciel amerykańskiej marki kosmetycznej w Europie poszukuje
zagranicznych dystrybutorów, którzy będą sprzedawać produkty na swoim rynku.
Czeskie przedsiębiorstwo oferuje technologie/rozwiązania wykorzystywane w telekomunikacji
głosowej w celu zwiększenia wydajności/oszczędności. Rozwiązania oferowane są na liniach
lądowych oraz w komunikacji mobilnej. Oferta spółki ma na celu rozwiązywanie potrzeb
komunikacyjnych użytkowników końcowych, np. ośrodki "call-center", ośrodki sprzedaży i
zespoły technicznego wsparcia klientów, dyspozytorów i ich dostawców. Firma poszukuje
partnerów technologicznych i użytkowników końcowych na całym świecie, aby zintegrować ich
ofertę do swoich produktów/usług na podstawie umowy o świadczenie usług.
Czeskie przedsiębiorstwo, plantator Cannabis sativa L., legalnego środka medycznego bez
efektów psychoaktywnych produkujący ekstrakt z Cannabis sativa L. zawierający CBD
(kanabidiol) wykonany w technologii SCFECO2, oferuje podwykonawstwo dla producentów
kosmetyków, suplementów diety oraz produktów weterynaryjnych wykorzystujących ekstrakt z
konopi w swoich produktach.
Czeska firma hoduje Konopie siewne - legalny lek niepowodujący efektów psychoaktywnych.
Firma oferuje łodygi Konopi wykorzystywane w produkcji włókien i włóknin w przemyśle
tekstylnym, budowlanym, samochodowym i papierniczym. Firma poszukuje partnerów, by
zawrzeć umowę podwykonawstwa.
Czeskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w innowacyjnych rozwiązaniach produktów
chemicznych dla domów, biur, sektora transportowego i inżynieryjnego poszukuje nowych
agentów lub dystrybutorów. Ich głównym produktem jest środek do usuwania rdzy zawierający
taninę, która eliminuje rdzę i chroni powierzchnię przez długi okres czasu. Tanina jest naturalną
substancją, która jest wydobywana z drzew, a środek do usuwania rdzy produkowany jest na
bazie organicznej i jest zalecany również do użytku wewnętrznego.
Niemiecka firma specjalizująca się w rozwoju instalacji oprogramowania i sprzętu do
wspierania półautomatycznych montażowni. Działa głównie w zakresie wykonywania zleceń,
montażu oraz testowania dla przemysłu samochodowego oraz innych wysokotechnologicznych
sektorów. Firma szuka partnera do świadczenia usług lokalnych jako pośrednika dla instalacji i
rozruchu oprogramowania jak również wsparcia technicznego. Celem jest umowa
dystrybucyjna.
Niemiecka firma opracowała i zaprojektowała ekskluzywne narzędzia diamentowe
przeznaczone do specjalistycznych zastosowań, tj.: mieszalnie betonowe, wiercenie, cięcie oraz
szlifowanie podłóg w branży budowlanej. Oferuje współpracę w oparciu o umowy
dystrybucyjne.
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Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji i budowie drewnianych domów blokowych, chce
rozszerzyć swoją działalność w całej Europie, głównie w krajach Unii Europejskiej. Drewniane
domy blokowe są dostępne w różnych stylach i w pełni konfigurowalne, firma prowadzi także
tartak. Firma poszukuje do współpracy partnerów zajmujących się dystrybucją i budową.
Oferuje także innym firmom podwykonawstwo.
Niemiecka firma produkuje różne wiążące olej produkty, które mogą nawet zbierać olej z
powierzchni wody, powstałe ze zrecyklingowanych granulatów ze skóry. Firma szuka
partnerów do sprzedaży produktów oraz takich którzy chcieliby wykorzystać właściwości
produkowanych granulatów skórnych do innych zastosowań takich jakich jak filtry, materiały
izolacyjne, posadzki, włókna itp. Firma szuka dystrybutorów.
Niemieckie MŚP specjalizuje się w produkcji kilku rodzajów szybkiego prototypowania oraz serii
z różnych rodzajów materiału. Firma opracowała nową procedurę odlewniczą wraz z nową
techniką powlekania powierzchni, która umożliwia produkcję wszelkiego rodzaju szlachetnych
akcesoriów do wnętrz. Firma poszukuje dystrybutorów na całym świecie, którzy są
zainteresowani sprzedażą tego typu luksusowych akcesoriów. Firma chce podpisać umowy
dotyczące usług dystrybucyjnych.
Niemiecka firma aktywna w projektowaniu statków i doradztwie w zakresie przebudowy
jednostek pływających oferuje pełny zakres usług architektonicznych dla statków, jak również
analizy ciężkiego transportu i konsultacje dla armatorów. Firma poszukuje partnerów do
współpracy w ramach umów podwykonawstwa, świadczenia usług i joint venture.
Młoda i innowacyjna firma typu spin-off działająca w ramach niemieckiego instytutu
badawczego, opracowała urządzenie medyczne do leczenia zakażeń i przewlekłych ran za
pomocą zjawiska tak zwanej "zimnej plazmy". Ten aktywny opatrunek zapobiega groźnym
zjawiskom pojawiającym się w związku z wieloopornymi patogenami w ranach. Chcąc wejść na
międzynarodowe rynki, firma poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy w ramach
umowy dystrybucji, joint venture lub umowy produkcyjnej. Poszukiwani są również inwestorzy
(umowy finansowe).
Niemiecka firma działająca w branży produkcji mechanicznej opracowała innowacyjne
urządzenia mechaniczne oraz różne urządzenia testowe dla farb oraz lakierów do testowania
dodatkowej siły powlekanych powierzchni zgodnie z normą ISO 2409. Firma szuka partnerów
do podpisania umowy dystrybucyjnej.
Niemiecka firma działa w przemyśle inżynierii medycznej a jej kluczową działalnością jest
rozwój i przetwarzanie medycznych tworzyw sztucznych. Firma ma 15-letnie doświadczenie w
dziedzinie budowy plastikowych komponentów dla branży medycznej. Firma oferuje know-how
producentom działającym w sektorze inżynierii medycznej. Firma również poszukuje agentów
sprzedaży w Unii Europejskiej.
Niemiecka firma jest dostawcą rozwiązań dla inżynierii tkanin, zarówno włóknin technicznych,
jak i kompozytów. Firma specjalizuje się w rozwoju i produkcji przemysłowych tkanin
filtracyjnych. Poszukiwani są nowi partnerzy z branży filtracji, dla których firma jest gotowa
opracować konkretne rozwiązania i produkty. Firma jest zainteresowana zawiązaniem
współpracy w ramach umowy produkcji, outsourcingu lub podwykonawstwa.
Niemieckie MŚP jest producentem płaskich łożysk i zużywających się metalowych części,
pierwotnie produkowanych z nierdzewnej stali manganowej X120Mn12, poszukuje
zagranicznych partnerów dystrybucyjnych.
Niemiecki MŚP, z główną działalnością w oczyszczaniu olejów z szlamu, zużytych olejów,
emulsji olejowych / wodnych i wody oleistej opracował nowy ekologiczny system
przetwarzania olejów oraz system odwadniania osadu. System ten jest szczególnie ważny dla
ciężkich olejów i systemów utylizacji odpadów. W celu rozszerzenia swojej działalności, firma
szuka obecnie partnerów dystrybucyjnych w Belgii, Danii, Holandii i Polsce.
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Niemieckie SME aktywne w rozwoju i produkcji grawerujących i frezujących maszyn CNC szuka
przedstawicielstwa handlowego. Docelowy typ współpracy to umowa handlowa lub
dystrybucyjna.
Niemiecka firma "startup" działająca w obszarze e-commerce poszukuje sklepów
internetowych, które oferują sprzedaż produktów domowego użytku, w celu uwzględnienia ich
asortymentu w katalogu firmy online. Dzięki współpracy sklepy internetowe zwiększą swoją
widoczność w internecie. Firma nawiąż e współpracę w w ramach umowy o świadczenie usług.
Niemiecka firma z sektora MSP, założona na początku 2016 roku specjalizuje się w pokrywaniu i
mikrostrukturyzowaniu komponentów opto- i mikroelektronicznych (np. w laserach,
czujnikach, sensorach i urządzeń uruchamiających) przy użyciu plazmy. Firma oferuje swoje
usługi dla partnerów z sektorów badawczego i przemysłowego - producentów czujników,
mikrooptyki i laserów.
Niemiecka firma działająca w dziedzinie badań pojazdów, opracowała innowacyjne urządzenie
do pomiaru głębokości opon, który stanowi solidną podstawę do skutecznego zarządzania
pojazdami. Firma poszukuje międzynarodowych licencjobiorców, którzy zainteresowani będą
seryjną produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą produktów na rynku, w oparciu o umowy
licencyjne.
Niemieckie MŚP położone w Saksonii specjalizuje się w produkcji dostosowanych do placów
budowy szaf obsługujących do 630A. Firma oferuje agentom handlowym, hurtownikom i
dystrybutorom swoje produkty w oparciu o umowę agencyjną lub umowę o świadczenie usług
dystrybucji.
Egipska firma specjalizująca się w uprawie, przygotowaniu, pakowaniu i eksporcie świeżych
warzyw i owoców (fasoli, orzechów i ryżu) poszukuje dystrybutorów lub agentów dla swoich
produktów.
Egipska firma produkuje wszystkie rodzaje filtrów oleju, paliwa oraz powietrza dla wszystkich
rodzajów pojazdów i sprzętu ciężkiego na podstawie licencji od dobrze znanego, światowego
producenta filtrów. Firma ma duże doświadczenie w eksporcie swoich produktów do krajów na
całym świecie. Obecnie poszukuje dystrybutorów i agentów w krajach Unii Europejskiej,
Norwegii, Chile, Armenii, Kanadzie, Meksyku, wszystkich krajach wschodniej Europy i Azji
posiadających punkty EEN.
Egipska firma zajmująca się produkcją wysokiej jakości tarcz hamulcowych do samochodów
osobowych, furgonetek i wagonów kolejowych. Produkty firmy mogą być używane w różnych
warunkach, mają niski koszt amortyzacji, oferują wysoką skuteczność hamowania oraz są
odporne na wysokie prędkości. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów w krajach UE.
Egipska firma specjalizuje się w produkcji różnorodnych opraw oświetleniowych do każdego
rodzaju oświetlenia stosowanych we wnętrzach oraz na zewnątrz: lampy fluoroscencyjne,
downlighty, reflektory, oświetlenie uliczne, oświetlenie medyczne oraz oświetlenie
dekoracyjne. Firma produkuje również szereg przyjaznych dla środowiska produktów
oświetleniowych LED. Firma nawiąże współpracę z agentami handlowymi i dystrybutorami we
wszystkich krajach europejskich, objętych siecią Enterprise Europe Network.
Hiszpańska firma z branży IT posiada produkt będący w stanie zinterpretować i zakomunikować
powód płaczu dziecka, niezależnie od jego kultury i płci. To ułatwia komunikację z dzieckiem,
dając pewność i wsparcie, którego często potrzebują osoby zostające rodzicami po raz
pierwszy. W ciągu zaledwie 3 sekund, można dowiedzieć się czy dziecko jest głodne, senne,
rozdrażnione lub po prostu znudzone. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach
umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
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Hiszpańska międzynarodowa oczyszczalnia ścieków z ponad 20letnim doświadczeniem w
projektowaniu i produkcji oferuje rozwiązania w oczyszczaniu i waloryzacji. Firma specjalizuje
się w produkcji wysokiej wydajności sprzętu dostosowanego do różnych materiałów i potrzeb,
takich jak separatory balistyczne, ekrany obrotowe, systemy próżniowe, pasy i maszyny
samobieżne, torby, otwieracze itp. Firma poszukuje umów handlowych z pomocą techniczną i
umów produkcyjnych.
Hiszpańska firma zajmująca się produkcją naturalnych dermokosmetyków oraz suplementów
diety poszukuje dystrybutorów. Firma gwarantuje, że do produkcji każdego z wyrobów
używane są tylko naturalne surowce oraz opakowania z Hiszpanii. Firma posiada własną markę
oraz produkuje pod markami własnymi innych firm.
Ten hiszpański instytut edukacyjny organizuje specjalistyczne szkolenia podyplomowe w
implantologii i protetyce adresowane do lekarzy stomatologów, chirurgów jamy ustnej i
szczęki. Instytut oferuje różne programy i kursy, niektóre z nich zostały zatwierdzone przez
urząd nauki i szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Instytut poszukuje agentów do organizowania grup studentów z różnych krajów europejskich
do udziału w kursach w ośrodku szkoleniowym w Hiszpanii.
Hiszpańska (katalońska) firma z 40-letnim doświadczeniem w logistyce, specjalizująca się w
transporcie, magazynowaniu i dystrybucji chce zaoferować firmom europejskim swoje zasoby i
możliwości transportowe w celu nawiązania umowy usługowej.
Hiszpański wynalazca opracował i opatentował produkt wykonany ze zużytych tworzyw
sztucznych i innych materiałów nadających się do recyklingu. Produkt jest bardzo plastyczny,
nieprzepuszczalny i odporny na wilgoć, posiada wysoką wytrzymałość i wysoki stopień izolacji
elektrycznej. Ten produkt ma wiele zastosowań, głównie w produkcji wyrobów dla branży
budowlanej. Wynalazca poszukuje partnerów do osiągnięcia porozumienia joint-venture lub
umowy licencyjnej.
Hiszpański producent specjalizuje się w nabiale z mleka koziego o wysokiej jakości i zapachu.
Firma ma 18 lat doświadczenia w tym sektorze. Oferuje różnorodną gamę świeżych kozich
serów. Firma poszukuje europejskich partnerów do zawarcia umowy usług dystrybucyjnych.
Hiszpański producent luksusowych produktów żywnościowych (sól, suszone owoce, przetwory,
oleje itp..) poszukuje agentów i dystrybutorów. Firma stworzyła linie soli morskich, które
pochodzą z różnych zakątków świata takich jak USA, Himalaje, Andy itp.. Firma otrzymała
międzynarodowe nagrody za swoje unikalne produkty i opakowania. Firma poszukuje agentów
handlowych i dystrybutorów.
Firma z siedzibą w mieście Navarra (północna Hiszpania) specjalizuje się w przygotowywaniu
zarówno świeżych, jak i mrożonych produktów z drobiu. Działalność tej firmy, jednej z
największych firm w tym sektorze w Hiszpanii, obejmuje każdy etap produkcji, począwszy od
własnej hodowli kurcząt (w celu zapewnienia wysokiej jakości mięsa) po wprowadzenie na
rynek gotowych produktów. Firma zainteresowana jest współpracą z przedstawicielami
handlowymi i / lub dystrybutorami w celu wejścia na nowe rynki zagraniczne.
Hiszpańscy profesjonaliści w projektowaniu, produkcji i sprzedaży urządzeń sektora
obuwniczego, materiałów i części zamiennych, poszukują partnerów spośród szewców i/lub
sprzedawców urządzeń szewskich, zainteresowanych ich usługami. Firma jest również
zainteresowana potencjalnymi umowami ze sprzedawcami lub dystrybutorami maszyn,
materiałów i części zamiennych do dystrybucji swoich produktów i usług.
Hiszpańska firma z Katalonii specjalizująca się w produkcji akcesoriów do komórek/smartfonów
i innych urządzeń cyfrowych. Akcesoria wykonane są w najnowszej dostępnej technologii i
wytwarzane w najwyższej jakości. Główne - obecne rynki - to Hiszpania i Portugalia i ich
produkty są sprzedawane w wielu sklepach i centrach handlowych. Firma została założona
2002 i szuka agentów i dystrybutorów, by zwiększyć swoją sprzedaż w krajach europejskich.
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Katalońska firma (Hiszpania) z ponad 70-letnim doświadczenia w produkcji i komercjalizacji
sprzętu do sortowania jaj pod względem ich wagi, poszukuje pośredników handlowych (agenta
lub dystrybutora) z dobrą znajomością branży drobiarskiej, w celu komercjalizacji swoich
produktów w oparciu o umowę handlową lub dystrybucyjną. Rynkiem docelowym są kraje:
Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Rosja i Ukraina
Hiszpańska firma z Barcelony szuka importerów oraz dystrybutorów dla ich innowacyjnych
środków antymolowych oraz odświeżaczy powietrza zarówno do domu jak i do samochodu. Ich
produkty nie są szkodliwe dla człowieka i zgodne z obowiązującymi międzynarodowymi
przepisami chemicznymi. Firma chce ustanowić handlową/dystrybucyjna umowę żeby wejść na
nowy rynek pod swoją nazwą.
Hiszpańska firma zlokalizowana w Barcelonie poszukuje importerów i dystrybutorów dla
swoich innowacyjnych produktów - środków owadobójczych na mole oraz odświeżaczy
powietrza, do wykorzystania w domu i w samochodzie. Oferowane produkty są nieszkodliwe
dla zdrowia ludzi i spełniają obowiązujące międzynarodowe przepisy chemiczne. Firma pragnie
nawiązać współpracę w ramach umów handlowych i / lub dystrybucji, w celu wejścia na nowe
rynki pod własną marką.
Hiszpańska firma z Barcelony szuka importerów i dystrybutorów swoich produktów innowacyjnego środka owadobójczego na mole i odświeżacza powietrza do użytku w domu i
samochodzie. Produkty są nieszkodliwe dla człowieka i zgodne z międzynarodowymi
regulacjami dotyczącymi chemikaliów. Firma chce zawrzeć umowę dystrybucyjną lub agencyjną
z zagranicznymi firmami.
Katalońska (hiszpańska) firma specjalizująca się w wyrabianiu wysokiej jakości żywności
zmrożonej przeznaczonej do profesjonalnego sektora żywnościowego, oferuje szeroki wybór
produktów i współpracuje z dwoma z najlepszych (wg gwiazdek Michelina) restauracji. Firma
szuka dystrybutorów i komercyjnych agentów na rynkach europejskich specjalizujących się w
restauracjach, cateringu, hotelach i/lub kanale "cash and carry".
Hiszpańska firma z Majorki specjalizująca się w produkcji oliwy z oliwek extra virgin, poszukuje
agentów, przedstawicieli, dystrybutorów za granicą. Firma eksportuje do 12 krajów i produkt
jest sprzedawany w specjalistycznych sklepach, luksusowych hotelach oraz renomowanych
restauracjach (1, 2 i 3 gwiazdki przewodnika Michelin).
Hiszpańska winiarnia znajdująca się na Teneryfie, na Wyspach Kanaryjskich produkuje różne
odmiany wina i poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych.
Hiszpański przetwórca mięsa z Wysp Kanaryjskich poszukuje partnerów biznesowych dystrybutorów swojej linii produktów mięsnych, która obejmuje wszystkie rodzaje świeżego
mięsa oraz produkty i wyroby mięsne z mięsa wołowego, baraniego, wieprzowego i
drobiowego.
Ta hiszpańska firma powstała oficjalnie w 2012 roku jako odpowiedź na rosnące
zapotrzebowanie na środki z zakresu samoobrony oraz hartowane elementy konstrukcyjne dla
jednostek i platform pływających po wodach Afryki, zagrożonych piractwem. Firma poszukuje
dystrybutorów dla swoich produktów (i usług) na rynkach zagranicznych.
Hiszpański producent kotłów kondensacyjnych na biomasę poszukuje dystrybutorów. Kotły na
pellet charakteryzują się niespotykaną sprawnością, wydajnością, wielofunkcyjnością. Partia
kotłów zasilanych pelletem, o mocy od 25 do 45 kW, jest gotowa do sprzedaży. Kotły o
większej mocy są w trakcie opracowywania. Firma chciałaby nawiązać współpracę z
dystrybutorami i pośrednikami sprzedaży, by wejść na nowe rynki.
Hiszpańska firma, założona w 1977 roku, specjalizuje się w nanotechnologii ceramicznego
odkurzania mikrosfer materiałów malowanych. Poszukuje dystrybutorów materiałów
budowlanych i rozwiązań efektywności energetycznej w Europie w oparciu o umowy
dystrybucji.
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Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji systemów dachowych z recyklingowanych
materiałów i w oparciu o nanotechnologię szuka dystrybutorów materiałów dachowych w
różnych krajach EU. Dane: lekki materiał 7,9 kg/m2, materiał z recyklingu 100% bez PCV,
możliwy dostęp do naturalnego światła, brak potrzeby konserwacji, odporny na ekstremalne
warunki pogodowe i dogodny do chodzenia po nim. Celem dystrybutorów byłaby dystrybucja
do instalatorów poszyć dachowych, firm budowlanych do renowacji i nowych budowli.
Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości wędzonych kiełbas z
wieprzowiny i indyka poszukuje dystrybutorów z szeroką siecią kontaktów wśród detalicznych
sprzedawców żywności, sklepów dla smakoszy lub wyspecjalizowanych rzeźników.
Hiszpańska firma produkuje i dystrybuuje szeroką gamę farb do każdego rodzaju powierzchni.
Specjalizuje się także w wykorzystaniu korka jako ekologicznego materiału izolacyjnego.
Firma poszukuje hurtowników/dystrybutorów farb i rozwiązań izolacyjnych w krajach Europy.
Firma chce dotrzeć do detalicznych sprzedawców materiałów budowlanych, sklepów z farbami
dedykowanymi specjalistom w sektorze budowy i wykańczania budynków.
Hiszpańska firma oferuje niezwykle precyzyjne urządzenie do pomiaru erozji powstającej w
wyniku działania zjawisk fizycznych i meteorologicznych. Firma zainteresowana jest
nawiązaniem współpracy na podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji.
Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji szynki wędzonej i iberico oraz kiełbas poszukuje
dystrybutorów.
Hiszpańska firma (Majorka), jako jedyna na rynku produkująca ochronny jednorazowy papier
do kuchenek indukcyjnych poszukuje dystrybutorów w Europie, aby dotrzeć do nowych
klientów (głównie duże supermarkety i restauracje), a także podnieść świadomość na temat
swojego produktu i jego sprzedaż.
Fińska firma oferuje usługi produkcji przemysłowej, które wpływają na zwiększenie
efektywności procesu ich wytwarzania. Firma poszukuje agentów i / lub dystrybutorów dla
pozycjonerów obrabianych elementów i wysięgników spawarek. Poszukiwani są partnerzy w
Europie, zwłaszcza w Szwecji, Niemczech i Polsce.
Fińska firma oferująca nowe, opatentowane, zabezpieczone przed kradzieżą zbiorniki paliwa
do ciężarówek i ciągników chłodni, poszukuje dystrybutorów i agentów w Rosji, na Białorusi, w
Szwecji, Norwegii i w innych krajach w Europie.
Francuska firma produkująca innowacyjne zbiorniki jednorazowego użytku przeznaczone do
transportu cieczy innych niż niebezpieczne (np. wina, wódki, oleje, płynne produkty spożywcze,
chemikalia), oferująca także usługi spedycyjne, z zakresu żeglugi handlowej, magazynowe,
poszukuje przedstawicieli handlowych i partnerów do umów o świadczenie usług. Poszukiwani
są partnerzy z sektora chemicznego i spożywczego z krajów graniczących z morzami.
Francuska firma zajmująca się transformowaniem metalowych tulei dla przemysłu oferuje
usługi podwykonawstwa.
Znany producent foie gras i wędzonego łososia działający od 1929 roku w południowozachodniej Francji poszukuje nowych detalistów w Europie. Sprawdzone techniki i stała dbałość
o szczegóły pozwoliły przedsiębiorstwu osiągnąć najwyższą jakość na przestrzeni lat.
Poszukiwane są umowy usług dystrybucyjnych. Partnerzy w postaci sklepów dla smakoszy i
delikatesów są najbardziej pożądani.
Francuski lider w produkcji dodatków wulkanizacyjnych opracował innowacyjne proszki i
polimerowe przedmieszki mające zastosowanie w przemyśle gumowym i samochodowym.
Firma obecnie poszukuje partnerów europejskich, którzy mogliby dystrybuować te produkty, w
tych sektorach na swoich rynkach. Pożądane są umowy usług dystrybucji.
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Francuskie centrum techniczne rozwinęło umiejętności, aby wspomóc przedsiębiorców z
branży rolno-spożywczej do realizacji ich projektów innowacyjnych w zakresie badań i rozwoju.
Centrum specjalizuje się w tworzeniu formuł żywności, ze szczególnym uwzględnieniem
napojów, w dziedzinie technologii żywności (badania wykonalności, dekontaminacji), w
żywieniu i mikrobiologii (maksymalizacji życia produktów). Centrum oferuje swoje usługi
firmom na rynkach międzynarodowych w sektorze rolno-spożywczym w ramach umów o
świadczenie usług.
Greckie MŚP działające od 1999 roku ma duże doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu
oprogramowania zabezpieczającego. Firma oferuje kompletny system zabezpieczeń
wykorzystujący smartfony do przeprowadzania wszystkich niezbędnych procedur
bezpieczeństwa i odpowiadania w przypadku incydentów. System ten jest obecnie oferowany
ponad 700 firmom. Firma poszukuje długotrwałej współpracy z firmami działającymi w branży
zabezpieczeń oraz ICT na podstawie komercyjnej umowy agencyjnej lub na podstawie umowy
licencyjnej.
Firma z centralnej Grecji specjalizuje się w produkcji koncentratu pomidorowego oraz puree z
owoców dla przemysłu. Produkty są pakowane aseptycznie i sprzedawane w beczkach o wadze
220 kg. Firma oferuje współpracę na podstawie umowy produkcyjnej i chciałaby nawiązać
współpracę z hurtownikami i/lub głównymi operatorami działającymi na rynku żywności i
napojów. Linia produkcyjna oparta jest na metodzie zimnej ekstrakcji z zachowaniem
organoleptycznych właściwości produktów.
Greckie gospodarstwo, które produkuje surowce i certyfikowane organiczne o wysokiej jakości
- biodynamiczne produkty żywnościowe, jest zainteresowane znalezieniem dystrybutorów
żywności ekologicznej w celu uzyskania dostępu do nowych rynkach. Głównymi produktami
firmy są warzywa, zboża i mąka, makaron, warzywa, dżemy. Firma chce się skontaktować z
doświadczonymi dystrybutorami w zakresie żywności organicznej, którzy mogą promować i
sprzedawać swoje produkty w hotelach, restauracjach, wśród dostawców usług
gastronomicznych, sklepach delikatesowych itd.
Grecka firma jest producentem szerokiej gamy produktów mlecznych, takich jak ser feta, ser
kozi, masło i in. lokalne specjały (Myzithra, Graviera, Kefalotiri, Psistiri). Firma poszukuje
dystrybutorów w Europie do zawarcia długoterminowych umów dystrybucji.
Chorwacka firma świadcząca profesjonalne usługi związane z audytem oraz doradztwem
biznesowym z szerokim doświadczeniem w kontaktach z firmą międzynarodową szuka
partnerów zainteresowanych wysokiej jakości usługami odnośnie konsultingu finansowego.
Firma oferuje usługi podwykonawstwa na terenie wszystkich krajów UE.
Chorwacka firma specjalizująca się w projektowaniu statków i inżynierii morskiej oferuje swoje
usługi stoczniom i firmom projektującym statki. Firma podejmie współpracę z
zainteresowanymi partnerami na bazie umowy podwykonawstwa, świadczenia usług lub
podzlecenia.
Chorwacka firma specjalizująca się w działaniach min. z zakresu obróbki metali, produkcji
kontenerów, jednostek modułowych, prac budowlanych, działań związanych z energią,
ekologią, turystyką, itp., jest zainteresowana współpracą w ramach umowy produkcji i joint
venture. Firma oferuje pełną infrastrukturę, obiekty produkcyjne, powierzchnie magazynowe i
potrzebne zasoby ludzkie.
Chorwacka firma specjalizująca się w produkcji wyrobów tekstylnych dla niemowląt, dzieci i
młodzieży, jak i dla dorosłych i dla przyszłych matek, oferuje swoje usługi w formie umowy
outsourcingowej lub podwykonawstwa.
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Chorwacka firma opracowała profesjonalne oprogramowanie e-learningowe zwiększające
efektywność i atrakcyjność oferowanych szkoleń. Firma łączy metodologię e-learningu z
klasycznym podejściem nauczania, oferuje i rozwija szkolenia dostosowane do indywidualnych
potrzeb, udziela zainteresowanym pomocy w ich wdrażaniu. Firma poszukuje partnerów do
współpracy na podstawie umów outsourcingowych, umów o świadczenie usług oraz
podwykonawców.
Chorwacki producent innowacyjnych, łatwo rosnących pakietów traw do wykarmiania zwierząt
domowych poszukuje dystrybutorów i licencjobiorców. Ponieważ zwierzęta winny jeść trawę
ze względów zdrowotnych produkt jest idealnym rozwiązaniem, gdy zwierzęta nie mogą paść
się na zewnątrz. Firma jest zainteresowana zawarciem umowy dystrybucji z partnerami
działającymi na rynkach UE lub umów licencyjnych ze światowymi producentami.
Chorwacka firma specjalizująca się w produkcji peklowanych produktów mięsnych bez
dodatków i konserwantów, zwanych Dalmatian prosciutto, poszukuje dystrybutorów by wejść z
produktem na rynki zagraniczne.
Węgierskie MŚP zajmuje się obróbką metali. Firma produkuje wysoce zaawansowane
jednostki, indywidualne (kompletne) maszyny oraz specjalizuje się w produkcji urządzeń oraz
narzędzi. Węgierska firma oferuje swoje produkty i usługi na rynkach międzynarodowych w
ramach porozumienia produkcyjnego, a także oferują swoje usługi w formie podwykonawstwa.
Węgierska firma działająca w sektorze metalowym oferuje partnerom biznesowym swoje
usługi. Firma chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy produkcyjnej, umowy
outsourcingowej i podwykonawstwa. Firma ma duże doświadczenie w cięciu, toczeniu,
frezowaniu, szlifowaniu, spawaniu, obróbce powierzchni i malowaniu.
Węgierska firma specjalizująca się w produkcji i handlu małymi
transformatorami/przetwornicami do 5000 VA, dławikami, cewkami do urządzeń domowych,
działająca w przemyśle energetycznym i energii słonecznej szuka dystrybutorów w Unii
Europejskiej. Firma jest otwarta na wyrabianie części oraz produktów rozwijanych przez inne
firmy.
Węgierskie MŚP, które jest na rynku od 25 lat i specjalizuje się w rozwoju, produkcji i
dystrybucji wyrobów medycznych, instrumentów i implantów ortopedycznych, poszukuje
pośredników handlowych, partnerów do podpisania umów handlowych lub dystrybutorów. Jej
głównymi produktami są: systemy implantów kręgosłupa, bioder, kolan, protezy i pokrewne
zestawy instrumentów. Firma jest również otwarta na umowy produkcyjne i oferuje produkcję
dla firm zagranicznych.
Węgierska firma jest znanym i znaczącym producentem produktów do pielęgnacji aut, farb w
sprayu i aerozoli technicznych. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów w celu sprzedaży
swoich produktów głównie w Europie. Firma jest w stanie wyprodukować każdy produkt pod
marką własną na podstawie umowy produkcyjnej.
Węgierska firma działająca w branży budowlanej, budująca domy lekkiej konstrukcji oraz
produkująca meble na zamówienie, oferuje swoje moce przerobowe w Europie jako generalny
wykonawca lub podwykonawca do domów od strukturalnie zakończonych aż do fazy "pod
klucz".
Węgierska firma z sektora MSP działająca w sektorach nieruchomości i prawnym oferuje
kompleksowe usługi prawnicze z zakresu sprzedaży i budowy nieruchomości, prawa spółek,
fuzji, przejęć, prawa handlowego oraz przetargowego. Firma oferuje swoje usługi krajom UE.
Węgierska firma specjalizująca się w produkcji produktów ze zgniatanego czosnku poszukuje
pośredników handlowych, dystrybutorów i agentów do sprzedaży produktów w Europie.
Wiodąca na rynku węgierskim firma z branży IT projektuje nadruki na płytkach w wysokiej
jakości w krótkim czasie. Dzięki wysoko wykwalifikowanemu zespołowi inżynierów oferuje na
bieżąco usługi projektowania PCB (płytki drukowanej) dla dużych międzynarodowych firm jak i
małych firm krajowych. Firma poszukuje partnerstwa w postaci umowy produkcyjnej lub
usługowej.
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Innowacyjne, nowoczesne, produkowane przy użyciu niskiej ilości energii i, co za tym idzie
oszczędnie, wyroby szklane z Węgier są oferowane zagranicznym hurtownikom z kontaktami w
branży budowlanej.
Węgierska firma specjalizująca się pracach projektowania i architektonicznych oferuje swoje
usługi jako podwykonawca. Główną działalnością firmy jest świadczenie kompleksowych usług
architektonicznych: przygotowanie projektu, zezwolenie na budowę, plany budowy (budynki
mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe). Firma oferuje swoje
usługi w formie podwykonawstwa.
Węgierska firma specjalizuje się w produkcji wyposażenia elektrycznego (technologia
bezpieczeństwa, systemy kart hotelowych, wejściówki do programów sportowych i
rekreacyjnych). Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy dystrybucji lub partnerów
przemysłowych lub z sektora HORECA (Hotele, Restauracje, Kawiarnie), którzy potrzebują
zintegrowanych wymienionych rozwiązań bezpieczeństwa. Przewidziana forma współpracy to
umowa usługowa.
Węgierska fabryka zlokalizowana blisko Budapesztu produkuje niestandardowe, projektowane
na zlecenie klientów, panele LED, lampy LED oraz podświetlane lustra (dopasowane do
rozmiarów i elektronicznych parametrów wskazanych przez klienta). Firma produkuje także
małe i średniej wielkości płytki PCB w technologii SMT. Firma poszukuje partnerów do
sprzedaży swoich produktów za granicą.
Firma węgierska opracowała katalizator do pojazdów, zmieniający procedurę chemicznego
procesu spalania benzyny, oleju napędowego i LPG lub CNG (sprężony gaz ziemny). Dzięki
zastosowaniu urządzenia, jednostkowe zużycie paliwa przez pojazdy zmniejsza się nawet o 17%
z jednoczesnym zwiększeniem jego wydajności. Firma poszukuje dystrybutorów, którzy pracują
w handlu i konserwacji maszyn (głównie rolniczych) oraz ich części.
Firma produkcyjna z siedzibą na Węgrzech, specjalizująca się w inżynierii CNC (komputerowe
sterowanie numeryczne) standardowych lub wytwarzanych na miarę elementów obrabianych,
oferuje toczenie, frezowanie i powlekanie precyzyjnych nieżelaznych i żelaznych komponentów
dla przemysłu motoryzacyjnego, rurociągowego, lotniczego, morskiego, olejowego oraz
medycznego w ramach umów produkcyjnych, outsourcingu i podwykonawstwa.
Węgierska firma, sprzedająca różne produkty zaopatrzenia gospodarstw rolnych takich jak
pasze zwierzęce, mleko zastępcze, akcesoria głównie dla bydła i koni, oferuje eksperckie usługi
w zakresie karmienia i rozmnażania zwierząt. Firma poszukuje pośredników w UE, otwarta na
umowy dystrybucyjne lub agencyjne.
Węgierska firma specjalizuje się w produkcji chlebów, ciast, ciasteczek, produktów
piekarniczych długo zachowujących świeżość, schłodzonych lub mrożonych ciast, ciast z
nadzieniem.
Firma poszukuje hurtowników i sprzedawców detalicznych, agentów lub partnerów
biznesowych posiadających kontakty instytucjonalne.
Współpraca możliwa jest na podstawie umowy pośrednictwa handlowego lub umowy o
świadczeniu usług dystrybucji.
Węgierski producent silikonowych foremek do ciasta szuka dystrybutorów i agentów, którzy
mają dobre relacje z pośrednikami lub sieciami marketów, hurtowniami. Firma chce zawrzeć
umowę dystrybucji lub agencyjną.
Firma z Węgier (właściciel marki) poszukuje dystrybutorów damskich środków higienicznych
i/lub produktów kosmetycznych w różnych krajach Europy, którzy chcieliby kupić jej produkty
w celu sprzedaży detalicznej. Idealny partner to hurtownik, który dostarcza tego rodzaju
produkty swoim partnerom sprzedawcom, jak drogerie, apteki, supermarkety, hipermarkety,
sklepy z kosmetykami sprzedające on-line, itd. i/lub partnerami sprzedającymi produkty
związane z dbaniem o zdrowie i higieną osobistą w sklepach internetowych.
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Irlandzka firma dostarcza eksperckie usługi IT dla tworzenia międzynarodowych baz klientów specjalizuje się w bazach Oracle i Microsoft (MS) o strukturze SQL, systemach jakości TrackWise
i usługach chmurowych. Ich usługi są skierowane do firm, które wymagają specjalistycznych
usług zdalnych lub pełnego wsparcia serwisowego w branży farmaceutycznej. Firma oferuje
swoje usługi dla przedsiębiorstw lub podwykonawców w całej UE.
Irlandzka firma produkująca przyprawioną, zdrową wegańską żywność, poszukuje
zagranicznych dystrybutorów. Oferowany produkt to "Vada" - ulubiona, zdrowa potrawa z
Bombaju, rodzaj lekko przyprawionych placków ziemniaczanych panierowanych w mące z
ciecierzycy. Obecnie firma realizuje dostawy do hoteli i restauracji w całej Irlandii, ale chciałaby
poszerzyć sieć dystrybucji i sprzedawać swoje produkty na całym świecie, najlepiej na tych
rynkach, gdzie dostęp do wegetariańskich i wegańskich bezglutenowych produktów jest
ograniczony, a jest na nie duży popyt.
Izraelskie MŚP, która specjalizuje się w wysokociśnieniowym odlewnictwie dla przemysłu
motoryzacyjnego i ochrony przeciwpożarowej poszukuje producentów wymagających
dodatkowej wspólnej pracy w celu wprowadzenia innowacyjnych produktów na rynek w
sposób skuteczny i oszczędny. Firma szuka umów licencyjnych, produkcyjnych, współpracy
technicznej, joint venture, umowy finansowej.
Izraelska firma, która specjalizuje się w tworzeniu produktów kosmetycznych, które są
produkowane głównie z naturalnych roślinnych olejów i koncentratów, zamierza sprzedawać
swoje produkty. Firma ma w swojej ofercie produkty do usuwania włosów, do pielęgnacji
twarzy oraz pielęgnacji włosów. Spodziewaną formą współpracy jest umowa o świadczenie
usług dystrybucyjnych.
Znana izraelska firma, która specjalizuje się w rozwiązaniach drukarskich dla przemysłu
spożywczego i napojów, takich jak etykiety i rękawy termokurczliwe, poszukuje producentów
na całym świecie. Firma oferuje innowacyjną technologię brandingu i reklamy, która ma wielkie
znaczenie dla dzisiejszych działań komercyjnych.
Włoskie konsorcjum złożone jest z producentów oryginalnego sprzętu do magazynowania i
przeładunku biogazu: systemy magazynowania, dmuchawy, sprężarki, systemy i wyposażenie
do oczyszczania i spalania, mieszacze, pompy i separatory, systemy oczyszczania powietrza i
kontroli zapachów. Konsorcjum poszukuje agentów/dystrybutorów, firm montujących
instalacje i firm inżynieryjnych.
Włoski start-up stworzył innowacyjną aplikację mobilną służącą do edukacji żywieniowej i
monitoringu. Oprogramowanie skupia się na zakupach spożywczych, pomagając w nauce
nowych nawyków żywieniowych. Jest to pierwsza aplikacja, która analizuje skład zakupionej
żywności, oblicza ich zgodność z dietą śródziemnomorską oraz pokazuje ich miejsce w
piramidzie żywieniowej. Firma poszukuje Dystrybutorów./
Jest to włoska firma, która produkuje przede wszystkim oliwę z oliwek. Firma działa na
południu Włoch i prowadzi produkcję z własnych drzew oliwnych w swojej okolicy. Z biegiem
lat, olejarnia została odnowiona: nowy zakład został niedawno uruchomiony, aby lepiej
wzmocnić zapach i dobro oliwy z oliwek. Firma poszukuje agentów, aby poszerzyć swoją
działalność za granicą, przede wszystkim w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polsce.
Firma zlokalizowana w północno-wschodniej części Włoch specjalizuje się w produkcji narzędzi
i sprzętu maszynowego do regeneracji komponentów hamulcowych i sprzęgieł, takich jak
tarcze hamulcowe, bęben hamulcowy, szczęki hamulcowe oraz urządzeń do regeneracji części
silnika. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie, do współpracy w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucji.
Zlokalizowana w północno-wschodniej części Włoch firma, specjalizuje się w produkcji
renomowanych podłóg drewnianych, wykonywanych według tradycji weneckiej z klasycznym
odciskiem/wzorem, oddającym piękno i autentyczność wykorzystanego drewna. Firma
poszukuje agentów i dystrybutorów na rynku europejskim.
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Włoska firma znajduje się w rejonie północno-wschodnim i jest historycznym producentem
obuwia wykonywanego ręcznie (buty ortopedyczne dla kobiet i mężczyzny, buty dla kobiet,
baleriny). Firma poszukuje nowych dystrybutorów (detaliści branży obuwia ortopedycznego) na
dowolnych, nowych rynkach zagranicznych.
Włoska firma z dużym doświadczeniem w produkcji różnych części wytłaczanych z aluminium
chce podjąć ekspansję zagraniczną. Firma nawiąże współpracę na bazie umowy produkcyjnej z
partnerami z przemysłu meblarskiego, oświetleniowego i urządzeń elektrycznych.
Włoska firma produkuje wysokiej jakości pudełka termiczne do lodów i ciasta ze spienionego
polistyrenu (EPS) w unikalnym wzornictwie. Szeroka gama produktów obejmuje wszystkie
rodzaje akcesoriów, takich jak: łyżki do lodów jednorazowego użytku, kubki, szklanki, tacki,
słomki, i tym podobne. Wszystkie produkty mogą być dostosowywane do potrzeb klienta.
Firma poszukuje dystrybutorów i importerów akcesoriów cukierniczych i lodziarskich, jak
również łańcuchów dostaw i sklepów franczyzowych.
Włoska firma specjalizuje się w projektowaniu i oraz budowie zakładów obróbki gazu ziemnego
do zastosowań przemysłowych i przydomowych. Firma oferuje urządzenia różnego rodzaju,
posiada duże doświadczenie w handlu międzynarodowym i oferuje szybką reakcję na zapytania
i prośby klientów. Firma poszukuje dystrybutorów oraz agentów.
Włoska firma z długoletnim doświadczeniem w kompleksowym utrzymaniu powierzchni szuka
agentów i dystrybutorów. Firma produkuje maszyny oraz hydranty, oczyszczalnie ścieków, filtry
antygrzybicze oraz zrobotyzowane systemy wykończeniowe. Firma produkuje środki
chemiczne, niektóre materiały ścierne i wykończeniowe.
Włoska firma jest producentem mebli (wyrobów gotowych i półfabrykatów) do użytku w
pomieszczeniach mieszkalnych (kuchnia, łazienka, pokój dzienny). Katalog ich produktów
zawiera okiennice, półki, z płyt wiórowych lub płyt drewnopochodnych, laminowane i
fornirowane, a także wyroby gotowe, takie jak stoły i kredensy oraz drzwi. Firma jest
zainteresowana współpracą w ramach umów produkcyjnych (dla zagranicznych producentów)
oraz w ramach umów o świadczenie usług dystrybucji (z dystrybutorami).
Włoskie studio projektowania i inżynierii, aktywne w rozwoju wzornictwa przemysłowego,
specjalizuje się w przyrządach, bio-medycynie, akcesoriach domowych, lampach, meblach,
zabawkach, a także ogólnej inżynierii i renderingu.
Studio poszukuje firm produkcyjnych, uniwersytetów i / lub instytucji badawczo-rozwojowych z
całej Europy chcąc rozwijać innowacyjne produkty. Dlatego jest ono dostępne do zawarcia
umowy usługowej z partnerami zainteresowanymi rozwojem projektowania i / lub inżynierią
produktu.
Włoska firma specjalizująca się w prototypowaniu Beta i przedseryjnym, jak również w
działalności produkcyjnej, jest zdolna do świadczenia usług szybkiego prototypowania i
produkcji w szybkim czasie oryginalnych wyrobów na zamówienie. Firma zawrze umowę
świadczenia usług, produkcyjną i/lub podwykonawstwa z firmami (wliczając start-upy) i
uniwersytetami, które opracowują innowacyjne produkty i potrzebują wsparcia w fazie
projektowej i produkcyjnej.
Włoska firma specjalizująca się w produkcji multimedialnych totemów z unikalnymi
zaprojektowanymi elementami i luksusowymi materiałami (takimi jak szlachetne drewno,
kamienie, skóry, itp.) poszukuje dystrybutorów i / lub agentów za granicą. W związku z tym,
firma jest zainteresowana negocjacjami dystrybucyjnymi i / lub umowami handlowymi.
Włoska firma opracowała nowe opatentowane urządzenie kontroli emisji stosowania
pestycydów. Ta nowa technologia pozwala zaoszczędzić nawet 40% chemii i wody na hektar (g
/ ha) oraz może pasować do każdego ramienia natryskowego lub sadowniczego istniejącego już
na rynku. Firma poszukuje partnerów handlowych w celu podpisania umowy pośrednictwa
handlowego lub usług dystrybucyjnych, aby rozwinąć swoją działalność na rynkach
zagranicznych, zwłaszcza na rynkach UE.
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Włoska firma działają w branży restauracyjnej poszukuje franczyzobiorców w celu rozszerzenia
zasięgu swojego biznesu, opierającego się na dostarczaniu wysokiej jakości jedzenia i usług
BOIT20161221001
gastronomicznych. Firma wykorzystuje jedynie wyselekcjonowane, surowe produkty i oferuje
tradycyjne włoskie przepisy w nowoczesnym wydaniu - połączenie jedzenia ulicznego i
profesjonalnej restauracji.
Włoska firma działająca w branży druku cyfrowego na tkaninach, produkcji drukarek
przemysłowych i ploterów, poszukuje partnera handlowego działającego w charakterze
BOIT20161221006
dystrybutora, w celu wzmocnienia swojej obecność na rynkach UE i poza UE. Oczekiwana
forma współpracy: umowa dystrybucji.
Jordańska firma specjalizująca się w produkcji sterowników dźwigów, aplikacji automatyzacji i
BOJO20161024001
tablic sterowniczych poszukuje dystrybutorów w Europie.
Japoński producent biodegradowalnych i ekologicznie zrównoważonych zastaw stołowych
poszukuje partnerów do dystrybucji na terenie Unii Europejskiej. Ta ekskluzywnie
zaprojektowana zastawa stołowa zapewni element orientalny w imprezach z jednorazową
BOJP20161216001
zastawą stołową. Produkty wykonane są pulpy pozostałej obróbce trzciny cukrowej jak również
z bambusa - wszystko materiały odnawialne. Produkty odniosły już sukces we Francji,
oczekiwane zawarcie umowy agencyjnej z partnerami zdolnymi wspomóc globalny rozwój
firmy.
Litewska firma specjalizuje się w dystrybucji lepiszcza bitumicznego z rafinerii z ternu Europy
BOLT20161019001
Wschodniej. Firma dostarcza płynne i stałe lepiszcze stosowane do utwardzania dróg oraz w
produkcji chemikaliów impregnujących. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów.
Firma z Litwy, specjalizująca się w produkcji wyrobów ze szkła (okna i balkony), oferuje
BOLT20161019002
energooszczędne rozwiązania. Poszukuje partnerów (agentów lub dystrybutorów) oraz
podwykonawców.
Litewska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji standardowych oraz
niestandardowych wyrobów metalowych i mechanizmów z aluminium, standardowej stali
nierdzewnej dla przemysłu spożywczego, budowlanego, firm przeładunkowych i do innych
BOLT20161021001
celów, poszukuje partnerów do dystrybucji i oferuje usługi podwykonawcze firmom
potrzebującym dodatkowych mocy przerobowych wyrobów metalowych. Firma może
współpracować na umowie o produkcję.
Litewska firma specjalizująca się w produkcji i przetwórstwie stali nierdzewnej oraz
BOLT20161026001
przenośnikach do przetwórstwa spożywczego i przemysłu morskiego poszukuje dystrybutorów
i oferuje produkcję na podstawie umowy o podwykonawstwo.
Litewska firma specjalizująca się w hurtowej sprzedaży świeżych warzyw, owoców i jagód
BOLT20161028001
poszukuje sprzedawców oraz producentów jakościowych owoców oraz oferuje usługi
dystrybucji oraz agencji handlowej.
Litewska firma badawczo-naukowa zajmuje się produkcją czystej i zdrowej wody przy użyciu
unikalnych technik. Firma posiada międzynarodowe doświadczenie, uzyskała międzynarodowe
BOLT20161104001
nagrody i certyfikaty za wysoką jakość produktu. Firma poszukuje dystrybutorów w celu
wejścia na nowe rynki i zawierania nowych kontraktów w ramach obsługi dotychczasowych
rynków, które są w Singapurze, Japonii, a także w państwach członkowskich UE.
Mołdawskie MSP jest wiarygodnym dostawcą mołdawskiego miodu, znanego ze swojego
silnego smaku i zapachu, dla przedsiębiorstw z Europy Wschodniej i Zachodniej (w tym
BOMD20160803001 Hiszpanii, Francji, Niemiec, Słowacji, Włoch, Belgii, Polski, Rumunii, Rosji oraz krajów
bałtyckich) a także destynacji z Dalekiego Wschodu. Firma poszukuje partnerów
międzynarodowych do współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej.
Macedońska firma logistyczna wdrażająca standardy autoryzowanego operatora
ekonomicznego (AEO) oferuje kompleksowe usługi importowe, eksportowe i lokalnego
BOMK20160801001 dystrybutora. Usługi logistyczne obejmują transport krajowy i międzynarodowy, obsługę celną,
dystrybucję i magazynowanie. Firma oferuje współpracę w ramach umowy usługowej
partnerom z UE, Środkowego i Dalekiego Wschodu oraz Ameryki.
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Firma macedońska z ponad 130-letnim doświadczeniem oferuje wyprodukowane w Macedonii
słodycze wysokiej jakości (wyroby czekoladowe, cukierki, toffi, wafle). Firma zainteresowana
jest znalezieniem nowych szans sprzedażowych i nowych rynków zagranicznych. Poszukuje
dystrybutorów, którzy sprzedawaliby wyroby do odbiorców hurtowych, supermarketów,
klientów detalicznych i dostarczaliby produkty firmy do nowych rynków w Europie.
Macedońska firma posiada szeroką gamę produktów takich jak spawane rury stalowe oraz
kształtowniki drążone służące jako elementy rurociągów oraz konstrukcji stalowych, w
przemyśle, transporcie, górnictwie, rolnictwie itp. Firma oferuje jest zainteresowana
podpisaniem umowy produkcyjnej.
Macedońska firma oferuje usługi programistyczne (na zamówienie lub z gotowymi
rozwiązaniami) z własnym doświadczeniem i know-how. Oferuje współpracę produktową,
migrację baz danych oraz aktualizację i wdrażanie systemów CRM, budowanie stron
internetowych i aplikacji mobilnych oraz projektowanie stron internetowych i Ui / Uix. Firma
jest zainteresowana znalezieniem partnerów zagranicznych do umów o świadczenie usług,
outsourcingu i podwykonawstwa.
Macedońska firma jest producentem napojów owocowych i orzeźwiających. Są one
niskokaloryczne, wzbogacone witaminą C i oferowane w wielu smakach. Firma stale rozszerza
swoją sieć dystrybucyjną i wchodzi na nowe rynki. Potencjalni partnerzy to dystrybutorzy
związani z hurtową sprzedażą napojów orzeźwiających.
Maltański dostawca usług biznesowych, nastawionych na pomoc firmom w podniesieniu ich
wydajności sprzedaży i istniejących działań w krajach europejskich, poszukuje partnerów w
Europie. Firma dostarczy know-how (poprzez licencję) specjalnych metodologii stosowanych
podczas faz doboru i rozwoju cyklu życia pracownika. Metodologia jest oparta na narzędziach
oceny psychometrycznej i behawioralnej i na programach zmiany behawioralnej.
Firma z Malty oferuje opłacalne usługi projektowania i doradztwa. Firma zatrudnia zespół
inżynierów specjalizujących się w wielu branżach, świadczących wszelkie usługi budowlane.
Firma chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy joint venture z deweloperami,
architektami, budowniczymi, by składać oferty w ramach nowo powstających i
modernizowanych budynków w Europie i na Bliskim Wschodzie. Firma jest również
zainteresowana nawiązaniem umowy o świadczeniu usług. Firma ma 37-letnie doświadczenie
na rynku, jej klienci to m.in. HSBC, Radisson, Kepinski, De La Rue, & Banif Bank.
Firma z Malty stworzona przez nauczycieli i wykładowców akademickich ze wszystkich
poziomów edukacji poszukuje partnerów, którzy chcieliby reprezentować ją w celu sprzedaży
ich oprogramowania w chmurze przeznaczonego dla instytucji edukacyjnych. Wspiera on
uczniów i instytucje podczas komunikacji oraz pomaga zorganizować nauczanie w bardziej
dynamicznej i przyjaznej formie. Firma poszukuje agentów handlowych.
SME z Malty specjalizujące się w prawie handlowym oferuje swoje usługi osobom z zagranicy
chcącym dokonać internacjonalizacji i rozszerzenia swojej działalności na Maltę, która jest
perspektywiczna z biznesowego punktu widzenia. SME posiada niezbędne ekspertyzy
(prawników) do doradztwa i asysty w zawiązywaniu jednostek handlowych na Malcie. SME
szuka dostawców swoich usług na podstawie umów handlowych z firmami z UE, oraz
międzynarodowymi firmami.
Holenderska firma stworzyła technologię służącą do przetwarzania odpadów biologicznych w
biodiesla oraz karmę dla bydła. Technologia ta powinna zainteresować rolników, którzy mogą
oszczędzić do 90 000 euro rocznie dzięki zmniejszeniu kosztów zakupu paliwa i karmy oraz
dzięki ograniczeniu ilości odpadów. Firma oferuje licencję oraz możliwość przejęcia
przedsiębiorstwa wraz z transferem własności intelektualnej.
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Holenderska firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji B2B oświetlenia LED do akwariów.
Firma jest już aktywna na rynkach: holenderskim, belgijskim, maltańskim, łotewskim i duńskim.
Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych (agentów i hurtowników) z sektora produktów
akwarystycznych z Europy i Rosji (z rynków innych niż pięciu krajów wymienionych powyżej).
Oferowana jest umowa agencyjna.
Holenderska firma - producent szerokiego wachlarza zup i potraw typu "ragout", chce
zaoferować współpracę w ramach umowy przedstawicielstwa lub umowy dystrybucji. Firma
koncentruje się na sektorze gastronomii i branżach pokrewnych, oferując produkty innych
marek oraz pod własną marką.
Holenderska firma poszukuje partnerów do dystrybucji systemu w technologii ultrafiltracji do
uzyskiwania wody pitnej z różnych źródeł wody. Jest to system wolnostojący i niezależny, łatwy
w obsłudze, który może być stosowany w warunkach domowych, jak i przemysłowych. Produkt
jest dostosowany do lokalnych warunków i nie wymaga specjalnych umiejętności ze strony
użytkownika. Firma oferuje współpracę w ramach umowy dystrybucji, w tym umiejętności i
zaplecze techniczne, partnerom z doświadczeniem w branży uzdatniania wody.
Rodzinna organizacja, ulokowana w Holandii szuka agentów i dystrybutorów dla ich rozwiązań
związanych z łącznikami. Posiada największy magazyn w Europie dla cynkowanych ogniowo
łączników oraz śrub budowlanych (zgodnie z normą EN-15048) w konkurencyjnych cenach. Są
również specjalistami w produkcji opakowań pod własną marka i zestawów/wyposażenia
wyprodukowanych w pełni zautomatyzowany sposób.
Producent aparatury badawczej, która służy do bezinwazyjnego określania zachowań małych
zwierząt laboratoryjnych bez konieczności obserwacji zwierząt przez człowieka poszukuje
agentów i dystrybutorów. Aparatura jest poddana niezależnej ocenie (walidacji) i jest jedyna w
swoim rodzaju. Holenderska firma oferuje współpracę na podstawie umowy o świadczeniu
usług dystrybucji lub umowę pośrednictwa handlowego. Potencjalni partnerzy to firmy
handlujące produktami laboratoryjnymi lub firmy pracujące w kontakcie z naukowcami
zaangażowanymi w badania przedkliniczne z wykorzystaniem zwierząt.
Firma z Holandii opracowała wytrzymałe palety z łupin orzechów kokosowych. Uzyskany
produkt mógłby zastąpić palety drewniane i tym samym uchronić lasy przed wycinką i zapobiec
transportowi milionów drzew. Firma poszukuje partnerów w sektorze transportu w celu
zawarcia umowy dystrybucji.
Peruwiański eksporter świeżych oraz puszkowanych owoców i warzyw, a także andyjskich zbóż
chce rozszerzyć swoją obecność na rynku europejskim, w tym celu poszukuje dystrybutorów
posiadających doświadczenie na lokalnym rynku żywności.
Peruwiańska firma z doświadczeniem na rynkach międzynarodowych, poszukuje europejskich
dystrybutorów dodatków do żywności oraz produktów spożywczych tzw. "superfoods"
(produkty o działaniu uzdrawiającym i odmładzającym, w stu procentach naturalne,
nieprzetworzone i niskokaloryczne), pochodzących z Andów i Amazonii. Firma działa w oparciu
o zasady sprawiedliwego handlu, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia
społeczności wiejskich w Peru.
Peruwiańska firma specjalizuje się w tworzeniu rzemieślniczych akcesoriów ze skóry i tkanin
andyjskich. Produkty tej firmy odzwierciedlają kulturę i historię andyjską, a każdy kawałek jest
wyjątkowy. Firma poszukuje partnerów chętnych do współpracy i prowadzenia dystrybucji
tkanin w oparciu o umowy dystrybucyjne lub umowy produkcyjne.
Założona w 2001 roku portugalska firma informatyczna zajmująca się aplikacjami
internetowymi opracowała oprogramowanie do zarządzania flotami ponad 20 pojazdów.
Produkt kontroluje koszty, nadmierne użycie i wpływ na środowisko. Firma chce zawrzeć
umowę agencji handlowej z lub bez wsparcia technicznego z firmami zarządzającymi flotami
i/lub firmami zajmującymi się lokalizacją pojazdów w oparciu o GPS.
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Magazynowy System Informatyczny oferowany przez rumuńską firmę IT zapewnia narzędzie IT
do usprawnienia automatyzacji i monitoringu zapasów magazynowych między danymi w bazie
a aktualnym stanem magazynowym. Rumuńska firma IT szuka partnerów do dystrybucji
produktu oraz może zostać podwykonawcą.
Rumuńska firma oferuje dedykowane modułowe, elastyczne i efektywne pod względem
kosztów transportu i logistyki rozwiązania do zarządzania magazynem. Firma dąży do zawarcia
umowy o świadczenie usług z firmami potrzebującymi dostosowanych rozwiązań do
zarządzania operacjami transportowymi i magazynowymi, zwłaszcza w przypadku łączenia
środków własnych i podwykonawców. Rozważane są także komercyjne umowy agencyjne z
innymi firmami IT.
Firma z Bukaresztu w Rumunii wiodący przedsiębiorca z branży ogrzewania, wentylacji i
instalacji klimatyzacyjnych oferujący kompleksowe rozwiązania oraz usługi na zamówienie dla
budynków mieszkalnych, przemysłowych, komercyjnych oraz zabytkowych itp. Firma szuka
europejskiego partnera do promocji i wprowadzenia jej produktów i usług na rynek UE na
zasadzie umowy handlowej. W związku z tym firma chce wejść na rynek europejski.
Firma z Bukaresztu w Rumunii promuje i dostarcza zrównoważone usługi turystyczne oraz
usługi doradcze dla klientów. By zwiększyć swoją obecność na rynku i by sprostać
oczekiwaniom klientów firma opracowała i korzysta ze zintegrowanego serwisu
teleinformatycznego dedykowanego turystyce. Firma poszukuje partnera, by reprezentował jej
ofertę na rynku europejskim na podstawie umowy pośrednictwa handlowego.
Firma z Bukaresztu w Rumunii działa głównie w zakresie:
- doradztwa w zakresie przemysłowych projektów badawczych i rozwoju;
- projektowania, wykonanie aplikacji i usług ICT;
- oprogramowania do zarządzania systemami i procesami, sieci informacyjnych, baz danych.
Firma poszukuje partnera w Europie, który by promował i dostarczał informatyczne usługi
firmy oraz doradztwo w zakresie rozwiązań dla baz danych na rynku europejskim poprzez
zawarcie umowy pośrednictwa handlowego.
Rumuńska firma oferuje szeroki zakres ekspertów i ekspertyz w różnych dziedzinach, np.:
zamówień, finansów, teleinformatyki, energii, ochrony środowiska, gazu i ropy, biotechnologii,
zdrowia, prawodawstwa. Dzięki bogatemu doświadczeniu, firma zapewnia profesjonalne
wsparcie, zwiększa uprawnienia partnerów biznesowych, by mogli zaistnieć na nowych
rynkach. Warunki współpracy zostaną określone w umowie wstępnej. Firma przewiduje
podjęcie współpracy na podstawie umowy o świadczeniu usług.
Rumuńska firma która działa w obszarze przemysłu cementowego poszukuje partnerów w
związku z ustanowieniem współpracy w formie podwykonawstwa dla nieruchomości dla
szerokiej gamy materiałów budowlanych (cement, zaprawy, odpady palne, itp.)
Rumuński serwis samochodowy i dostawca opon oferuje sprzedaż swojej firmy lub joint
venture.
Rumuńska firma z branży IT opracowała oprogramowanie do planowania zasobów
przedsiębiorstwa (ERP) dla przemysłu jubilerskiego, które ulepsza proces produkcji i
zarządzania i oferuje umowę licencyjną dla partnerów - producentów, detalistów i
hurtowników biżuterii.
Rumuńska firma produkująca wysokiej gęstości rury polietylenowe i polipropylenowe do sieci
wodociągowej, gazowej, ściekowej, irygacyjnej sieci dla rolnictwa, dwuścienne rury faliste,
Firma z Bukaresztu w Rumunii realizuje skuteczne działania badawcze w celu opracowania
wysokiej jakości usług ICT, oferując na żądanie rozwiązania zintegrowane. Firma posiada zespół
badawczo-rozwojowy posiadają wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania komputerowego,
itp. Firma poszukuje europejskich partnerów dla promowania i sprzedaży usług ICT w zakresie
bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa na rynku europejskim, poprzez umowy
pośrednictwa handlowego. W ten sposób firma chce wejść na rynek europejski.
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Rumuńska firma z sektora MŚP specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji
wyposażenia do rehabilitacji i fitnessu. Firma, dzięki doświadczeniu w badaniach, rozwijaniu
oraz produkcji tego typu urządzeń we współpracy z rumuńskimi uniwersytetami, jest liderem
rynku. Firma poszukuje dystrybutorów.
Rumuńska firma z Bukaresztu posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych,
konsultingu menedżerskim, usługach szkoleniowych i doradczych dla firm z sektora MŚP,
również za pośrednictwem internetu (on-line). W celu promocji swoich usług: szkoleń
biznesowych i konsultingu menedżerskiego na rynkach Unii Europejskiej firma poszukuje
partnerów biznesowych w Europie. Firma chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy
pośrednictwa handlowego. Tak więc, firma planuje wejść na europejski rynek z usługami
wsparcia i doradztwa w zakresie rozwoju biznesu i dostępu do funduszy europejskich.
Położona w Siedmiogrodzie, rumuńska spółka specjalizuje się w oferowaniu niestandardowych
rozwiązań reklamowych oraz działań reklamowych, takich jak: reklama zewnętrzna, siatki,
podświetlane panele i billboardy, tablice na słupach, tablice reklamowe wewnętrzne lub
reklamy na autobusach. Rumuńska firma jest zainteresowana znalezieniem nowych partnerów
zagranicznych, aby zaoferować im kompleksowe rozwiązania dla kampanii reklamowych w
ramach umowy outsourcingowej.
Rumuńska firma oferuje innowacyjne systemy telematyczne dla GPS dla śledzenia pojazdów,
optymalizacji trasy, zarządzania flotą i paliwem, identyfikacją kierowcy oraz raportowaniem.
Połączenie sprzętu oraz oprogramowania jest kompleksowym rozwiązanie do zarządzania flotą
pojazdów. Firma chce rozszerzyć rynek na Europę przez: - umowy o świadczenie usług dla firm
w każdym sektorze z własną flotą, - umowy handlowej z firmami będącymi przedstawicielami
firmy na własnym rynku.
Jedna z wiodących rumuńskich firm dostarczająca kompletne rozwiązania z zakresu
sprawdzania szczelności rurociągów oferuje swoje usługi producentom, operatorom
rurociągów oraz dystrybutorom gazu i ropy. Obejmują one czyszczenie, inspekcję, reperację,
spuszczanie i zatykanie, podścielanie, ochronę antykorozyjną rurociągów gazowych i
paliwowych oraz prace budowlane, wymiany oraz relokacji.
Rumuńska firma ICT zapewnia wszechstronne rozwiązania, które łączą w sobie zarówno
technologie oprogramowania i sprzętowe w celu zmiany sposobu zarządzania i interakcji ludzi
w sektorach prywatnych. Firma stworzyła innowacyjne urządzenie Internetu Rzeczy, które jest
idealne dla osób poszukujących nowoczesnych sposobów, aby zapewnić zabezpieczony dostęp.
Ich klientami są menedżerowie w biznesie, właściciele budynków i miejsc postojowych oraz
koordynatorzy współpracujący z administratorami przestrzeni. Firma poszukuje sprzedawców
(dystrybutorów).
Rumuńska firma specjalizuje się w trzech typach pomp ciepła: grunt-woda, bezpośrednia
ekspansja z gruntu i woda-woda. Produkty wykorzystują bezkosztowe źródło ciepła Ziemi i
przez to zmniejszają emisję szkodliwych gazów. Pompy ciepła są proekologicznym
alternatywnym rozwiązaniem ogrzewania domu, redukującym zużycie energii. Firma poszukuje
pośredników i oferuje współpracę na bazie umowy usług dystrybucyjnych.
Rumuńskie MŚP z ponad 25-letnim doświadczeniem specjalizuje się w fabrykacji metalu,
produkcji różnych części metalowych i przenośników (przewoźnicy przemysłowi).
Firma świadczy również usługi w zakresie doradztwa i pomocy technicznej, wykonania i
montażu. W celu uzyskania dostępu do nowych rynków, firma poszukuje umów dystrybucji,
produkcji lub podwykonawstwa ze specjalistami działającymi głównie na rynku europejskim.
Rumuńska firma produkuje szeroką gamę opakowań z tektury falistej. Jako firma produkcyjna,
z nowoczesnym know-how i technologią, może zaoferować nie tylko szereg niestandardowych
opakowań, ale także doradzić w wyborze odpowiedniego rozwiązania jeśli chodzi o
opakowania. Produkty są sprzedawane klientom z branży przemysłowej - do pakowania
wyrobów tekstylnych, artykułów spożywczych, elementów mebli i innych.
Firma poszukuje partnerów zainteresowanych umowami produkcyjnymi lub dystrybucyjnymi.
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Rumuńska firma specjalizuje się w przetwarzaniu zwykłego, wzmocnionego oraz zakrzywionego
szkła poszukuje dystrybutorów oraz oferuje usługi podwykonawstwa w zakresie produkcji
szklanych mebli i dekoracji.
Rumuńska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w produkcji wzdłużnie spawanych tulei
różnych typów i wymiarów oraz innych produktów ze stali do zastosowań w budownictwie
takich jak stalowe siatki, arkusze, cewki, profile i rury poszukuje dystrybutorów na rynkach UE.
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji metalowych kontenerów do różnego typu
odpadów poszukuje dystrybutorów/skupujących na rynku UE.
Rumuński producent wysokiej jakości izolowanych okien i drzwi o standardowych wymiarach
oraz wykonywanych na zlecenie klienta, jest zainteresowany współpracą z dystrybutorami i
partnerami, którzy poszukują okien i drzwi robionych na zamówienie. Produkty wykonane są z
drewna świerkowego, sosnowego, dębowego oraz z drewna meranti.
Jedna z najbardziej doświadczonych firm IT w Rumunii specjalizująca się w dostarczaniu
rozwiązań ICT dla firm poszukuje zainteresowanych partnerów w Europie w celu oferowania
usług programowania.
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji jednorazowego sprzętu roboczego oraz ubrań
ochronnych takich jak kombinezony, kaftany, fartuchy, podłokietniki, obuwie, spodnie robocze,
watowane kamizelki, kurtki oraz różnego typu ubrania zrobione z bawełny zmieszanej z
naturalnymi i syntetycznymi włóknami szuka dystrybutorów i partnerów poszukujących
producenta odzieży ochronnej oraz roboczej.
Ta rumuńska firma specjalizuje się w produkcji jednorazowego sprzętu roboczego i roboczej
odzieży ochronnej, takiej jak kombinezony, kitle, fartuchy, podłokietniki, obuwie, spodnie
robocze, ocieplane kamizelki, kurtki i różnego typu kombinezony wykonane z bawełny lub
mieszanki włókien naturalnych i syntetycznych. Firma poszukuje dystrybutorów i partnerów
zainteresowanych tego typu asortymentem produkowanym na specjalne zamówienie.
Rumuńska firma kaletnicza produkuje głównie torebki i akcesoria według zleconego lub według
własnego projektu. Firma produkuje również torby płócienne oraz z innych tkanin, portfele,
akcesoria ze skór egzotycznych i inne drobne wyroby skórzane. Firma dysponuje nowoczesnym
zakładem i obrabiarkami, które pozwalają na produkcję wysokiej jakości produktów.
Poszukiwani są partnerzy z dowolnego kraju, w którym działa sieć Enterprise Europe Network,
a współpraca powinna opierać się na umowie produkcyjnej lub umowie dystrybucyjnej.
Rumuńska firma posiadająca ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji instrumentów
muzycznych i akcesoriów, chce nawiązać kontakt z potencjalnymi partnerami: dystrybutorami,
sklepami z instrumentami muzycznymi, producentami produktów uzupełniających, itp.
Proponowana forma współpracy: umowa dystrybucji lub podwykonawstwo.
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji mebli z litego drewna do wnętrz oferuje swoją
kolekcję zagranicznym dystrybutorom. Firma posiada ugruntowaną pozycję na rynku
europejskim, a jej produkty wyróżnia łącznie tradycji z nowoczesnym wzornictwem oraz
wytrzymałość litego drewna.
Rumuńska firma oferuje możliwości produkcji w ramach konstrukcji metalowych /stalowych,
spawania podzespołów, utwardzania na zimno części i konstrukcji metalowych, a także
wykonywania wyrobów z tworzyw sztucznych metodą wtryskową, dla budownictwa i
przemysłu motoryzacyjnego. Firma jest zainteresowana rozszerzeniem współpracy w ramach
umowy produkcji lub umowy podwykonawstwa.
Serbska kancelaria adwokacka specjalizująca się w prawie handlowym, cywilnym, prawie
spółek, prawie własności intelektualnej, procesowym, administracyjnym ze szczególnym
naciskiem na prawo zwyczajowe, oferuje swoje usługi firmom, które chcą zaistnieć na serbskim
rynku. Firma oferuje współpracę na podstawie umowy o świadczeniu usług i chciałaby
nawiązać współpracę z firmami z całej Europy zainteresowanymi serbskim rynkiem.
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Serbska firma zajmująca się projektowaniem oprogramowania oferuje dopasowane,
całościowe rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej. Planowanie, tworzenie pomysłów,
ich realizacja oraz konserwacja systemu są przeprowadzane w porozumieniu z klientem. Firma
oferuje również usługi konsultacyjne oraz tworzenie uzasadnień dla nowych projektów
(business case building). Firma posiada doświadczenia w tworzeniu takich systemów jak
systemy biletowania, wewnętrznego bezpieczeństwa sklepów oraz zarządzania ich
zaopatrzeniem, systemy dla mediów, transportowe i geolokacyjne itp. i oferuje swoje usługi
zagranicznym partnerom.
Serbska firma specjalizująca się w produkcji ekologicznych i nieekologicznych suszonych
owoców i termostabilnych nadzień owocowych oferuje: konwencjonalny lub słodzony susz
(wiśnie, śliwki, jagody aronii, jagody, truskawki, jabłka, jeżyny, itd.), termostabilne nadzienia
owocowe (czereśnia , morela, malina, truskawka, mieszanka owoców leśnych, śliwki, jabłka,
itp). Firma poszukuje dystrybutorów dzięki umowie dystrybucyjnej.
Serbska firma, producent okien i drzwi wykonanych z drewna i aluminium, poszukuje
dystrybutorów. Firma posiada ponad 15-letnie doświadczenie i już jest zaangażowana we
współpracę międzynarodową.
Rosyjska firma z regionu Penza, specjalizująca się w produkcji automatycznych maszyn
czyszczących części silnika, komponentów i części oferuje swoje produkty i szuka
przedstawicieli handlowych w ramach umowy agencyjnej.
Firma rosyjska, produkująca wodę mineralną i źródlaną, gazowane napoje, do których woda
pozyskiwana jest ze źródła z głębokości 75m, szuka partnerów za granicą do współpracy w
ramach dystrybucji.
Rosyjska firma specjalizuje się w usługach reklamowych w zakresie kreowania marki
(brandingu), projektowaniu graficznym oraz projektowania produktowym. Firma poszukuje
partnerów z Europy i krajów trzecich do współpracy w ramach umowy outsourcingowej.
Rosyjski koncern produkujący papierowe opakowania dla różnych produktów (żywność,
herbata, kawa, fast food i inne produkty dla branży HoReCa, wyroby farmaceutyczne i
perfumeryjne, materiały budowlane, węgiel) oraz papierowe torby prezentowe, poszukuje
partnerów, dystrybutorów z zagranicy do współpracy w ramach umów dystrybucyjnych.
Rosyjski producent ekologicznych, papierowych torebek na psie nieczystości, poszukuje
zagranicznych partnerów do współpracy w ramach umowy przedstawicielstwa i umowy
dystrybucji. Produkt przydatny jest dla osób wyprowadzających psy. Do zestawu dołączona jest
papierowa szufelka.
Rosyjska firma specjalizująca się w komputerowych systemach wizyjnych, w systemach
pomiaru odbiorców oraz opracowująca analizy publiczności, oferuje swoje usługi i poszukuje
partnerów zagranicznych do współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej lub usługowej.
Rosyjska firma z Nowosybirska produkuje sprzęt i oprogramowanie do diagnozowania z pulsu,
który może być stosowany przez profesjonalistów (pracowników medycznych) i pacjentów.
Urządzenie pozwala na ocenę stanu zdrowia pacjentów na odległość, monitorując wszelkie
zmiany przez internet, w celu utworzenia indywidualnego programu rehabilitacji. Firma
poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy przedstawicielstwa i umowy
dystrybucji.
Rosyjska firma z regionu Nowosybirsk, specjalizująca się w produkcji biologicznie aktywnych
dodatków do pasz dla zwierząt hodowlanych i ptaków na bazie bakterii kwasu mlekowego,
minerałów, mikroalg i wkładu do warzyw (bez stosowania antybiotyków oraz organizmów
genetycznie zmodyfikowanych) poszukuje partnerów do umowy o świadczenie usług
dystrybucji.
Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży urządzeń do realizacji ciągłej kontroli
ciśnienia w oponach w czasie rzeczywistym. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy o
świadczenie usług dystrybucji.
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Rosyjska firma specjalizująca się w rozwoju i produkcji ceramiki, produkcji ceramiki dla
elektroniki i mikro elektroniki, ceramiki wzmocnionej/pancerzy, ceramiki dla medycyny. Firma
szuka partnerów do współpracy za granicą w ramach umowy agencyjnej.
Firma z Singapuru poszukuje europejskich dystrybutorów swoich rozwiązań wizualizacji
towarów, odpowiednich dla sklepów, galerii, wnętrz domowych i innych przestrzeni
wystawowych. Firma posiada międzynarodowy patent na wzory swoich produktów. Oferuje
umowę usług dystrybucyjnych.
Firma z Singapuru jest ważnym podmiotem w produkcji rozpuszczalnego w wodzie
poli(alkoholu) winylowego (PVA). Firma poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych
do sprzedaży swojego produktu na rynku europejskim ze szczególnym naciskiem na Niemcy,
Włochy i Wielką Brytanię.
Firma z Singapuru oferuje księgowe oraz finansowe usługi doradcze dla przedsiębiorstw
europejskich zainteresowanych wejściem na rynek singapurski i rynki krajów Stowarzyszenia
Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN. Firma oferuje swoje usługi głównie partnerom z
Niemiec, Włoch, Luksemburga, Holandii i Wielkiej Brytanii.
Singapurska firma - uznany producent ryżu - stworzyła produkt przygotowany do gotowania
ryżu, w celu zaspokojenia ludzi prowadzących "szybki" tryb życia. Poszukuje dystrybutorów we
Francji, Niemczech, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i w Polsce.
Słoweński producent jonizatorów powietrza i instrumentów medycznych poszukuje współpracy
handlowej i usług dystrybucyjnych. Firma oferuje najlepsze jonizatory powietrza na rynku do
pomieszczeń mieszkalnych, samochodów osobowych i ciężarowych. Przez wdychanie jonów
ujemnych znajdujących się w pobliżu unikalnej szczotki węglowej można wyleczyć bez efektów
ubocznych wszystkie schorzenia alergiczne, astmę oraz wysokie ciśnienie krwi.
Słoweński producent konstrukcji metalowych oraz ich części, oferuje wykonanie określonych
wyrobów drogą obróbki mechanicznej (wszystkie rodzaje) oraz narzędzia dla przemysłu
(narzędzia do odlewania aluminium, narzędzia do kucia matrycowego, narzędzia do obróbki
gumy, itp.). Firma poszukuje partnerów z sektora budowy maszyn, motoryzacji (w tym
motocykle).
Słoweńska firma tłumaczeniowa oferuje umowę usługową na usługi tłumaczeniowe i oferuje
się jako podwykonawca w obszarze tłumaczeń we wszystkich językach świata.
Słoweńska firma oferuje najnowsze technologie do tworzenia aplikacji i systemów
informatycznych dowolnego typu. Zapewnia ona gotowe technologie do wszelkiego rodzaju
internetowych systemów informatycznych (ERP, MES, SCADA, Internetu Rzeczy, Big Data,
niestandardowych portali, itp.). Ze względu na brak innowacji programowania aplikacje są
opracowywane są 70% szybciej i taniej, a ich koszty utrzymania są 85% niższe. Poszukiwani są
partnerzy do reprezentowania firmy w innych krajach na świecie.
Słoweńska firma poszukuje dystrybutorów ich wysokiej jakości ścianek do wspinaczki,
uchwytów, mat bezpieczeństwa oraz innego wyposażenia.
Słoweńska firma produkująca szeroki asortyment dysz (dozowników) z tworzyw sztucznych do
uszczelniaczy i klejów oraz innych narzędzi uzupełniających i przyborów, poszukuje
dystrybutorów zainteresowanych wprowadzeniem produktu do istniejących sklepów typu
„Zrób to sam” lub sieci handlowych. Dystrybutor powinien mieć ugruntowaną pozycję w
segmencie produktów „chemia budowlana”.
Słoweńska firma opracowała zgłoszony do opatentowania słój do domowej produkcji zdrowej
żywności (do produkcji kefiru). Firma poszukuje dystrybutorów i chce sprzedawać swój produkt
na całym świecie. Ten konkretny produkt zaprojektowany został w Słowenii i produkowany jest
w Unii Europejskiej. Przeznaczony jest do domowej produkcji kefiru. Firma oferuje współpracę
na podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji.
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Słoweńska organizacja prowadząca badania naukowe, która wykonuje pełen zakres testów
klinicznych dla firm i producentów działających w branżach farmaceutycznej i
biotechnologicznej oferuje swoje usługi potencjalnym partnerom na europejskim i bałkańskim
rynku. Firma chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy o świadczeniu usług.
Firma ze Słowenii - światowy projektant i producent innowacyjnych, wysokiej jakości części
kompozytowych z włókna węglowego dla przemysłu motoryzacyjnego (głównie motocykli i
samochodów), poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji i/lub umowy
produkcji. Firma jest także gotowa podjąć się produkcji na zamówienie, wykorzystując własną,
odrębną w odniesieniu do wcześniej przytoczonej, technologię do produkcji dekoracyjnego
wykończenia ramy/nadwozia (np. jednoczęściowy zbiornik paliwa w motocyklach).
Słoweńska firma zajmująca się produkcją różnego rodzaju produktów ze skóry i tkanin
poszukuje międzynarodowych dystrybutorów w celu sprzedaży skórzanych kapci.
Słowacka spółka, która działa w zakresie sprzedaży detalicznej sprzętu spawalniczego,
materiałów ściernych, sprzętu ochronnego i tnącego oraz produkcji elektrod do punktowego
zgrzewania (oporowego) poszukuje partnerów, aby rozwijać i rozszerzać swoją działalność w
kraju i za granicą. Preferowana jest współpraca handlowa poprzez umowy o świadczenie usług
dystrybucji oraz pośrednictwa.
Słowacka firma zaangażowana w produkcję nisko-energetycznych i pasywnych domów,
dachów i mebli, jak również innych prefabrykowanych produktów do takich domów poszukuje
partnerów (dystrybutorów, hurtowników i firm budowlanych) do współpracy na bazie umowy
usług dystrybucyjnych.
Słowacka firma ICT poszukuje sprzedawcy, dostawcy lub użytkownika końcowego dla swojego
programu systemowego gromadzenia, przetwarzania i prezentacji pomiarów energii
(konkretnie pomiarów energii elektrycznej, ciepła, wody, gazu itp. mierzonych przy użyciu
urządzeń rozproszonych). Firma preferuje współpracę analogiczną do franczyzowej umowy
agencyjnej (tylko bez żadnych opłat licencyjnych). Jako, że firma poszukuje również
użytkowników końcowych dla swojego systemu, możliwa jest również umowa licencyjna.
Tunezyjski prywatny uniwersytet poświęcony promowaniu wysokiej jakości edukacji poprzez
stałe przywództwo i innowacje przygotowuje uczniów do bycia ekspertami biznesowymi i
aktywnymi uczestnikami społeczności biznesowej i społeczeństwa.
Instytucja poszukuje zaangażowania w finansowe i franczyzowe umowy agencyjne z
partnerami z Francji, Niemiec, Holandii, Danii.
Tunezyjska firma informatyczna koncentruje się na rozwijaniu oprogramowania takiego jak:
Java Frameworks, zbiory danych Big Data, chmury obliczeniowe i systemy zarządzania treścią.
Firma poszukuje partnerów zainteresowanych zawarciem umowy o świadczeniu usług, umowy
pośrednictwa handlowego, która obejmuje świadczenie usług, umowy produkcyjnej jak
również umowy o współpracy technicznej w krajach Europy, głównie we Francji i Niemczech.
Tunezyjska firma specjalizuje się w produkcji armatury, zaworów do zbiorników do skroplonych
gazów (LPG), sprzętu ochrony przeciwpożarowej i zacisków elektrycznych.
Firma współpracuje z dystrybutorami w krajach na całym zachodzie Afryki. By zwiększyć sieć
eksportową firma proponuje potencjalnym partnerom zawarcie umowy o świadczeniu usług
dystrybucji. Firma również oferuje firmom wiodącym w branży urządzeń sanitarnych swoje
usługi jako podwykonawca.
Tunezyjski start-up produkujący wysokiej jakości organiczne i konwencjonalne daktyle,
szczególnie rodzaj DegletNour. Firma mieści się w Kebili w południowym regionie kraju, z
którego pochodzi najwyższej jakości DegletNour i 70% tunezyjskich daktyli. Od 2013 firma
zawarła umowy produkcyjne z wybranymi hodowcami w celu otrzymania organicznych daktyli
wysokiej jakości. Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów w Europie, Rosji,
Kanadzie i USA.
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Turecka firma farmaceutyczna z prawie 20-letnim doświadczeniem tworzy, produkuje i
dystrybuuje farmaceutyki we własnych obiektach w Turcji. Wszystkie produkty są
produkowane w standardzie DPP "dobrych praktyk produkcyjnych" (eng. GMP - Good
Manufacturing Process). Firma chciałaby sprzedawać swoje produkty w Europie z pomocą
dystrybutorów w ramach umowy dystrybucji.
Turecka firma specjalizuje się w świadczeniu różnych usług inżynieryjnych, technicznych i
handlowych dla zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw poprzez zastosowanie
przemysłowego modelu rozwoju biznesu. Firma chciałaby nawiązać współpracę na podstawie
umowy o świadczeniu usług.
Firma turecka produkująca konsumenckie wyroby plastykowe, poszukuje dystrybutorów do
współpracy w kilku krajach.
Tureckie biuro podróży z regionu Kayseri świadczy szeroką gamę usług dotyczących
przyjazdowych i wyjazdowych pakietów wypoczynkowych. Oferuje wiele usług w tureckiej
dzielnicy turystycznej. Firma posiada umowy usługowe z biurami podróży i touroperatorami, w
celu promowania pakietów podróżnych wśród klientów za granicą.
Turecka, średniej wielkości firma produkuje meble szpitalne takie jak stelaże szpitalne, stoły
egzaminacyjne, stoły, komody i nosze. Firma poszukuje partnerów w innych krajach i oferuje
swoje usługi jako podwykonawca.
Turecka firma, która świadczy usługi z dziedziny automatyki, inżynierii i opracowywania
projektów, oferuje systemowe usługi pod klucz w ramach umów podwykonawczych i / lub
usług.
Turecka firma inżynieryjna specjalizująca się w hydraulice, elektro-mechanice, robotyce,
mechanice i automatyce poszukuje agencji handlowych w Europie.
Turecka firma z Izmiru produkuje kremy, szampony i kosmetyki do makijażu. Firma kładzie duży
nacisk na badania i rozwój, stąd też dysponuje kadrą naukową z różnych dziedzin. Firma
rozpoczęła wprowadzanie na rynek nowych produktów i obecnie poszukuje dystrybutorów w
Europie.
Tureckie MŚP działające w sektorze energii odnawialnej opracowuje systemy i technologie
energii wodorowej, wytwarza wyposażenie przemysłowe oraz prowadzi prace B+R w tych
dziedzinach. Firma poszukuje inwestorów lub partnerów finansowych głównie ze Skandynawii
w celu wejścia na światowy rynek i rozwój produktów. Przewidywane formy współpracy to
umowa finansowa, produkcyjna lub świadczenia usług dystrybucyjnych.
Turecka firma założona w 2013 roku specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz
promowaniu implantów i kręgosłupa i ortopedycznych oraz narzędzi medycznych. Firma
oferuje szeroką gamę produktów i poszukuje dystrybutorów na całym świecie.
Turecka firma, która znajduje się w regionie Morza Egejskiego, produkuje silniki wysokoprężne
do samochodów ciężarowych i osobowych, pompy i zawory oraz ogólne urządzenia
przemysłowe. Firma poszukuje dystrybutorów ogólnych urządzeń przemysłowych w celu
zawarcia umów usług dystrybucji i pozyskania nowych klientów.
Turecka firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań komunikacyjnych dla systemu typu
urządzenie-urządzenie oraz Internetu rzeczy dla inteligentnych miast, lotnisk, bezpieczeństwa
ruchu drogowego, bezpieczeństwa i niezawodności informacji, szuka agencji handlowych na
rynku europejskim.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji precyzyjnych części i wyposażenia walcowni
walcówki, maszyn do produkcji prętów zbrojeniowych oraz walcowni taśm gorącowalcowanych
poszukuje agentów handlowych w Europie.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji opakowań plastikowych dla produktów
kosmetycznych, higieny osobistej, utrzymania czystości, opieki domowej, olejków mineralnych
oraz produktów przemysłowych poszukuje przedstawicieli handlowych na rynkach
europejskich.
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Turecka firma specjalizująca się w produkcji ponad 500 modeli pomp wodnych oraz systemów
podnoszenia ciśnienia - sprzężonych, jedno- i wieloetapowych, poziomych i pionowych,
zanurzalnych pomp do czystej wody i ścieków poszukuje dystrybutorów.
Turecka firma oferująca gotowe rozwiązania w branży dźwigowej, szuka agencji handlowych w
Europie.
Turecka firma specjalizująca się produkcji akcesoriów z tworzyw sztucznych mających
zastosowanie we wnętrzach jak i na zewnątrz, oferuje swoje usługi na podstawie umów
produkcyjnych i podwykonawstwa.
Turecka firma specjalizująca się w wyrobie skarpet damskich, męskich i dziecięcych poszukuje
dystrybutorów i agentów. Firma wyrabia swoje produkty wg standardów wysokiej jakości i
dostarcza je do lokalnych i międzynarodowych dostawców.
Turecka firma specjalizująca się w kompleksowej budowie fabryk, linii technologicznych,
usługach inżynieryjnych, automatyce oraz usługach posprzedażowych dla przemysłu
mleczarskiego i spożywczego szuka dystrybutorów.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji pieców do obróbki cieplnej dla przemysłu metali
żelaznych i nieżelaznych szuka agencji handlowych.
Turecki producent ciast i franczyzodawca ponad 70 cukierni w Turcji oferuje umowę
franczyzową.
Turecka firma dostarczająca usługi w segmencie automatyki przemysłowej oraz systemy
kontroli ruchu i prędkości oferuje swoje usługi jako podwykonawca.
Turecka firma specjalizująca się w obróbce i pakowaniu suszonych orzechów laskowych
stosowanych jako przekąska lub element diety zdrowotnej poszukuje partnerów do zawarcia
umowy dystrybucji.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji spoiw alkidowych, prepolimerów izocyjanianu, farb
i lakierów poszukuje agencji handlowych do współpracy.
Turecka firma specjalizująca się w obszarze elektroniki, automatyki i inżynierii maszyn oferuje
swoje usługi jako podwykonawca.
Ukraińska firma oferuje formowane termicznie jednorazowe opakowanie z BOPS (dwuosiowo
zorientowanego polistyrenu). Produkty są wytwarzane zgodnie z wymagającymi normami
jakości oraz spełniają standardy bezpieczeństwa żywności. Firma poszukuje agentów
handlowych lub dystrybutorów.
Producent oraz dystrybutor rowerów elektrycznych, działający na rynku od 2008 roku oferuje 3
różne modele rowerów elektrycznych wyprodukowanych w UK (składany rower miejski, damski
rower miejski, jak również rower terenowy). Firma oferuje również sprzęt i akcesoria do tych
rowerów. Firma obecnie szuka dystrybutorów i agentów na terenie UE.
Brytyjska firma oferuje specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla organizacji
sektora publicznego i prywatnego prowadzących profesjonalne badania ankietowe i poszukuje
agentów handlowych do reprezentowania swoich usług.
Brytyjska firma poszukuje europejskich dystrybutorów opracowanego przez siebie systemu do
blokowania natrętnych telefonów. System może zablokować niechciane telefony i może być
zaprogramowany do wykrywania specyficznych numerów. Firma chce wejść na nowe rynki i
jest otwarta na umowy dystrybucji na wyłączność w zależności od wielkości zamówienia.
Brytyjska firma prawnicza z siedzibą w Londynie z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem,
zapewnia miłą i profesjonalną pomoc prawną dla osób prywatnych i komercyjnych klientów
biznesowych. Kancelaria specjalizuje się we wszystkich aspektach prawa pracy, wymogów
regulacyjnych i legislacyjnych mających wpływ na przedsiębiorców. Firma oferuje umowy o
świadczenie usług przedsiębiorcom, którzy chcą tworzyć firmy w Wielkiej Brytanii.
Brytyjska firma produkuje opakowania do przechowywania artykułów artystycznych,
papierowych, dekoracyjnych, rzemieślniczych, akcesoriów do szycia i dziewiarskich oraz
dekoracji cukierniczych. Firma poszukuje dystrybutorów w całej Europie.
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Brytyjska firma z branży zamówień publicznych, zajmuje się łączeniem ekspertów biznesowych
na całym świecie z ich potencjalnymi klientami, pracownikami i partnerami, wewnątrz najlepiej
skomunikowanego, intuicyjnego rynku obejmującego pięć kontynentów. Zadaniem oferowanej
platformy będzie połączenie każdego biznesu z odpowiednim ekspertem. Obecnie firma
poszukuje partnerów świadczących usługi podwykonawstwa w takich dziedzinach jak: finanse,
rachunkowość, marketing, zasoby ludzkie, usługi prawne, cyfrowe, medialne i marketingowe.
Brytyjski start-up opracował nowy ekskluzywny i zaufany portal przeznaczony dla studentów.
Pozwala on na szukanie, znalezienie i rezerwację zakwaterowania po zaledwie kilku
kliknięciach. Dodatkowo, zapewnia specjalny zestaw usług dla właścicieli nieruchomości np.
usługi zarządzania własnością. Portal może zastępować obecne agencje zarządzania
nieruchomościami. Firma poszukuje uniwersytetów zainteresowanych dystrybucją i promocją
tej nowej usługi wśród studentów, na bazie umowy dystrybucyjnej.
Brytyjską firmą zajmująca się drukiem 3D dostarcza drukowane wyroby medyczne, w tym
drukowane na zamówienie modele anatomiczne 3D, których stosowanie ma skutkować
wzrostem korzyści medycznych (chirurgicznych) i generować korzyści ekonomiczne. Firma chce
nawiązać współpracę z agentami do poszukiwania innowacyjnych szpitali i lekarzy, którzy chcą
włączyć usługi drukowania 3D i produkty do swoich procedur, w ramach komercyjnej umowy
agencyjnej.
Brytyjski producent niezwykle smacznych lodów i sorbetów, który obecnie zaopatruje
restauracje, detalistów oferujących produkty premium, hotele w Wielkiej Brytanii, chciałby
poszerzyć swoją działalność o rynki Europy, Chiny i resztę świata. Firma chciałaby nawiązać
współpracę na podstawie umów pośrednictwa handlowego i/lub umów o świadczeniu usług
dystrybucji.
Firma kosmetyczna z Wielkiej Brytanii poszukuje krajowych i międzynarodowych
dystrybutorów produktów kosmetycznych. Firma oferuje szereg nowoczesnych kosmetyków
przeznaczonych wyłącznie dla potrzeb kobiet, do pielęgnacji rąk, paznokci i skórek. Firma
poszukuje partnerów chętnych do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucji.
Brytyjska firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji wysokiej jakości świec z wosku i
organicznych produktów zapachowych do domu dla butikowych i niszowych marek
europejskich marek oferuje możliwość współpracy w ramach umowy produkcyjnej.
Brytyjska firma inżynierska z siedzibą w północnej Anglii, specjalizująca się w tłumieniu
dźwięku, poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych dla swojego asortymentu:
elementy tłumiące dźwięki i wibracje, które zostały zaprojektowane specjalnie dla rynku hi-fi,
ale posiadają także wiele innych zastosowań.
Brytyjski producent produktów żywieniowych dla przeżuwaczy poszukuje dystrybutorów
innowacyjnego, niemedycznego środka na biegunki u cieląt, psów i kotów. Firma poszukuje
dostawców i dystrybutorów z sektora gospodarstw wiejskich, weterynarii dużych zwierząt i
rynku ochrony zdrowia, a także mniejszego rynku ochrony zdrowia zwierząt.
Brytyjski producent, z ponad 30-letnim doświadczeniem poszukuje dystrybutorów na całym
świecie dla elektrycznych systemów ogrzewania na podczerwień. Firma produkuje dwanaście
systemów, z których każdy zaprojektowany jest do rozwiązania konkretnego działania, np. w
biurach, różnych warunkach atmosferycznych etc. Zakres produktów obejmuje różne obszary,
w tym wewnętrzne, na zewnątrz, mobilne. Firma poszukuje partnerów wśród dystrybutorów,
którzy posiadają rozwinięte sieci dystrybucji oraz mają także zdolność do utrzymywania
zapasów.
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Brytyjska firma oferuje pełen zakres usług doradztwa w zakresie dostarczenia specjalistycznej
wiedzy interdyscyplinarnej dotyczącej jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jak również
spraw regulacyjnych dla sektora zdrowia zwierząt. Oferta dotyczy farmaceutyków,
immunologicznych dodatków paszowych. Firma zapewnia również weterynaryjne odczynniki
farmakoterapii i usługi zapewniania jakości. Firma chciałaby pracować w ramach umowy
podwykonawczej lub umowy o świadczenie usług z firmami działającymi w sektorze zdrowia
zwierząt.
Brytyjska firma, laureatka wielu nagród, opracowała technologię używaną w wielu
przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii, która pozwoliła na redukcję zanieczyszczeń środowiska
w niektórych regionach aż o 60% poprzez kontrolę pomp i zaworów w czasie rzeczywistym.
Firma oferuje swoje produkty do monitorowania ścieków na podstawie umowy dystrybucyjnej
lub agencyjnej.
Brytyjskie przedsiębiorstwo MŚP posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i
treningów piłkarskich opracowało nową gamę sprzętu treningowego dla bramkarzy. Ich
trenażery losowo zmieniają trajektorię piłki, odtwarzając odchylenia, co pozwala rozwijać
koordynację ręka-oko i czas reakcji. System został zatwierdzony przez brytyjską Premier
League, międzynarodowych bramkarzy i kluby piłkarskie. Firma stara się rozwinąć na rynkach
międzynarodowych poprzez komercyjne umowy agencyjne i dystrybucyjne.
Firma z UK z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prania oraz czyszczenia na
sucho, prowadzi szerokie doradztwo, szkolenia oraz usługi testowe dla sektora zdrowia, szpitali
oraz produkcji tekstylnej. Zakres ekspertyz zawiera specyfikacje tekstyliów, testy detergentów,
ocenę higieny oraz szkolenia dla praczy, hoteli oraz firm tekstylnych. Firma oferuje swoje usługi
na podstawie podwykonawstwa na całym świecie.
Belgijska firma rozwija i wprowadza na rynek innowacyjny rodzaj krzesła dziecięcego. Firma
posiada prototyp i poszukuje obecnie producentów do swojego produktu.
Bułgarska firma zajmująca się importem i handlem szuka dodatkowych produktów od
niezależnych producentów sprzętu turystycznego i wyposażenia w celu reprezentacji tego typu
produktów na bułgarskim rynki. Firma oferuje umowę dystrybucji.
Niemiecki operator systemów ogrzewania podczerwonego i węglowego opracował
innowacyjny element grzewczy (62,5 cm x 62,5 cm wzgl. 24,6 x 24,6) do zastosowania w dachu
lub stropach pośrednich. Firma poszukuje producentów, którzy mogą produkować sufity
podwieszane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub produkcyjnej.
Niemiecki producent lodów własnej produkcji poszukuje partnerów, którzy produkują
laminowane papierowe opakowania na lody. Firma poszukuje obecnie partnerów, którzy w
oparciu o umowę produkcyjną dostarczą wygodne i zindywidualizowane opakowania.
Niemiecka firma specjalizuje się w rekrutacji personelu, głownie do sektora opieki domowej,
ale także innych sektorów jak inżynieria, produkcja, IT, budownictwo i logistyka. Firma
poszukuje rzetelnych nowych partnerów w Europie, którzy mogą zrekrutować kompetentny
personel dla klientów agencji w Niemczech. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa o
świadczenie usług.
Niemiecki start-up z Frankfurtu specjalizuje się w usługach oprogramowania chmury. Firma ma
doświadczenie w architekturze chmury i coachingu dla hybrydowych i publicznych rozwiązań
chmury. Firma ma również doświadczenie we współpracy międzynarodowej i jest
zainteresowana podpisaniem umowy o świadczenie usług w celu przeniesienia realizacji
projektów informatycznych (tzw. nearshoring) związanych z aplikacjami mobilnymi na system
operacyjny Apple i Android.
Niemiecka firma z ugruntowaną pozycją na rynku jest bardzo doświadczona w zakresie
instalacji elektrycznych. Rosnące zamówienia wymagają współpracy z międzynarodowymi
podwykonawcami lub outsourcingu zdefiniowanych usług do przeprowadzenia dużych
projektów. W związku z tym, firma poszukuje strategicznego partnera do współpracy
długoterminowej.
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Niemiecka firma specjalizuje się w transporcie ciężarowym, chłodniczym, kolejowym i morskim
w Europie i posiada flotę ponad 300 pojazdów oraz zaplecze logistyczne w Rosji, Polsce, na
Białorusi i w Kazachstanie. Firma oferuje usługi transportowe i logistyczne dopasowane do
potrzeb klientów. Firma szuka firm transportowych w celu zawarcia umowy podwykonawstwa.
Niemiecka firma jest doświadczonym sprzedawcą różnych produktów z dziedziny sektora
budowlanego i akcesoriów ogrodniczych. Firma poszukuje obecnie możliwości poszerzenia
swojej oferty produktowej o modularne betonowe ogrodzenia. W tym celu firma poszukuje
producentów wysokiej jakości ogrodzeń z Czech, Słowacji, Polski i Rumunii.
Duńska firma projektowa specjalizująca się w aranżacji ścian opartej na laserowym cięciu
metalu i drewna z wysokiej jakości wykończeniem poszukuje doświadczonego producenta,
komunikatywnego, z doświadczeniem w pracy z projektantami i ekskluzywnymi produktami w
celu produkcji trzech projektów firmy.
Hiszpańska firma z Wysp Kanaryjskich specjalizująca się w komercjalizacji produktów w branży
hotelarskiej poszukuje europejskich dystrybutorów / dostawców, którzy chcieliby
skomercjalizować swoje produkty na terenie Afryki Zachodniej, zwłaszcza w Senegalu.
Katalońska firma specjalizująca się w badaniach rynkowych i usługach promocyjnych
produktów spożywczych i napojów, oferuje swoje usługi jako pośrednik handlowy dla
europejskich producentów ekologicznych, organicznych produktów bio zainteresowanych
zaistnieniem na rynku hiszpańskim. Firma w celu poszerzenia swojej gamy produktów
proponuje współpracę w oparciu o umowę dystrybucyjną lub agencyjną.
Prestiżowa firma z Hiszpanii z branży morskiej dostarcza pełen asortyment farb, lakierów,
emulsji oraz produkty dla łodzi. Firma poszukuje nowych produktów by uzupełnić swoją ofertę i
oferuje dystrybucję.
Francuska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji dostosowanych promocyjnych
upominków dla marek, katalogów sprzedaży wysyłkowej, graczy internetowych oraz
sprzedawców. Firma poszukuje fabryki specjalizującej się w produkcji różnego rodzaju toreb i
wyrobów skórzanych i innych naturalnych włókien, zlokalizowanych głównie w Portugalii,
Rumuni, Bułgarii i Polsce. Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy w oparciu o
umowę outsourcingową.
Francuskie centrum techniczne specjalizujące się w opracowywaniu receptur dla żywności i
napojów, opracowało ekologiczny produkt na bazie herbaty. Centrum szuka partnera, który
wyprodukuje nowy produkt i zapakuje w butelki wykonane z PET (Politereftalan etylenu).
Współpraca oparta na umowie produkcyjnej.
Francuskie MŚP, specjalizujące się w projektowaniu i produkcji układu napędowego statku
szuka firm zdolnych do dostarczenia w ramach podwykonawstwa pojedynczych, dużych
odlewów aluminiowych.
Grecka spółdzielnia handlująca produktami spożywczymi i owocami poszukuje firmy, która
świadczy skuteczne usługi marketingowe i oferuje wsparcie biznesowe firmom biorącym udział
w międzynarodowych wystawach.
Węgierska firma poszukuje umowy dystrybucyjnej z producentami lub dystrybutorami sprzętu
gospodarstwa domowego, systemów nawigacyjnych, inteligentnych urządzeń (w tym tablety,
zegarki, telefony i inne) systemów inteligentnego budownictwa, wyposażenia biurowego,
komputerów, urządzeń do przechowywania danych, produktów elektronicznych, sportowych i
urody, maszyn do robienia zdjęcia, Hi-fi, głośników, artykułów elektronicznych, urządzeń
gospodarstwa domowego i rozrywki i wszystkich akcesoriów.
Doświadczona firma z Izraela reprezentuje produkty farmaceutyczne, urządzenia medyczne,
odzywki medyczne i dla niemowląt firm z różnych krajów. Firma poszukuje producentów i
dostawców wysokiej jakości produktów ze wspomnianych branży. Firma chciałaby działać jako
wyłączny agent.
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Włoskie MŚP, należące do międzynarodowej grupy, oferuje swoje usługi jako dystrybutora na
rynku europejskim. Firma poszukuje dostawców produktów technicznych i innowacyjnych,
takich jak: komponenty elektryczne i elektromechaniczne, produkty dla automatyki i robotyki,
urządzenia przemysłowe, sprzęt medyczny i urządzenia, technologii związanych z Internetem
Rzeczy oraz energii odnawialnej. Firma oferuje współpracę w ramach dystrybucji, handlu lub
umowy o świadczenie usług.
Holenderskie MŚP działające w rolnictwie precyzyjnym poszukuje dostawców produktów do
odżywiania gleby w celu włączenia ich w technologię firmy. Preferowany dostawca powinien
mieć klientów w Polsce, Danii i Hiszpanii. Firma oferuje umowę licencyjną.
Holenderska firma posiada sieć paneuropejskich, niezależnych agentów sprzedaży, którzy
współpracują z klientami końcowymi. Firma oferuje swoje usługi dostawcom i producentom z
branży ochrony zdrowia na zasadzie umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej.
Przedstawiciel handlowy/agent z Holandii z branży otoczenia technicznego oferuje swoje usługi
producentom, które chcą wejść na rynek holenderski. Firma może wesprzeć firmy polskie w
pozyskaniu zleceń, sprzedaży i obsłudze posprzedażowej.
Z różnych produktów, które uchodzą przez jakość i renomę za najważniejsze europejskie marki
w branży, będąc wyłącznym dystrybutorem dla prestiżowego, włoskiego producenta owoców,
firma rumuńska służy każdemu sprzedawcy, który chce jak najlepiej dla swoich klientów.
Rumuńska firma jest gotowa do poszukiwania nowych możliwości importu od jakościowych
producentów owoców w Europie, aby powiększyć swój portfel produktów.
Rumuńska firma zajmująca się importem i sprzedażą składników dla piekarni, cukierni i
producentów lodów poszukuje nowych produktów do poszerzenia swojej oferty i oferuje
dystrybucję na rynku w Rumunii. Firma szuka producentów polew, lukru, kompotów
owocowych i koktajli owocowych.
Rumuńska pasieka jest producentem i dystrybutorem produktów pszczelich. Firma poszukuje
pyłków dzikiej róży i kasztana. Dystrybucja usług lub umowa wzajemnej produkcji są
pożądanymi formami współpracy.
Serbska firma zaangażowana w eksport, import, sprzedaż hurtową i dystrybucję świeżych
owoców i warzyw oferuje dystrybucję tych produktów na rynek serbski. Ta znana firma z
zachodniej Serbii posiada sieć kontaktów z krajowymi i zagranicznymi partnerami i działa
zgodnie ze standardami HACCP.
Szwedzka firma poszukuje europejskiego producenta detergentów. Firma chce rozwinąć
obecny produkt pod marką własną, który może być używany do ubrań sportowych. Produkt
powinien skutecznie usuwać zarówno brzydki zapach jak i plamy z ubrań. Korzyścią będzie jeśli
produkt będzie ekologiczny. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.
Słowacka firma dostarczająca rozwiązania w zakresie oznakowania i pakowania produktów
takich jak etykiety samoprzylepne i termokurczliwe i plastikowe okłady poszukuje producentów
i dostawców specjalnego suchego, nagumowanego papieru (z suchą powłoką klejącą) do
partnerstwa poprzez porozumienie produkcyjne.
Turecka firma działająca w obszarze sprzedaży hurtowej produktów oświetleniowych
poszukuje producenta urządzenia łączącego wentylację i oświetlenie dzienne (ventilight). Firma
oferuje współpracę w oparciu o umowę dystrybucyjną.
Turecka firma specjalizująca się w utrzymaniu, testowaniu i montażu pomiaru oporności
gruntu, dostarcza części zamienne dla instalacji wysokonapięciowych. Firma poszukuje
producentów sprzętu testującego generatory i transformatory, dla których byłaby
dystrybutorem w Turcji w oparciu o umowę dystrybucyjną.
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Brytyjska firma e-commerce, która obecnie sprzedaje ponad 150,000 produktów do ponad 100
krajów, w celu poszerzenia swojej gamy produktów poszukuje dostawców nieelektrycznych
zabawek, upominków i przedmiotów użytku domowego w oparciu o umowę agencyjną . Firma
umieści przedmioty na sprzedaż i nabędzie je od dostawcy po tym jak zostaną one zakupione
online przez klienta. Dostawcy są zobligowani do dostarczenia informacji o produkcie i stanach
magazynowych; preferowani są dostawcy, którzy mogą dostarczyć produkty do klienta
docelowego (tzw. drop shipping).
Brytyjska firma od 2005 roku dostarcza kluczowe produkty zarządcze dla brytyjskiego sektora
motoryzacyjnego. Produkty firmy są szeroko wykorzystywane przez przedstawicieli
handlowych i mogą być stosowane w połączeniu z innymi produktami takimi jak sejfy i
produkty promocyjne. Brytyjska firma poszukuje partnera biznesowego, z którym zawrze
umowę produkcyjną w celu produkcji plastikowych etykiet do kluczy.
Brytyjska firma meblowa dostarczająca meble na zamówienie skierowana do klientów i
detalistów w całej Wielkiej Brytanii poszukuje dostawców wewnętrznych wyrobów
dekoracyjnych i akcesoriów domowych. Firma oferuje usługi dystrybucji online w Wielkiej
Brytanii.
Ten brytyjski dystrybutor materiałów biurowych oferuje poprzez różne kanały dystrybucji
wielkie marki po niskich cenach. Obecnie dystrybuuje różnorodne artykuły piśmiennicze,
elektryczne, upominki i przedmioty użytku domowego i posiada ponad 10 000 linii w
magazynie, gotowych żeby tego samego dnia wysłać je z magazynu w Londynie. Obecnie firma
nabywa produkty z południowej Azji i Europy. Poszukuje możliwości poszerzenia swojego
portfolio i znalezienia konkurencyjnych dostawców kartek okolicznościowych poprzez
nawiązanie umowy dystrybucyjnej.
Brytyjska firma zaopatrzeniowa szuka producenta przewodów trzynormowych w celu zawarcia
umowy produkcyjnej. Przewody trzynormowe są to przewody odporne na wysokie
temperatury, ogień, używane są w panelach sterowania, rozrusznikach silnikowych i
włącznikach. Zlecenie dużej ilości do produkcji dla odpowiedniego partnera.
Brytyjskie przedsiębiorstwo zaopatrzeniowe szuka producenta modułowej aparatury
elektrycznej montowanej na szynach DIN o różnych wyjściach i napięciu w celu zawarcia
umowy produkcyjnej.
Londyńska marka artykułów gospodarstwa domowego od 2014 roku sprzedaje online szeroką
gamę unikatowych akcesoriów i wyrobów do domu, w oparciu o tradycyjne techniki z
nowoczesnym podejściem. Firma poszukuje obecnie możliwości poszerzenia swojego portfolio
i poszukuje europejskich producentów drewnianych, ceramicznych i lnianych produktów. Firma
jest zainteresowana zawarciem umowy dystrybucyjnej lub produkcyjnej.
Brytyjska firma wyprodukowała nowe, bezprzewodowe słuchawki i poszukuje firm, które
posiadają własne aplikacje i chciałyby zintegrować je z nowym produktem firmy brytyjskiej lub
które chciałyby rozwinąć nowe aplikacje. Współpraca będzie oparta na zasadzie umowy
licencyjnej lub podwykonawstwa.
Brytyjska firma specjalizująca się w dostarczaniu usług dla organizacji psychologicznych i ich
pracowników poszukuje doświadczonych firm, które pomogą im zaadoptować program do
różnych kultur i języków w Europie. Przewidywany rodzaj współpracy to umowa o świadczenie
usług.
Brytyjskie MŚP, które dostarcza towary do sektora organizacji dobroczynnych poszukuje
producenta miękkich zabawek z krajów Unii Europejskiej lub Turcji. Pluszaki muszą być
opatrzone oznakowaniem CE, testowane zgodnie z normą EN71 i dostarczone do początku
kwietnia 2017. Zakładany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna obejmująca produkcję
zabawek w oparciu o specyfikację firmy.
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Brytyjska firma zaprojektowała nowy rodzaj roweru trójkołowego dla aktywnych seniorów i
osób z problemami neurologicznymi. Trójkołowca można również używać podczas zawodów
sportowych dla niepełnosprawnych. Firma poszukuje partnerów do rozwoju, produkcji i
komercjalizacji produktu oraz do wypełnienia potrzeb obecnych klientów. Współpraca oparta o
umowę licencyjną, joint venture i/lub umowę produkcyjną z asystą we wprowadzeniu
produktu na rynek.
Brytyjskie MŚP opracowało innowacyjny nisko emisyjny, bezkorbowy gazogeneratorowy silnik,
który działa dla wielu wszystkich rodzajów paliwa, posiada niski koszt i ciężar i wytwarza
energię elektryczną o przewidywanej efektywności cieplnej 60%. Silnik generatora gazu
powoduje mniejsze tarcie i integruje odzyskane ciepło odpadowe więc nie wymaga żadnego
zewnętrznego chłodzenia lub systemu smarowania. MŚP obecnie poszukuje partnerów
przemysłowych do produkcji i handlu.
Brytyjska spółka poszukuje odpowiednich partnerów w celu zawarcia umowy produkcyjnej do
produkcji jednorazowych maszynek do golenia i golarek elektrycznych opartych na ich pomyśle
technologicznym i własności intelektualnej.
Brytyjskie MŚP z siedzibą w północno-wschodniej Anglii poszukuje producenta włókna
szklanego. Firma poszukuje producenta bel włókien szklanych w pełni przewodzących. Bele 22
kg powinny być sprężone do 500 x 500 x 500 mm, o średniej średnicy włókien szklanych
znajdujących się w tym rejonie 1,8 - 2,2 mikronów.
Firma oferuje zawarcie umowy produkcyjnej z potencjalnymi partnerami.
Brytyjska firma specjalizuje się w lokalizacji, marketingu i sprzedaży artykułów dla niemowląt
(do karmienia, dla bezpieczeństwa, zdrowotne i pielęgnacyjne). Firma posiada dostęp do
niezależnych aptek i ma sieć 6000 sprzedawców. Firma chce dołączyć nowe produkty do swojej
oferty i oferuje umowę agencyjną.

www.een.wmarr.olsztyn.pl

