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Oferty międzynarodowej współpracy biznesowej WRZESIEŃ 2017 

Lp. Nr referencyjny Streszczenie oferty 

1.    BODE20170809001 

Niemiecka firma zajmująca się sprzedażą hurtową zajmuje się pozostałymi zapasami, 
nadwyżkami, nadprodukcją, zapasami i ogólnymi towarami niemieckich / europejskich 
producentów. Sprzedaż hurtowa zapewnia niemal wszystkie rodzaje towarów po 
konkurencyjnych cenach dla szerokiego grona handlowców. Firma szuka nowych 
partnerów na całym świecie w zakresie umów dystrybucyjnych. 

2.   BOBG20170621001  

Bułgarska firma rodzinna specjalizująca się w pakowaniu w małe porcje cukru, 
słodzików, śmietanek do kawy oraz napojów w proszku z kawą i herbatą pragnie 
zawiązać umowę dystrybucyjną z partnerami chcącymi sprzedawać te produkty pod 
własną marką. Firma może również produkować produkty na zlecenie na podstawie 
umowy produkcyjnej. 

3.   BOCN20170720001  

Chińska firma specjalizuje się w ekstruzji i przetwarzaniu surowego aluminium. Główne 
produkty: aluminiowe pręty, aluminiowe profile i aluminiowe ściany osłonowe do drzwi 
i okien. Zgodnie ze strategią rozwoju firmy, poszukiwani są europejscy dystrybutorzy 
ich aluminiowych produktów. Potencjalna kooperacja opierałaby się o umowę 
dystrybucyjną. 

4.   BOCN20170727001  

Chińska firma specjalizująca się w produkcji puszek oraz wieczek do puszek oferuje 
swoje główne produkty w postaci wieczek do puszek o średnicach 201&200 SOT/RPT.  
Mogą być szeroko stosowane np. w sokach owocowych, napojach gazowanych, 
napojach funkcjonalnych czy piwach. W celu ekspansji biznesowej, firma szuka 
dystrybutorów swoich wieczek do puszek na całym świecie. Potencjalna kooperacja 
mogłaby się odbywać w oparciu o umowę dystrybucyjną. 
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5.   BOCZ20170824001  

Producent z Czech, mała rodzinna firma, oferuje atestowane ręcznie robione szalki 
Petriego oraz szkiełka do zegarków w różnych rozmiarach dla dystrybutorów szkła 
laboratoryjnego, działów badawczych i rozwoju firm lub każdych innych. Umowa 
dystrybucyjna i subcontractingu będzie podstawą kooperacji. Partner musi być godną 
zaufania firmą z własną historią i tradycją. 

6.   BODE20170221001  
Niemiecka firma opracowała i buduje pionowy system uprawy miejskiej. Firma 
poszukuje licencjodawców na rzecz producentów i partnerów handlowych. 

7.   BODE20170523002  

Niemiecka firma inżynieryjna specjalizująca się w planowaniu i inżynierii obiektów 
przemysłowych, instytucjonalnych i handlowych na dużą skalę poszukuje umów o 
świadczenie usług z partnerami na rzecz rozwoju projektu, współpracy w zakresie 
planowania projektów, znajomości krajowych przepisów i procedur. 

8.   BODE20170814001  

Niemiecka firma jest aktywna w zakresie rozwoju i personalizacji kultur komórek 
ssaków. Ostatnie ich osiągnięcie jest związane z komórkami ludzkimi oraz jajnikami 
chomika chińskiego łącząc wysokie działanie na wzrost komórek oraz krótkotrwałą 
transfekcję w jednym rozwiązaniu. Produkty są czysto chemiczne i bez użycia 
pierwiastka zwierzęcego. Stanowią ogromne narzędzie analityczne. Firma szuka 
przemysłowych/akademickich partnerów z sektora biotech/farmaceutycznego do 
umowy dystrybucyjnej i licencyjnej. 

9.   BODK20170824002  

Duńska firma oferuje oprogramowanie do prognozowania produkcji energii 
elektrycznej z energii odnawialnej (wiatru, słońca i wody), a także prognozy 
zapotrzebowania na energię elektryczną, z dokładnością do rynków. Rozwiązania 
oparte są na najnowszych algorytmach uczenia maszyn, opracowanych we współpracy 
z wiodącymi uniwersytetami. Firma poszukuje agentów w Wielkiej Brytanii, Francji, 
Włoszech i Portugalii w zakresie odnawialnych produktów, a także w Polsce w zakresie 
algorytmów ich ogrzewania. 

10.   BOFI20170717001  

Fińska firma wyspecjalizowana w projektowaniu anten, usług konsultingowych, 
pomiarowych i testujących poszukuje agentów handlowych do swoich usług w Danii, 
Holandii, Niemczech, Francji, Polsce i we Włoszech. Firma opracowuje niestandardowe 
rozwiązania antenowe dla systemów bezprzewodowych. Ich specjalnością jest 
komunikacja w terenie (NFC), identyfikacja radiowa (RFID), Internet rzeczy (IoT), 
Bluetooth, Wi-Fi, globalne systemy pozycjonowania (GPS), globalne systemy nawigacji 
satelitarnej (GNSS) i anteny komórkowe. 

11.   BOFR20170427003  

Francuska firma zajmująca się kreacją video 360ᵒ oraz wirtualną rzeczywistością oferuje 
swoje usługi dla marketingu cyfrowego i agencji zajmujących się komunikacją 
marketingową w oparciu o umowę usługową lub subcontractingu, a dla klientów 
związanych z turystyką i nieruchomościami umowę usługową. 

12.   BOFR20170718001  

Francuska firma zbierająca odpady (takie jak oleje do gotowania, kawa, produkty 
fermentowane) do produkcji biodiesla z używanych olejów spożywczych poszukuje 
porozumienia o usługach z władzami lokalnymi, MŚP, ośrodkami badawczymi w 
Europie. 

13.   BOFR20170802005  

Francuska firma specjalizująca się w produkcji pełnej gamy wentylatorów dla przemysłu 
i sektora wytwórczego, wentylatorów odśrodkowych i osiowych, elementów kół i 
wirników poszukuje agentów i dystrybutorów swoich produktów w Europie Środkowo-
Wschodniej, w Afryce Północnej i Azji. 

14.   BOIE20170215001 

Irlandzka firma zajmująca się produkcją ciemnej czekolady poszukuje dystrybutorów 
hurtowych. Jej wyroby są produkowane ręcznie w Irlandii, firma posiada doświadczenie 
na lokalnym rynku, a obecnie poszukuje wiarygodnych partnerów zagranicznych. Firma 
posiada długą tradycję produkowania ręcznie robionej ciemnej czekolady w tabliczkach 
i w woreczkach z surowców od starannie dobranych dostawców. 
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15.   BOIL20170326001  

Firma z Izraela specjalizuje się w tworzeniu na zamówienie rozwiązań do odsalania oraz 
oczyszczania wody. Firma oferuje szeroki wachlarz zaawansowanych oraz oszczędnych 
technologii do efektywnego odsalania wody morskiej oraz słonawej wody, jak również 
wody przemysłowej oraz ściekowej. Firma rozważa współpracę komercyjną oraz 
franczyzę. 

16.   BOIL20170713002  

Izraelska firma wprowadza innowacyjne niechemiczne rozwiązania do oczyszczania 
wody w procesie chłodzenia do użytku przemysłowego i komercyjnego. Technologia 
pozwala użytkować ponownie wodę tylko po zastosowaniu procesu elektrycznego, bez 
użycia chemii, w związku z czym oszczędzana jest energia, fundusze oraz  chronione 
środowisko. Poszukiwane są umowy usługowe, dystrybucyjne i licencyjne z firmami 
o ugruntowanej pozycji na rynku. 

17.   BOIL20170717001  

Firma z Izraela rozwija, produkuje i sprzedaje różnego rodzaju wysokiej jakości 
suplementy diety: Żelki pektynowe z witaminami oraz przekąski czekoladopodobne dla 
całej rodziny. Firma posiada kompletne portfolio produktów gotowych do sprzedaży. 
Firma szuka możliwości rozszerzenia swojego biznesu poprzez produkcję na zlecenie 
pod własną marką, firm farmaceutycznych i dystrybutorów, którzy będą dystrybuować 
ich produkty pod marką firmy. Regiony docelowe to Japonia, Chiny, Południowa 
Ameryka i Zachodnia Europa. 

18.   BOJO20170413001  
Firma handlowa z Jordanii założona w 2008 roku, wprowadziła do oferty w 2014 
orientalne produkty takie jak pasty sezamowe, Tahini, Halva itp. Szuka dystrybutorów 
i agentów do dystrybucji produktów na rynku UE. 

19.   BOJO20170713002  

Firma z Jordanii założona w 1992 roku uprawia i importuje najlepsze daktyle z krajów 
takich jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Algieria. Firma 
rozszerzyła swoją linię produktową o kawę arabską, suszone owoce, słodycze i orzechy 
arabskie. Obecnie firma chce rozwinąć swoją działalność poprzez zaangażowanie 
europejskich dystrybutorów dodając ich do swojej bazy dystrybucyjnej na jeden rok 
próbny z możliwością przedłużenia współpracy. 

20.   BOKR20170609001  

Profesjonalny producent automatycznej maszyny do wiązania w Korei Południowej 
powstał w 2003 roku. Firma ta oferuje 2 typy automatycznych maszyn do wiązania, 
które mają zastosowanie w rolnictwie, przemyśle lub w innych sektorach, w których są 
one potrzebne. Firma szuka europejskich partnerów w ramach umów dystrybucyjnych 
i agencji pośrednictwa handlowego, którzy mogą aktywnie promować te produkty na 
rynkach europejskich. 

21.   BOKR20170616004  

Firma południowo koreańska założona w 1997 roku specjalizuje się w produkcji 
lutownic. Firma koncentruje się na produkcji lutownic, końcówek lutowniczych i kleju. 
Obecnie firma ta poszukuje partnerów biznesowych we Francji i Polsce, którzy chcieliby 
dystrybuować produkty firmy na rynku europejskim w ramach porozumienia 
handlowego i umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

22.   BOKR20170704001  

Południowo koreańska firma założona w 2009 roku specjalizuje się w produkcji systemu 
noża powietrznego. Nóż pneumatyczny tej firmy został już dostarczony do dużych 
koncernów stalowych i firm motoryzacyjnych w Korei Południowej i za granicą. Firma 
stara się rozszerzyć swoją działalność na rynek europejski i poszukuje europejskich 
partnerów, którzy chętnie podpiszą umowę handlową lub dystrybucyjną. 

23.   BOKR20170705001  

Firma z Południowej Korei założona w 2011 i produkująca naczynia kuchenne oraz 
produkty związane z gotowaniem.  Głównym produktem są foremki do lodu, z których 
łatwo wydobyć kostki z produkowane z oddzielnymi sekcjami. Firma szuka możliwości 
rozszerzenia rynku na regiony europejskie i szuka w związku z tym partnerów do 
dystrybucji produktów na zasadzie umowy dystrybucyjnej. 
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24.   BOMK20170731001  

Firma IT z Macedonii opracowała łatwą w obsłudze i dostępną on-line platformę do 
fakturowania i płatności dedykowaną zwłaszcza dla MŚP. Platforma pozwala 
użytkownikom w prosty sposób wysyłać faktury i otrzymywać bezzwłocznie płatności 
poprzez wybór jednej z dostępnych on-line metod płatności takich jak Paypal, Payoneer 
lub Stripe. Poszukiwana jest umowa usługowa. 

25.   BONL20170601001 

Holenderska firma związana z ochroną zdrowia stworzyła jeden z największych, 
niezależny rejestr cyfrowy pacjentów (PHR) w Holandii. Platforma jest w czołówce 
światowej i jest przedmiotem zainteresowania ze strony szpitali uniwersyteckich i 
naukowców. Firma oferuje swój rejestr na zasadzie umowy usługowej i szuka 
partnerów w sektorze medycznym w celu ułatwienia realizacji multidyscyplinarnych 
i międzynarodowych projektów badawczych. 

26.   BONL20170808001 

Holenderska marka odzieżowa z kolekcją ponad 125 wyjątkowych produktów w 
szerokiej gamie kolorów dla niemowląt i dzieci poszukuje dystrybutorów lub agentów 
handlowych, którzy mogą oferować ich produkty na rynkach Europy, USA i Azji. 
Potencjalna współpraca będzie odbywać się w ramach umowy handlowej lub 
dystrybucyjnej. 

27.   BONL20170822002  
Holenderska firma oferuje innowacyjny detergent, który zmienia zwykle ubrania 
w ubrania z ochroną UV. Po upraniu w oferowanym produkcie, ubrania posiadają UV 
faktor powyżej 50. Firma szuka agentów w UE do umowy komercyjnej. 

28.   BOPT20170814002  
Portugalska firma - doświadczony producent sera, chcąc rozszerzyć swoją działalność 
na rynki zagraniczne, poszukuje dystrybutorów i sprzedawców do współpracy w 
ramach umów dystrybucji lub umów przedstawicielstwa handlowego.  

29.   BOQA20170717001  

Producent z Kataru szuka dystrybutorów, agentów i sprzedawców oraz producentów 
oryginalnego wyposażenia (OEM) dla medycznych strzykawek, igieł podskórnych oraz 
kaniul dożylnych w Afryce, Azji, Oceanii, Ameryce Łacińskiej i Europie. Firma oferuje 
produkty medyczne z opatentowaną technologią i produkowanych z medycznych 
nieprzetworzonych materiałów. Firma oferuje również usługi OEM dla producentów 
sprzętu medycznego. 

30.   BORO20170516003  
Rumuńska firma z doświadczeniem w produkcji skórzanych walizek, torebek oraz szelek 
oferuje zagranicznym parterom usługi podwykonawstwa w tym zakresie. 

31.   BORU20170327002  
Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji pieców do wypalania (komór do suszenia 
drewna)  szuka partnerów do zawarcia umowy komercyjnej i dystrybucyjnej. 

32.   BORU20170710002 

Rosyjska firma produkująca sprzęt medyczny taki jak czujniki badające biomechanikę 
ruchów, kinematykę chodu, aktywność mięśni (EMG) oraz korekcji funkcji 
motorycznych przy użyciu funkcjonalnej elektrostymulacji oraz biofeedbacku poszukuje 
dystrybutorów. 

33.   BORU20170711001  
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji grzybów chaga poszukuje zagranicznych 
dystrybutorów. 

34.   BORU20170714005 

Rosyjska firma produkująca siatki z tworzyw sztucznych dla budownictwa, rolnictwa 
i rolnictwa obszarów wiejskich, projektowania krajobrazu, materiały geosyntetyczne, 
ogrodzenia awaryjne, środki identyfikacji i usług w zakresie wykopów podziemnych 
poszukuje partnerów w Unii Europejskiej w ramach usług dystrybucyjnych lub umowy 
produkcyjnej. 

35.   BORU20170717001  
Rosyjski producent wyrobów tartacznych i brykietów paliwowych poszukuje hurtowych 
klientów i agentów handlowych, którzy chcieliby kupić lub odsprzedawać produkty 
firmy w ramach umowy dystrybucyjnej lub umowy handlowej. 

36.   BORU20170802001  
Rosyjska firma specjalizująca się w rozwoju i produkcji urządzeń medycznych oraz 
odczynników do diagnostyki poszukuje partnerów zagranicznych w ramach umowy 
dystrybucyjnej. 
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37.   BORU20170808002  

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji ponad 300 modyfikacji lamp LED w 12 
kierunkach szuka dystrybutorów i przedstawicieli handlowych na rynkach 
zagranicznych. Współpraca zostanie zorganizowana w ramach umowy o świadczenie 
usług dystrybucji i / lub umowy handlowej. 

38.   BORU20170809004 
Rosyjska firma specjalizująca się w dostawie części zapasowych, komponentów, 
akcesoriów oraz narzędzi do obrabiarek szuka partnerów do współpracy w oparciu 
o umowę komercyjną. 

39.   BORU20170809009 
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji tarcicy i granulatu poszukuje partnerów 
w krajach UE do współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej i handlowej. 

40.   BOSK20170704001  

Portal internetowy prowadzony przez słowacką firmę jest usługą online dla 
samorządów i gmin, która została stworzona w celu uproszczenia pracy z dokumentami 
strategicznymi. Są one zazwyczaj opracowywane i poprawiane tylko przez redaktorów 
tekstowych. Zwykle jest to ktoś z gminy lub urzędu. Słowacka firma poszukuje głównie 
agenta na rynek austriacki, niemiecki, polski i ukraiński lub partnera strategicznego, 
który może być pomocny w procesie wprowadzania produktu na rynek. 

41.   BOTR20161129001 
Turecka firma specjalizująca się w produkcji trycykli i rowerów czterokołowych szuka 
dystrybutorów. 

42.   BOTR20161215003  

Turecka firma wyspecjalizowana w panelach słonecznych, systemach energetycznych, 
ogniwach paliwowych, urządzeniach do ogniw paliwowych, elektrolizerach, rurkach 
wodorowych, projektach związanych z wodorem i bateriami słonecznymi oraz energii 
wiatrowej, poszukuje partnerów do podpisania umów dotyczących produkcji i 
podwykonawstwa. 

43.   BOUK20161212005  

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii opracowała oprogramowanie jako usługę 
wspomagającą osoby w zarządzaniu i rozwijaniu swojego biznesu. Celem firmy jest 
zwiększenie produktywności, dzięki czemu klienci mogą wznieść się wyżej w 
komunikacji, synchronizacji i współpracy. 
Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii poszukuje doświadczonego partnera handlowego 
w celu promowania swojego produktu na swoich rynkach lokalnych w ramach umowy 
handlowej. 

44.   BOUK20170707002  

Brytyjska firma, globalna, nagradzana agencja marketingowa oferuje cyfrowe strategie, 
rozwój technologii, kampanie on-line, ekspertyzy dot. mediów społecznościowych, 
projektowanie oraz usługi analityczne dla europejskich firm wchodzących na rynek 
latynoamerykański. Firma oferuje podwykonawstwo i umowę o świadczeniu usług, 
mające na celu zwiększenie rozpoznawalności firm na rynkach Ameryki Łacińskiej. 

45.   BOUK20170719001  

Brytyjski producent i dostawca szerokiej gamy umywalek z granitu, ręcznie robionych 
ceramicznych zlewozmywaków kuchennych i ze stali nierdzewnej, posiadający już sieci 
dystrybucji w Wielkiej Brytanii i poza nią, poszukuje nowych dystrybutorów i 
przedstawicieli handlowych do współpracy w ramach długoterminowych umów.    

46.   BOUK20170728005  

Wiodący angielski producent i eksporter instrumentów i implantów chirurgicznych, 
stomatologicznych, stosowanych w układzie sercowo-naczyniowym, szczękowym, 
ortopedycznym, kręgosłupowym i neurochirurgicznym szuka umowy dystrybucyjnej, 
najchętniej z Francji, Holandii, Szwecji, Finlandii, Belgii i Hiszpanii. 

47.   BOUK20170814001 

Brytyjska firma oferuje usługi regeneracji urządzeń elektromechanicznych dla 
producentów OEM. Używane urządzenia są przywracane do stanu "jak nowe" i wracają 
na rynek. Pozwala to na najwyższy poziom zysków dla środowiska naturalnego, co 
promowane jest w ramach gospodarki okrężnej.  Firma oferuje również usługi 
produkcyjne/serwisowe dla importerów nieposiadających własnej bazy produkcyjnej. 
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48.   BOVN20170724001  

Młoda, wietnamska firma założona w 2016 r. produkuje drewniane klocki w różnych 
rozmiarach, z których można tworzyć obiekty rożnych rozmiarów i kształtów. Produkt 
pomaga stymulować kreatywność i  cierpliwość, jest przeznaczonych dla dzieci i 
dorosłych. Firma poszukuje dystrybutorów, importerów i agentów handlowych w 
krajach UE. 

49.   BRDE20170718001  

Niemiecka firma stara się inwestować w technologie związane z produkcją aplikacji 
(AM). Firma finansuje oprogramowanie AM, sprzęt i materiały, a także inwestycje 
rzeczowe w maszyny w celu stworzenia najnowocześniejszych miejsc produkcyjnych 
w celu produkcji serii AM lub zastosowań masowych. Poszukiwani partnerzy to 
przedsiębiorstwa przemysłowe i startupy chcące / wchodzące na rynek AM. Firma 
poszukuje umów finansowych. 

50.   BRDE20170807001  

Sprzedający oferuje produkty i usługi dla klubów sportowych koncentrujących się na 
sztukach walki. Aby rozszerzyć ofertę o konkretną odzież sportową dla sztuk walki, 
nowo powstała mała firma poszukuje producenta. Poszukiwanym partnerem jest firma 
z branży tkactwa, która może produkować bardzo konkretne tkaniny. Ponadto firma 
szuka partnera, który może przetworzyć tkaniny poprzez szycie, według własnych 
specyfikacji, które nie są jeszcze dostępne na rynku. Idealnym partnerem byłaby firma 
zajmująca się obiema dziedzinami. 

51.   BRES20170718001  

Hiszpańskie MŚP ma rozwiązanie oparte na technologii światła widzialnego 
umożliwiające dostęp do informacji dostępnych w pojeździe samochodowym, 
wykonywanie prewencyjnych zadań diagnostycznych i / lub kontrolowanie dostępu do 
określonych pojazdów. Technologia ta jest testowana w terenie. Firma, która otrzymała 
dofinansowanie w instrumencie H2020 dla MŚP w fazie 2, poszukuje porozumienia 
o usługach doradczych z akceleratorami biznesu związanymi z przemysłem 
motoryzacyjnym oraz dostępem do pomocy finansowej lub inwestycji. 

52.   BRFI20170817001  

Fińska firma działająca w branży stoczniowej rozwija swoją działalność i szuka 
dostawców i podwykonawców z różnych krajów Europy Wschodniej. Szczególnie 
interesujący są dostawcy osprzętu, mebli morskich i sanitarnych oraz podwykonawców 
do instalacji technicznych oraz do projektowania i inżynierii. Firma poszukuje 
długoterminowych partnerstw w dziedzinie produkcji, podwykonawstwa i 
outsourcingu. 

53.   BRSE20170801001  

Szwedzkie przedsiębiorstwo branży med tech z nowatorskimi bransoletkami, 
używanymi w sektorze opieki zdrowotnej, poszukuje producenta bransoletek 
wielokrotnego użytku wykonanych z krzemu i metalu. Producent powinien mieć 
siedzibę w Europie, być w stanie dostarczyć dobrą jakość i ostatecznie dużą ilość. 

54.   BRUK20170726001  

Południowo-zachodnie, brytyjskie MŚP jest hurtownią markowych kosmetyków. Firma 
poszukuje producentów lub dostawców znanych i pojawiających się markowych 
produktów kosmetycznych w celu zwiększenia zapasów, aby zaspokoić rosnący popyt. 
Firma chce współpracować z partnerami za pośrednictwem umowy dystrybucyjnej. 

55.  BOLT20170728001 

Litewska firma została założona w 2008 roku na Litwie i sprzedaje odzież projektantów 
oraz produkty uzupełniające. Obecnie rozwinęła się w sieć pięciu sklepów detalicznych 
na Litwie i wielu punktach sprzedaży detalicznej na całym świecie. Przedsiębiorstwo 
planuje ciągły rozwój sieci sprzedaży, dlatego poszukuje pośredników handlowych 
i agencji franczyzowych, które już działają w tej branży. 

56.  BOPT20170726001  

Firma z Aveiro, Portugalia działająca w branży budowlanej i precyzyjnej, spawalniczej, 
montażu elektromechanicznego,  uruchamiania różnych technologii przemysłowych, 
ściśle spełniających wymagania mechaniczne, elektromechaniczne, pneumatyczne 
i hydrauliczne poszukuje zagranicznych partnerów do ustanowienia umowy 
produkcyjnej lub usługowej. 
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57.  BORO20170721001 
Firma rumuńska produkuje różne rodzaje opakowań papierowych i polietylenowych. 
Firma jest zainteresowana określeniem partnerów międzynarodowych w celu zawarcia 
umów dystrybucyjnych lub podwykonawstwa. 

58.  BOVN20170719001 

Wietnamska firma jest jedynym dostawcą usług w przemyśle mody i produkcji, 
wspierającym niezależnych i wschodzących projektantów, którzy skutecznie 
uruchamiają swoje kolekcje i redukują koszty w swoich bieżących operacjach. Oferują 
usługi produkcyjne i podwykonawcze, począwszy od procesu projektowania, przez cały 
cykl produkcyjny. 

59. BOAM20170626001 

Ta firma ormiańska specjalizuje się w produkcji różnych frakcji naturalnych, 
modyfikowanych / aktywowanych oraz wzbogaconych bakteriami produktów 
zeolitowych (jest to innowacyjny i perspektywiczny produkt w tej dziedzinie 
przemysłu). Firma poszukuje partnera biznesowego do współpracy w ramach umowy 
dystrybucyjnej. 

60. BOAM20170704001  

Firma z siedzibą w Armenii produkuje dżemy, cukierki i napoje owocowe, które 
zawierają tylko naturalne składniki. Firma ta specjalizuje się w produkcji zdrowej 
żywności z innowacyjnym podejściem. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów do 
współpracy w ramach umowy agencyjnej i umowy dystrybucyjnej. 

61. BOAT20170714001  
Austriacki deweloper i producent interaktywnych książek dla dzieci stara się tworzyć 
wzajemnie korzystne relacje z potencjalnymi partnerami dystrybucyjnymi w Europie 
Wschodniej i Skandynawii. Firma skupia się na rynku zabawek i rynku książek dla dzieci. 

62. BOBA20160223001  
Firma z Bośni i Hercegowiny produkująca meble metalowe dla placówek medycznych, 
szkół, biur i gastronomii, poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy 
produkcji, podwykonawstwa lub umowy dystrybucji.  

63. BOBA20161017001 

Firma z Bośni i Hercegowiny specjalizuje się w produkcji obrabiarek do formowania 
metali. Produkcja obejmuje maszyny do cięcia metali i inne maszyny do produkcji. 
Firma ma korzystne położenie - 50 km do granicy UE, w pobliżu autostrad i sieci 
kolejowych. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów dotyczących 
wytwarzania lub outsourcingu oraz podwykonawstwa, co oznacza produkcję lub 
świadczenie odpowiednich usług dla nich. 

64. BOBA20170703001 

Bośniacka firma produkuje preparaty farmaceutyczne, takie jak suplementy diety, 
produkty medyczne i kosmetyczne, jak i herbaty lecznicze zapakowane w wysokiej 
jakości filtry w kształcie piramidy. Firma poszukuje partnerów do dystrybucji 
produktów na europejskim rynku. 

65. BOBA20170707001  
 Bośniacka firma działająca w branży produkcji tekstyliów poszukuje partnerów 
zainteresowanych usługami podwykonawstwa w zakresie pikowania oraz produkcji 
pikowanych materiałów dla producentów ubrań. 

66. BOBA20170720001 
Firma z Bośni i Hercegowiny produkująca torby z polietylenu i folii do użytku osobistego 
i przemysłowego poszukuje dystrybutorów istniejących produktów lub umowy 
produkcyjnej z firmami z krajów Unii Europejskiej. 

67. BOBA20170720002 

Producent i przetwórca roślin leczniczych, aromatycznych i ziołowych pochodzących 
z Republiki Srpska, z Bośni i Hercegowiny, specjalizujący się w produkcji herbat, olejków 
eterycznych, hydrolanów i olejków eterycznych, poszukuje dystrybutorów lub agentów 
reprezentujących swoje produkty na rynku międzynarodowym. 

68. BOBA20170808001  

Założona w 1988 roku firma z Banja Luki (Republika Serbska, Bośnia i Hercegowina), 
poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji i umowy produkcji. 
Główną działalnością firmy jest produkcja damskiej bielizny i damskich  strojów 
kąpielowych. Firma zatrudnia obecnie 70 pracowników, głównie kobiet. W 2002 roku 
firma uzyskała certyfikat ISO 9001: 2008 wydany przez SGS (Société Générale de 
Surveillance) Zurich. Produkty z kolekcji firmy można znaleźć na rynkach Bośni 
i Hercegowiny, Serbii, Chorwacji, Macedonii i Szwecji. 
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69. BOBG20170621001 

Rodzinna firma z Bułgarii specjalizująca się w przepakowywaniu małych porcji cukru, 
słodzików, śmietanek do kawy i napojów rozpuszczalnych z kawą i herbatą poszukuje 
dystrybutorów zainteresowanych sprzedażą ich produktów pod ich marką. Firma jest 
także w stanie produkować produkty private label w oparciu o umowę produkcyjną. 

70. BOBG20170808001  

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji 100% organicznych surowych batonów 
i surowych krakersów z ekologicznych warzyw poszukuje dystrybutorów. Produkty 
oparte są na bezglutenowych surowcach biologicznych o najwyższej jakości bez 
dodatku cukru, wolnych od laktozy, bez GMO, bez konserwantów i dodatków po 
optymalizacji. Firma szuka partnerów z Europy, aby sprzedawać i promować swoje 
produkty w ramach umowy dystrybucyjnej. 

71. BOBR20170802001 
Brazylijska firma zajmująca się pielęgnacją skóry proponuje szeroką gamę produktów 
do pielęgnacji stóp, pielęgnacji dłoni i pielęgnacji paznokci. Firma poszukuje partnera 
w celu dystrybucji swoich produktów na rynek europejski. 

72. BOBR20170817001 

Brazylijska firma meblowa, z siedzibą w Paraná na południu Brazylii, rozwija i produkuje 
innowacyjne i wysokiej jakości produkty, takie jak stoły do jadalni, kawiarni i stoły 
boczne, kredensy i konsole. Firma poszukuje międzynarodowych importerów 
i partnerów do komercjalizacji swoich produktów za granicą. 

73. BOCN20170616001  

Firma z Chin produkująca przemysłowe maszyny i materiały do druku 3D poszukuje 
dystrybutorów i agencji handlowych. Z powodzeniem opracowała pierwszy w Chinach 
najwyższej klasy sprzęt i materiały do spiekania laserowego, stając się jedyną firmą 
produkującą sprzęt do spiekania laserowego do produkcji w jednym miejscu. Typy 
współpracy: umowy handlowe lub umowy dotyczące usług dystrybucyjnych. 

74. BOCZ20161202001 

Niewielka czeska agencja projektowa reprezentuje utalentowanych czeskich 
projektantów na swojej platformie internetowej i na rynku komercyjnym. Agencja ta 
jest zainteresowana współpracą z innymi firmami z branży kulturalnej, w szczególności 
branży projektowej, które byłyby zainteresowane zawarciem umowy o świadczenie 
usług. 

75. BOCZ20170727001 

Czeska firma działająca w sektorze przetwórstwa drzewnego specjalizuje się w 
produkcji stolarki. Głównym celem jest produkcja placów zabaw dla dzieci oraz 
produkcja półfabrykatów na różne urządzenia (automaty sprzedające itp.). Firma 
zajmuje się produkcją niestandardowych mebli, stolarki budowlanej i produktów 
zgodnie z wymaganiami klienta. Oferowana jest współpraca w formie porozumienia 
o usługach dystrybucyjnych i podwykonawstwie. 

76. BOCZ20170727002  

Ta czeska firma produkuje i sprzedaje ręcznie wykonane sandały skórzane oraz inne 
wyroby skórzane (paski, torby itp.) dla mężczyzn i kobiet. Wszystkie produkty są ręcznie 
robione z wysokiej jakości materiałów. Obecnie firma poszukuje sprzedawców lub 
dystrybutorów z innych krajów UE swoich produktów w celu wejścia na nowe rynki. 

77. BOCZ20170816001 

Czeska firma z regionu morawsko-śląskiego specjalizująca się w produkcji kruszyw 
spawanych, o wymiarach typowych i nietypowych, płotów ruchomych i stałych lub krat 
z gabionu oferująca system ochrony taśmociągów, system wewnętrznego ogrodzenia 
maszyn, zakłady produkcyjne, zapasy itp. poszukuje partnera za pośrednictwem umowy 
o produkcję. 

78. BODE20170519001  

Niemiecka firma aktywna w zakresie rozwoju i produkcji szaf rozdzielczych, inżynierii 
systemów sterowania jak i kabli oferuje umowę subcontractingu lub produkcji szaf 
i oprogramowania PLC potencjalnym partnerom w sektorze mechaniczno-
elektrycznym, produkcyjnym lub maszynowo-fabrycznym. 

79. BODE20170522001 

Niemiecka firma opracowała urnę pogrzebową o specjalnych cechach, takich jak 
zintegrowana komora pamiątkowa, zintegrowany system audio czy indywidualne 
dekoracje. Firma poszukuje chętnych do zawarcia umów kupna lub licencji na całym 
świecie. 
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80. BODE20170718001 

Akredytowane laboratorium testowe z północno-wschodniej części Niemiec oferuje 
badania w zakresie higieny i bezpieczeństwa urządzeń medycznych. Firma jest 
międzynarodowo uznawana zgodnie z EN ISO / IEC 17025 i ma doświadczenie od ponad 
dwóch dekad. Dzięki sprawdzonym metodom testowym laboratorium przyczynia się do 
zapewnienia jakości w sektorze opieki zdrowotnej na całym świecie. Firma poszukuje 
producentów sprzętu medycznego by zaoferować im pakiety testów jakościowych na 
podstawie umowy serwisowej. 

81. BODE20170724001  

Niemiecki innowator i twórca platformy do integracji w chmurze, która przyśpiesza 
i upraszcza ważne procesy biznesowe, takie jak aktualizacje danych, generowanie 
faktur lub wzajemne połączenia wielu kanałów handlowych i dystrybucyjnych, oferuje 
umowę dotyczącą usług dystrybucyjnych i umowę licencyjną na rzecz partnerów na 
całym świecie. 

82. BODE20170731001 

Niemiecka firma oferuje firmom sektora MSP oprogramowanie jako usługę (SaaS), 
które pozwala na dostosowanie się do wymogów nowej unijnej regulacji EU General 
Data Protection Regulation. Produkty i usługi obejmują techniczne i organizacyjne ramy 
tej regulacji, są dostępne w jęz. angielskim, niemieckim i japońskim, a także wspierana 
przez usługi wielojęzycznej ochrony danych poprzez pełnomocnika ds. danych 
osobowych (DPO). Firma poszukuje do współpracy międzynarodowych firm 
prawniczych oraz podmiotów zainteresowanych dystrybucją, licencjobraniem oraz 
umowami o świadczenie usług. 

83. BODE20170804001  

Niemiecka firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji żywności dietetycznej, 
produktów leczniczych i suplementów diety pomagających w redukcji wagi, 
wzmacnianiu układu odpornościowego, poprawie samopoczucia, detoksykacji, itp. 
Firma poszukuje dystrybutorów w różnych krajach europejskich mających dobre 
połączenia z kanałami opieki zdrowotnej w kilku krajach europejskich. 

84. BODE20170808001 

Niemiecka firma specjalizuje się w projektowaniu i dostarczaniu specjalistycznych 
rozwiązań i urządzeń elektronicznych i mechatronicznych dla inżynierii 
sprzętu/oprogramowania, optycznej analizy gazów, technologii sterowania 
i przetwarzania obrazu. Przedsiębiorstwo posiada najnowocześniejsze zaplecze 
rozwojowe i produkcyjne oraz może dostarczyć swoim klientom rozwiązania 
dostosowane do ich potrzeb. Poszukuje firm i wynalazców, by zawrzeć z nimi umowy 
o świadczeniu usług dystrybucji i outsourcingu. 

85. BODE20170815001 

Niemiecka firma ma długą tradycję w produkcji produktów do uzdatniania wody. 
Niektóre z tych produktów to urządzenia wykorzystujące promieniowanie 
ultrafioletowe do oczyszczania wody bez użycia środków chemicznych w 
gospodarstwach domowych, na jachtach i przyczepach kempingowych lub wszelkiego 
rodzaju basenach i stawach. W przypadku tych zrównoważonych urządzeń niemiecka 
firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych na podstawie umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy pośrednictwa handlowego.  

86. BODE20170825001  

Niemiecka firma specjalizująca się w profesjonalnych usługach konsultingowych 
z zakresu IT i tworzenia oprogramowania opracowała unikalna, przyjazną dla 
użytkownika platformę do cyfrowego wspierania przedsiębiorstw. Firma stworzyła 
również interaktywne, wydajne narzędzie edukacyjne z zakresu zarządzania 
przedsiębiorstwem. Firma poszukuje partnerów w celu podpisania umowy 
o świadczenie usług lub do zawiązania spółki joint venture w celu opracowania 
kolejnych rozwiązań z zakresu IT, opartych na jej produktach. 



 
 

       www.een.wmarr.olsztyn.pl   

87. BOEG20170816002 

Firma egipska specjalizuje się w projektowaniu i produkcji różnego rodzaju produktów 
oświetleniowych, które oferują duże możliwości oszczędzania energii i mogą być 
stosowane w wielu zastosowaniach, takich jak oświetlenie mieszkaniowe, handlowe, 
biurowe i uliczne, jak również systemy oświetleniowe, które mogą być wykorzystane 
przez gospodarstwa drobiarskie. Firma chce rozszerzyć swoją działalność i poszukuje 
dystrybutorów i agentów na swoje produkty we wszystkich krajach EEN w Europie. 

88. BOES20170131002  

Hiszpańskie MŚP specjalizujące się w rozwiązaniach telekomunikacyjnych, oferuje 
szerokopasmowy dostęp do Internetu na obszarach wiejskich i morskich za 
pośrednictwem satelity. Firma nawiąże współpracę z przedstawicielami handlowymi, 
którzy podjęliby się promocji oferowanych usług na nowych rynkach i / lub firmami, 
poszukującymi rozwiązań z zakresu łączności, gotowych rozpocząć współpracę 
w ramach  umowy o świadczenie usług. 

89. BOES20170411001 

Hiszpański producent płyt gipsowo-kartowych poszukuje porozumień dystrybucyjnych 
dotyczących specjalnej płyty do sufitów i ścian wewnętrznych. Płyty wykonane są 
z tynku i pokryte różnymi okleinami z winylu, a wykończenie powierzchni dostępne jest 
w białych lub innych dekoracjach. 

90. BOES20170704001 

Hiszpańska firma z siedzibą w Albacete specjalizuje się w produkcji warzyw mrożonych 
i konserwowych o najwyższych standardach jakościowych i obejmuje szeroki zakres: 
super słodkie kolby kukurydzy, zielony groszek, cebulę, brokuły, kalafior, quinoa itd. 
Firma poszukuje pośredników handlowych, dystrybutorów lub agencji handlowych 
zainteresowanych jej produktami w celu rozszerzenia swojej obecności w Europie i za 
granicą. 

91. BOES20170706001 

Hiszpańska firma projektująca i produkująca unikalne, własne biosystemy czujników do 
nie wymagającej znakowania analizy molekuł w czasie rzeczywistym, o możliwościach 
zbliżonych do technologii ELISA  (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay). Urządzenia są 
stosowane w sektorze zdrowia, farmaceutycznym, spożywczym oraz badań materiałów. 
Firma poszukuje dystrybutorów urządzeń naukowych w krajach Europy. 

92. BOES20170718002  

Hiszpański producent innowacyjnych systemów budowlanych (wytłaczane płytki 
klinkierowe ekstrudowane, ceramiczne elewacje wentylowane), poszukuje 
dystrybutorów oraz firm związanych z sektorem budownictwa do współpracy w ramach  
umów podwykonawstwa.  

93. BOES20170719001  

Hiszpańska firma z północy kraju produkuje paliwo pod postacią 100% pelletu 
z drewna, cylindrycznych i płaskich brykietów, małych brykietów oraz saszetek do 
rozpałki. Wszystkie produkty mogą być zastosowane do użytku domowego, miejskiego 
lub przemysłowego. Są łatwe w przechowywaniu i transporcie. Firma jest w stanie 
produkować 87000 ton biopaliwa rocznie. Poszukiwani są dystrybutorzy. 

94. BOES20170726001  

Ta hiszpańska firma posiada opatentowany system wykrywania ognisk niezwykle 
wysokiej temperatury w lesie, zagrażających wybuchami. Po wykryciu tych ognisk, 
system automatycznie powiadamia właściwy organ, dostarczając informacje takie jak 
położenie geograficzne (długość, szerokość) wraz z mapami fizycznymi i politycznymi 
zawierającymi różne rozszerzenia, pomocne w zlokalizowaniu najlepszego dostępu do 
ognia. Obecnie nikt nie oferuje takiego systemu. Firma jest zainteresowana współpracą 
w ramach umowy serwisowej na 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia. 

95. BOES20170801002 

Hiszpańska firma dostarcza maszyny do specjalnych celów, oprzyrządowanie oraz 
rozwiązania do obsługi ciężkich ładunków i automatyki, w tym specjalny robot do 
obsługi ładunków o ładowności do 3 ton. Robot ten nadaje się szczególnie do produkcji 
łopatek i turbin wiatrowych, ruchomych linii w przemyśle lotniczym, magazynowania 
i wyszukiwania oraz automatyki robotyki. 
Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych specjalizujących się w dostarczaniu 
rozwiązań automatyki przemysłowej do różnych sektorów. 
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96. BOES20170804001  

Hiszpańska firma informatyczna opracowała trzy produkty technologiczne mające na 
celu poprawę wydajności przemysłowej oraz wskaźników OEE (TRS -Taux de 
Rendement Synthetique) urządzeń przemysłowych. Firma poszukuje partnerów we 
Francji, takich jak konsultanci lub dostawcy usług w dziedzinie optymalizacji produkcji, 
którzy oferują produkty OEE dla różnych sektorów przemysłu, w ramach usług 
dystrybucji lub umów handlowych. 

97. BOFI20170821001  

Fińska firma produkuje balsam wielofunkcyjny żywicy świerkowej, która ma 
nieodłączne właściwości przeciwbakteryjne i odnawiające skórę. Żywica jest zbierana 
ręcznie z lasów fińskich, zapewniając dalsze zdrowie i wzrost drzewa. Firma szuka 
dystrybutorów, którzy wspierają ekologiczne podejście i chcą promować i sprzedawać 
balsam z żywic świerkowych w swoim kraju lub regionie. Współpraca odbywałaby się 
w formie umowy o usługach dystrybucyjnych. 

98. BOFI20170823001 

Fińska firma inżynieryjna, opracowująca i budująca wyposażenie do chwytania 
i podnoszenia materiałów, poszukuje dystrybutorów urządzeń do podnoszenia 
i mobilnych dźwigów. Firma sprzedaje też plany i prawa do budowy podnośników 
rolkowych. Przewidziany w tym przypadku typ współpracy to umowa licencyjna. 

99. BOFR20161010002  
Francuska firma produkująca i sprzedająca sprzęt sportowy taki jak różnego rodzaju 
ogrodzenia i siatki dla profesjonalistów (kupców, monterów ogrodzeń, pracowników 
publicznych itp.. ) szuka dystrybutorów w Europie. 

100. BOFR20170406001 

Francuska firma, twórca szeregu 5 innowacyjnych pakietów oprogramowania do 
zarządzania produkcją w sektorach medycznym, aeronautycznym, kosmicznym 
i samochodowym, poszukuje partnerów do zawarcia umów agencji i dystrybucji. 
Produkty są zautomatyzowane i specjalnie zaprojektowane do wykrywania i 
antycypowania zakłóceń produkcyjnych, aby unikać ich podczas organizacji produkcji, 
na liniach obróbki powierzchni i wykończania. 

101. BOFR20170427003 

Doświadczona francuska firma z obszaru tworzenia video  360° i immersyjnej wirtualnej 
rzeczywistości oferuje marketing cyfrowy w oparciu o umowę usługową lub 
podwykonawstwo, a dla klientów z sektora turystyki i nieruchomości współpracę na 
zasadzie umowy usługowej. 

102. BOFR20170630003 

Ta francuska firma specjalizuje się w bezprzewodowych urządzeniach do ładowania. 
Oferują potężne i innowacyjne terminale do ładowania telefonów komórkowych 
i tabletów. Firma poszukuje dystrybutorów do rozwijania międzynarodowej sprzedaży 
i rozpowszechniania swoich innowacji na docelowym rynku. Poszukują także 
użytkowników końcowych, takich jak organizatorzy imprez, które mogą promować 
produkty jako nową, cenioną usługę dla swoich klientów. 

103. BOFR20170703001 

Francuska firma z sektora MSP zajmująca się wprowadzaniem rozwiązań dla rolnictwa 
opartych na bio-produktach będących alternatywą dla substancji chemicznych 
poszukuje inwestorów, zainteresowanych wsparciem jej na rynkach zagranicznych oraz 
przy opracowywaniu nowych produktów i kanałów dystrybucji.  Tego typu produkty są 
stosowane przy uprawie zbóż, owoców, ogrodnictwie, winiarstwie, pielęgnacji terenów 
zielonych. Firma oferuje możliwość przejęcia lub zawiązania spółki joint venture. 

104. BOFR20170802001 

Francuski startup medyczny opracował innowacyjny przyrząd  do leczenia chorób żył  
w warunkach ambulatoryjnych, aby zmniejszyć wydatki medyczne i promować użycie 
technik minimalnie inwazyjnych. Firma poszukuje europejskich partnerów do 
komercjalizacji urządzenia na całym świecie. 
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105. BOFR20170808001 

Francuska firma posiadające certyfikat ISO 13485 opracowała innowacyjne produkty 
rehabilitacyjne, uznane za najbardziej innowacyjne w sektorze rehabilitacji osób 
starszych i pozwoleniu im na utrzymanie funkcjonalnej autonomii. 
Certyfikowane urządzenia medyczne są sprzedawane w 3 sektorach: szpitale, prywatne 
centra fizjoterapeutyczne i centra sportowe. 
Firma poszukuje lokalnych dystrybutorów lub producentów urządzeń medycznych do 
transferu wiedzy i umów licencyjnych na rynkach docelowych.  

106. BOFR20170808004 

Wiodąca na świecie firma prowadząca badania kliniczne (CRO- Contact Research 
Organization) z Francji, posiadająca  filię w USA, zajmująca się problematyką zaburzeń 
słuchu, poszukuje partnerów z branży farmaceutycznej lub biotechnologicznej 
w zakresie umów o świadczenie usług lub podwykonawstwa.  
Firma oferuje usługi mające na celu ocenę bezpieczeństwa, skuteczności i ekspozycji 
(potencjalnych leków) i wyrobów medycznych na przedklinicznych modelach 
farmakologicznych w zakresie: ubytków słuchu, szumów usznych, zapalenia ucha 
i ototoksyczności. 

107. BOGR20160615001 
Grecka firma specjalizująca się w obróbce skrawaniem w zakresie produkcji i napraw 
w przemyśle i sektorze morskim, jest zainteresowana świadczeniem swoich usług jako 
podwykonawca.  

108. BOGR20161018001  
Grecka spółdzielnia oferująca owoce i produkty spożywcze, takie jak: szparagi, kiwi, 
oliwa z oliwek, oliwki oraz śródziemnomorskie rośliny strączkowe,  poszukuje 
dystrybutorów w celu zawarcia  długoterminowej umowy dystrybucji.  

109. BOHU20170802001 

Węgierskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji dermokosmetyków 
farmaceutycznych opracowało specjalną linie produktów do skóry z łuszczycą,  
łojotokiem oraz linię produktów do skóry wrażliwej, z wypryskami, atopowej i ze 
skłonnością do łuszczenia w dzieciństwie. Produkt sprawdzony klinicznie. Produkty 
zawierają ponad 20 naturalnych składników. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów 
w Europie i poza. 

110. BOHU20170802001  

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji farmaceutycznych dermokosmetyków 
opracowała specjalna linie produktów do pielęgnacji skóry łuszczycowej, łojotokowej 
oraz inny produkt dla skóry wrażliwej, ze skłonnością do wyprysków, atopowej oraz 
łuszczycowej dla dzieci. Skuteczność produkty potwierdziły badania kliniczne. Produkt 
może zawierać ponad 20 naturalnych składników. Firma szuka dystrybutorów 
i agentów na całym świecie. 

111. BOIE20170518001 

Ta irlandzka praktyka inżynierska oferuje doradztwo w zakresie utrzymania dróg i 
doradztwa w zakresie zarządzania aktywami dla klientów na całym świecie. Dyrektor 
ma 35-letnie międzynarodowe doświadczenie w projektowaniu dróg, budowie 
i konserwacji. Firma specjalizuje się w obsłudze dokumentów zawieranych na umowę 
o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Chcą opracować umowy handlowe poprzez 
outsourcing, podwykonawstwo i / lub poszukiwanie partnerstw joint venture w 
projektach drogowych. 

112. BOIL20160622001 

Izraelskie MŚP opracowało aktywne rozproszone systemy antenowe (DAS) dla pokrycia 
zasięgiem sieci komórkowej wewnątrz budynków. Zalety w porównaniu z obecnymi 
rozwiązaniami to: lepsza wydajność, większa izolacja częstotliwości radiowej, 
elastyczność i przejrzystość - są osiągane przy niskiej (do 50-70 %) cenie produktu. 
Wynikają one z rozwiniętej zdolności obsługi kilku operatorów telefonii komórkowej za 
pośrednictwem tej samej infrastruktury. Firma poszukuje umów pośrednictwa 
handlowego i świadczenia usług dystrybucji. 
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113. BOIL20161108001 

Izraelska firma specjalizująca się w nowoczesnym podejściu do łóżek i materacy 
opracowała nową konstrukcję łóżka, zapewniającą większą skalę regulacji. Korzyści to 
nietypowe kąty ustawień, łatwość czyszczenia i specjalnie opracowany pneumatyczny 
zdalny sterownik.  Firma poszukuje dystrybutorów, przedstawicieli, agentów do 
zawarcia umów handlowych. 

114. BOIL20161120001  

Przedsiębiorstwo z Izraela wytwarza metale i tworzywa sztuczne ze złomu 
elektronicznego. Oferuje produkty o wysokiej czystości, które można wykorzystać jako 
surowce do dalszej produkcji. Przewagą nad konkurencją jest wysoka czystość 
uzyskanych produktów i niezwykle przyjazne dla środowiska przetwarzanie materiałów 
wyjściowych. Firma szuka umowy handlowej i / lub umowy dystrybucyjnej w celu 
wejścia na nowe rynki. 

115. BOIL20170319002 

Firma izraelska specjalizująca się w projektach i zespołach HMI (Human Machine 
Interface) projektuje i montuje w powietrzu, na ziemi i na morzu, które są twarzą wielu 
produktów wojskowych i handlowych. Ta wiodąca firma izraelska poszukuje: umów 
joint venture lub podwykonawstwa w celu stworzenia globalnych sojuszy 
strategicznych i pomocy w rozpowszechnianiu produktów firmy na różnych rynkach. 

116. BOIL20170326001 

Izraelska firma specjalizuje się w "szytych na miarę" rozwiązaniach w zakresie odsalania 
wody i oczyszczania ścieków. Firma oferuje szeroką gamę zaawansowanych i 
opłacalnych technologii do skutecznego odsalania wody morskiej i słonawej, a także 
oczyszczania wód przemysłowych. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa 
agencyjna i franszyza. 

117. BOIL20170711001  

Firma izraelska opracowała kompletny program nauczania on line, zawierający 
narzędzia i plany lekcji do nauki geometrii poprzez origami, przeznaczony dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym (do 6 klasy). Program jest obecnie stosowany w 25 
szkołach, a docelowo ma objąć w tym roku ponad 100 izraelskich szkół. Chcąc 
rozpowszechnić to rozwiązanie na międzynarodowym rynku, firma poszukuje 
dystrybutorów (/agentów) cyfrowych pomocy dydaktycznych lub firm zajmujących się 
marketingiem w zakresie  programów nauczania matematyki on line. 

118. BOIL20170713001 

Izraelskie MŚP, specjalizujące się w wysokiej jakości produkcji produktów 
generycznych, oferuje zróżnicowany asortyment gotowych produktów 
farmaceutycznych. Produkty mogą być używane w regularnym leczeniu. Zalety nad 
tymi na rynku obejmują zdolność dostosowania produktu do potrzeb klienta, wysoką 
jakość produktów końcowych. Możliwymi rodzajami współpracy są umowy dotyczące 
pośrednictwa handlowego i umowy dystrybucyjne. 

119. BOIL20170713002 

Izraelska firma dostarcza innowacyjne sprawdzone niechemiczne rozwiązania 
oczyszczania wody w procesach chłodzenia w zastosowaniach przemysłowych 
i komercyjnych. Technologia pozwala na powtórne zastosowanie wody tylko przez 
użycie procesu elektrycznego, nie używając chemikaliów, tym samym oszczędzając 
zasoby, fundusze i przyczyniając się do jakości środowiska. Poszukiwany rodzaj 
współpracy to umowa agencyjna, dystrybucyjna lub licencyjna. 

120. BOIL20170718001 

Izraelska firma kosmetyczna specjalizująca się w zabiegach mezoterapii 
przeciwstarzeniowej dla profesjonalnego rynku poszukuje dystrybutorów. Firma 
opracowała unikatowy zestaw wysoce efektywnych produktów, nadających się do 
stosowania w różnego rodzaju urządzeniach o wysokiej przepuszczalności, 
stosowanych w profesjonalnych salonach kosmetycznych i klinikach. Firma poszukuje 
dystrybutorów na rynku kosmetyków profesjonalnych do pielęgnacji skóry, którzy mają 
ugruntowane kontakty z kosmetyczkami, kosmetologami, uzdrowiskami itp. 
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121. BOIL20170725001 

Ekskluzywne wzory biżuterii najwyższej klasy tej firmy znajdują się w bezpłatnych 
katalogach lotniczych oferowanych przez wyróżniające się linie lotnicze i znajdują się w 
wiodących butikach projektantów i na międzynarodowych wydarzeniach mody. Firma 
poszukuje partnerstw franczyzowych, handlowych lub dystrybucyjnych, aby umożliwić 
międzynarodową ekspansję, zdobywanie rynku biżuterii najwyższej klasy poprzez 
możliwości handlu detalicznego (prywatny i bezcłowy rynek), kontakty handlowe dla 
kreacji niestandardowych i internetowych butików biżuterii. 

122. BOIL20170726001 

Wiodąca izraelska firma w dziedzinie produkcji tworzyw sztucznych opracowała 
innowacyjny produkt zapobiegający urazom palców. Zestaw drzwiowy jest prostym 
i tanim środkiem bezpieczeństwa, szczególnie przy zamykaniu drzwi przez dzieci lub 
osoby starsze. Firma poszukuje dystrybutorów. 

123. BOIL20170726002 

Firma z siedzibą w Izraelu od 2007 roku jest pionierem w przemyśle medycznym w 
dziedzinie konopi. Razem z partnerami z branży medycznej i badawczej, w tym 
wiodącymi szpitalami w Izraelu, specjalistami medycznymi i organizacjami zajmującymi 
się badaniami klinicznymi, firma opracowała unikalny ekosystem. Dzięki komercyjnej 
produkcji aktywnych składników farmaceutycznych firma ta oferuje naukowcom 
i firmom farmaceutycznym platformę do przeprowadzania badań klinicznych w Izraelu 
nad narkotykami opartymi na kannabinoidach. 

124. BOIT20170623003  

Włoski browar położony w regionie Emilia-Romagna,  poszukuje pośredników w handlu 
dla swoich produktów - piwo jasne i czerwone. Zdolność produkcyjna firmy to 50 000 
hektolitrów rocznie. Firma planuje wejść na nowe rynki dzięki współpracy 
z przedstawicielami handlowymi i dystrybutorami.  

125. BOIT20170626003  
Włoska firma produkująca przełączniki, lampy LED, gotowe systemy do produkcji 
energii z systemów fotowoltaicznych poszukuje dystrybutorów. 

126. BOIT20170630001  

Włoska firma typu startup, opracowała w pełni zintegrowane, konfigurowalne 
rozwiązanie do marketingu zbliżeniowego, na smartfony z systemem iOS i Android. 
Rozwiązanie to wspiera inteligentne zaangażowanie klienta, od informacji po 
zamówienie i płatność; oparte jest na technologii Bluetooth Low Energy i technologii 
iBeacon TM.  Chcąc wdrożyć swój produkt w innych krajach UE, firma poszukuje 
dostawców systemów informatycznych lub partnerów biznesowych (min. z sektora 
spożywczego, handlu detalicznego, rozrywki), do współpracy w ramach umowy 
licencyjnej/joint venture lub umowy o świadczenie usług. 

127. BOIT20170713001  

Ta włoska firma jest ekspertem w zakresie planowania, projektowania i budowy 
stalowych i trwałych konstrukcji / budynków / prefabrykowanych konstrukcji, a także 
fasad, wyściółek i przestrzeni kosmicznych. Dzięki swojemu zespołowi specjalistów, 
techników, architektów i inżynierów jest w stanie zaspokoić potrzeby klientów 
i klientów, dostarczając usługi dostosowane do potrzeb klienta. Poszukuje firm 
budowlanych, architektów i inżynierów, aby zaoferować usługi w zakresie 
podwykonawstwa. 

128. BOIT20170725001  

Firma sycylijska, z siedzibą w Palermo, zajmuje się produkcją rzadkich bezglutenowych 
wyrobów piekarniczych i mąki. Firma jest zainteresowana rozszerzeniem kanału 
dystrybucji i poszukuje nowych partnerów i firm w celu przekazania know-how 
w ramach umowy serwisowej. 

129. BOIT20170731001 

Ta włoska firma, w biznesie od wielu lat, specjalizuje się w produkcji i dostawie 
surowców i półproduktów dla przemysłu spożywczego. Wszystkie jej produkty 
pochodzą z Alp (z Południowego Tyrolu). Firma jest również w stanie dostarczać swoim 
klientom produkty "ad hoc". Klient poszukuje agentów dystrybucyjnych i handlowych 
do dystrybucji i sprzedaży mleka w proszku oraz produktów pochodnych. 
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130. BOIT20170731001  

Włoska firma specjalizuje się w produkcji i dostawie surowców i półfabrykatów dla 
przemysłu spożywczego. Wszystkie jej produkty pochodzą z oryginalnych materiałów 
Alp Tyrolu Południowego. Firma jest w stanie dostarczyć swoim klientom produkty "ad 
hoc". Firma poszukuje dystrybutorów i agentów sprzedaży mleka w proszku 
i produktów pochodnych. 

131. BOIT20170731002  

Włoska firma działająca w sektorze inżynierii mechanicznej, na przykład budowa 
maszyn i urządzeń (normy, prototypy, przebudowy), oferuje swoje usługi jako 
podwykonawca nowym partnerom, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom 
działającym w branży maszyn włókienniczych. 
Firma jest zainteresowana budową maszyn związanych szczególnie z włókniną. 

132. BOIT20170807002  
Włoska firma specjalizująca się  w produkcji gotowych posiłków, pakowanych 
w atmosferze modyfikowanej poszukuje dystrybutorów takich jak sklepy detaliczne, 
hurtownie, operatorzy hoteli, restauracji, firmy cateringowe w krajach UE. 

133. BOJO20170227001  

Jordańska firma założona w 2000 r. specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji 
wysokiej jakości produktów dla przemysłu weterynaryjnego. Firma produkuje 
antybiotyki, witaminy i diuretyki. Klient szuka dystrybutorów swoich produktów w 
Europie. 

134. BOJO20170712001 

Jordańska firma specjalizująca się w produkcji detergentów dla gospodarstw 
domowych, produktów do pielęgnacji skóry i produktów do pielęgnacji włosów 
poszukuje partnerów, którzy chcieliby dystrybuować swoje produkty w swoim regionie. 
Firma zamierza zwiększyć wielkość sprzedaży w krajach europejskich poprzez umowę 
dystrybucyjną. 

135. BOJO20170716001 

Doświadczona jordańska firma działająca od 1980 roku specjalizuje się w produkcji 
fasoli w puszkach, przypraw, napojów z ziół, kawy, tymianku i freekeh lub farki 
(żywność zbożowa z zielonej pszenicy durum), chałwy i oraz pasty tahini szuka 
dystrybutorów w Europie, aby otworzyć się na nowe rynki. 

136. BOJP20170803001  

Japońska firma poszukuje dystrybutorów i agentów na produkowaną przez nią 
japońską zupę o nazwie "dashi". Produkt jest certyfikowany jako "umami" i jest 
tradycyjnym daniem kuchni japońskiej. Firma posiada już kilku dystrybutorów w Azji 
i teraz chciałaby wejść na rynek europejski. Firma oczekuje długofalowej współpracy 
z doświadczonymi hurtownikami i detalistami posiadającymi dojście do lokalnych 
restauratorów. 

137. BOKR20170616001  

Firma południowo koreańska została założona w 1997 roku i specjalizuje się w 
produkcji tokarki perkusyjnej. Firma skoncentrowała się na produkcji tokarki i dostarcza 
produkt na rynki krajowe i zagraniczne z powodzeniem. Firma ta stara się o poszerzenie 
działalności i chciałaby znaleźć bułgarskich, czeskich i polskich partnerów, którzy mogą 
wprowadzić swój produkt na rynek europejski w ramach umowy dystrybucyjnej. 

138. BOKR20170616002 

Południowokoreańska firma założona w 2012 roku i specjalizująca się w produkcji 
elektronicznych desek sedesowych poszukuje europejskich partnerów, którzy chcą 
działać jako agenci handlowi. Firma posiada różne typy modeli o różnych cechach. Jej 
produkty są w pełni wyposażone w 7 różnych funkcji oczyszczania, 11 różnych funkcji 
wygody, 8 różnych funkcji higienicznych i 9 różnych urządzeń bezpieczeństwa.  

139. BOKR20170621001  

Południowo-koreańska firma, założona w 2009 roku, specjalizuje się w sprzęcie 
informatycznym do smartfonów i tzw. inteligentnych urządzeń. Główne produkty firmy 
to wysięgniki do robienia zdjęć typu "selfie" (selfie stick) i myszy do smartfonów. 
Obecnie firma jest zainteresowana ekspansją na rynki europejskie i poszukuje 
przedstawicieli handlowych oraz  dystrybutorów w Europie.  

140. BOKR20170622002 

Południowokoreańska firma utworzona w 2005 jest profesjonalnym producentem 
maszyn szlifierskich i wyposażenia do obróbki zaworów silnikowych, które eksportuje 
na cały świat. Firma poszukuje partnerów w Europie do współpracy w ramach umowy 
agencji handlowej i świadczenia usług posprzedażnych. 
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141. BOKR20170623001 

Firma z Korei Południowej została założona w 2000 roku i jest profesjonalnym 
producentem inteligentnych urządzeń kosmetycznych, w tym masaży do twarzy oraz 
wibrujących pędzli do makijażu i szczoteczek czyszczących. Firma ta planuje rozszerzyć 
swoją działalność na rynek europejski i poszukuje partnerów biznesowych w Europie, 
którzy chcieliby współpracować na podstawie umów o świadczeniu usług dystrybucji 
i pośrednictwa handlowego. 

142. BOKR20170630001  

Koreańska firma założona w 2014 roku specjalizuje się w produkcji farb i produktów do 
pielęgnacji włosów. Firma produkuje środki do natychmiastowej zmiany koloru włosów 
i zamierza eksportować swoje produkty na rynek europejski poprzez podpisanie 
umowy handlowej lub umowy dotyczącej usług dystrybucyjnych, aby móc uruchomić 
sprzedaż na rynku europejskim. 

143. BOKR20170703001  

Południowokoreańska firma, założona w 2006 roku, specjalizuje się w nawilżających 
maseczkach kosmetycznych na bazie koreańskiego kaktusa oraz suplementach diety 
w postaci roślinnych kapsułek  zawierających koncentrat igieł sosnowych. Chcąc 
rozszerzyć swoją działalność na rynki europejskie, firma poszukuje partnerów do 
współpracy w ramach umowy dystrybucji i umowy przedstawicielstwa w zakresie 
kosmetyków i żywności funkcjonalnej.  

144. BOLT20170726001 

Litewski producent profesjonalnych kosmetyków (kremy, żele oczyszczające, serum 
itp.) współpracuje z doświadczonym zespołem profesjonalistów z dziedziny 
kosmetologii i farmaceutyki. Obecnie planuje wejść na nowe rynki i poszukuje 
zagranicznych partnerów, z którymi podpisze umowę agencyjną lub dystrybucyjną. 

145. BOLT20170726001  

Litewski producent profesjonalnych kosmetyków (kremy, toniki, serum itp.) 
współpracuje z zespołem profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w przemyślę 
kosmetycznym i farmaceutycznym. Obecnie planuje wejść na nowe rynki i szuka 
partnerów zagranicznych do umowy komercyjnej lub dystrybucyjnej. 

146. BOLT20170803001 

Litewska firma specjalizuje się w cięciu, formowaniu i wykończaniu naturalnego 
i obrobionego kamienia (kwarc, ceramika, ultra kompaktowe powierzchnie). Firma 
oferuje usługi partnerom zagranicznym w ramach umów podwykonawstwa, produkcji 
i podzlecenia. 

147. BOLT20170804002 

Litewska firma specjalizuje się w produktach sanitarnych.  Gama wyrobów obejmuje 
szeroki wybór zaworów sanitarnych oraz wyposażenie dodatkowe. Firma chce 
rozszerzyć działalność i poszukuje partnerów za granicą do  współpracy w ramach 
umów usług dystrybucji. 

148. BOLU20170721002 
Luksemburska firma specjalizująca się w produkcji terapeutycznych kabin kąpielowych 
poszukuje nowych dystrybutorów w Niemczech i innych krajach Europy. 

149. BOLU20170818001 

Firma z Luksemburga specjalizuje się w obróbce wody i ścieków do bezpośredniego 
poboru lub ponownego użycia w wybranych obszarach. Firma skupia się na systemach 
wykorzystujących technologie membranowe.  Firma poszukuje partnerów do zawarcia 
umów dystrybucji w 5 głównych dziedzinach przemysłu: 
- ropa i gaz (woda produkcyjna) 
- sektor morski (woda po szorowaniu) 
- wycieki z wysypisk śmieci 
- ścieki komunalne z odległych lokalizacji 
- przemysły z dużą ilością wody procesowej wymagającej recyklingu. 

150. BOLV20170220001 
Łotewska firma szyjąca oferuje swoje usługi - projektowanie, budowę, prototypowanie 
i szycie odzieży damskiej dla firm i projektantów w ramach umowy produkcyjnej lub 
podwykonawstwa. 



 
 

       www.een.wmarr.olsztyn.pl   

151. BOLV20170303001  

Międzynarodowa firma spedycyjno-logistyczna z Łotwy, która rozpoczęła działalność 
w 2001 roku, poszukuje wiarygodnej firmy spedycyjnej / transportowej / logistycznej 
jako inwestora strategicznego w ramach umowy nabycia (acquisition agreement). 
Firma świadczy usługi dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO i innych 
projektów komercyjnych. Potencjalny partner powinien mieć doświadczenie w pracy 
lub własne biura w Afryce, USA i regionach dalekowschodnich. 

152. BOME20170705001 
Firma z Czarnogóry, zajmująca się produkcją różnego rodzaju ostrzy do pił, chce 
rozszerzyć swoją działalność. Firma jest zainteresowana znalezieniem znaczących 
dystrybutorów do sprzedaży swoich produktów w krajach UE i poza nią.  

153. BONL20170719001  

Holenderska firma specjalizująca się w zakresie toczenia, frezowania i formowania 
metali poszukuje wieloletniego partnera do produkcji w Austrii, Czechach, Niemczech, 
Polsce i / lub Szwecji. Firma oczekuje współpracy międzynarodowej w formie umowy 
produkcyjnej lub podwykonawstwa. 

154. BOPT20170601001  
Portugalski producent wysokiej jakości konserw rybnych i konserw z mięczakami, 
takimi jak tuńczyk, sardynki, makrela, ośmiornice, kałamarnica i małże, poszukuje 
pośredników handlowych (dystrybutorów i sprzedawców detalicznych). 

155. BOPT20170703002 

Portugalski MŚP posiadający solidne podstawy w dziedzinie badań i rozwoju oraz know-
how rynkowe, opracował punkt kompleksowej obsługi w celu zarządzania rezerwacjami 
usług transportowych i logistycznych. Wspólna strona internetowa pozwala klientom 
branżowym na poszukiwanie najlepszych multimodalnych rozwiązań transportowych 
typu door-to-door i śledzić realizację transportu w czasie rzeczywistym. Firma 
poszukuje dostawców usług logistycznych / integratorów zainteresowanych 
udostępnianiem swoich usług online na podstawie umów serwisowych. 

156. BOPT20170718001 

Portugalska firma, producent urządzeń do ładowania słonecznego, które są połączone 
z Internetem, zapewniające wi-fi i zdolne do ładowania telefonów komórkowych 
i gadżetów, poszukuje partnerstw w umowach o pośrednictwo handlowe i usługi 
dystrybucyjne z innymi firmami, które chcą promować swoją komercjalizację 
i dystrybucję. 

157. BOPT20170726001 

Portugalska firma z Aveiro aktywna w sektorze inżynierii budowlanej i precyzyjnej, 
spawania, montażu elektromechanicznego spełnia wszystkie wymagania z zakresu 
mechaniki, elektromechaniki, pneumatyki i hydrauliki. Firma poszukuje partnerów 
zagranicznych do współpracy na bazie umów produkcji lub świadczenia usług. 

158. BOPT20170801001 

Portugalska grupa badawcza oferuje trzy prasy i dwie zginarki testujące z odpowiednim 
wyposażeniem do badania próbek. Laboratorium specjalizuje się w charakteryzacji 
i ocenie betonu/wapna/past. Grupa jest otwarta na współpracę z przemysłem, 
uczelniami i jednostkami B+R, poszukującymi wiedzy o monitorowaniu kontroli jakości 
i oceny, na bazie umowy usługowej. 

159. BOQA20170717003  

Firma z Kataru specjalizuje się w produkcji świetlnych diod LED, konwencjonalnych 
opraw świetlnych, świetlówek kompaktowych, wysokociśnieniowych lamp parowych, 
oparów rtęciowych, halogenków metali, świateł wewnętrznych i zewnętrznych. 
Poszukuje partnerów w Europie i Afryce do dystrybucji swoich produktów. 

160. BORO20170418001 

Rumuńskie MŚP opracowało oprogramowanie do planowania i optymalizacji wszystkich 
operacji w sklepie z lodami. Produkt jest wykorzystywany z powodzeniem przez 
lodziarnie w Rumunii i na Węgrzech i jest gotowy do wejścia na rynek europejski. Firma 
poszukuje partnerów prowadzących lodziarnie do zawarcia umów świadczenia usług 
oraz innych firm z sektora lodziarskiego zainteresowanych działaniem jako 
dystrybutorzy. 

161. BORO20170516001  
Rumuńska firma, będąca importerem silników przemysłowych, generatorów, systemów 
sterowania, pomp, napędów oraz innych urządzeń związanych z napędzaniem łodzi 
motorowych. Firma poszukuje dystrybutorów w krajach Europy. 
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162. BORO20170516002 

Rumuński producent specjalizuje się w produkcji drewnianych krzeseł i stołów dla 
HORECA (hotele, restauracje i kawiarnie), barów, pubów, klubów, jak również dla 
domu: jadalni, sypialni, kuchni. Firma posiada dużą różnorodność unikalnych modeli 
i może również realizować projekty na życzenie klienta. Firma poszukuje studiów 
architektonicznych i projektowych z krajów europejskich zainteresowanych umowami 
usługowymi; są szczególnie zainteresowani partnerami zaangażowanymi w nowe duże 
projekty. 

163. 
BORO20170525003 

Rumuńska firma informatyczna oferuje aplikacje typu back-end dla oprogramowania, 
opracowane głównie w oparciu o technologię LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) oraz 
aplikacje front-end opracowane w technologii HTML5, Botstrap, Angular i Javascript. 
Firma jest wysoce wyspecjalizowana w aplikacjach ubezpieczeniowych i medycznych. 
Spółka interesuje się w związku z tym umowami outsourcingowymi z firmami 
prowadzącymi działalność w tych dziedzinach, ale także w umowach podwykonawczych 
z innymi firmami informatycznymi. 

164. BORO20170712001  

Rumuńska firma z sektora MSP oferuje swoje doświadczenie w tworzonych na 
zamówienie systemach mobilnych. Firma oferuje tworzenie założen, projektowanie, 
implementację, obsługę oraz integracje tego rodzaju rozwiązań z innym 
oprogramowaniem do zarządzania biznesowego, IoT oraz HMI. Firma poszukuje 
partnerów z każdej branży, zainteresowanych mobilnymi rozwiązaniami z zakresu 
modeli hybrydowej monetyzacji, opartych na poszerzonych wrażeń pracowników, 
klientów i partnerów używających urządzeń przenośnych. Firma poszukuje 
długotrwałej współpracy na podstawie umowy o świadczeniu usług i oferuje 
outsourcing. 

165. BORO20170718001 

Firma rumuńska specjalizuje się w świadczeniu usług dla branży obuwniczej, zwłaszcza 
dla marek odzieżowych, ostatnio opracowała własną gamę produktów i chciałaby 
znaleźć dystrybutorów w swojej nowej linii ręcznie robionych butów dla niemowląt i 
portmonetek damskich. 

166. BORO20170718002 

Rumuńskie MŚP od 2009 roku oferuje usługi zarządzania usługami IT (MSP) i stale 
wspiera swoich klientów: wszelkiego rodzaju MŚP nieposiadające żadnego know-how 
w zakresie IT, producentów, firmy telekomunikacyjne, firmy z branży oprogramowania 
i e-commerce itp. Firma oferuje szeroki zakres usług - od podstawowej administracji 
sieciowej aż do świadczenia zaawansowanych usług w chmurze. Firma poszukuje 
nowych partnerstw za granicą z firmami poszukującymi zarządzania systemami 
informatycznymi w ramach umów świadczenia usług, jak również z innymi MSP 
zainteresowanymi outsourcingiem. 

167. BORO20170718002  

MŚP z Rumunii oferuje usługi IT z zakresu zarządzania IT od 2009 r. i stale zwiększa 
portfolio swoich klientów: firmy MŚP z różnych sektorów bez wiedzy informatycznej, 
producenci, branża telekomunikacji, oprogramowania i handlu elektronicznego, itp. 
Firma oferuje obsługę IT w zakresie pełnego dostarczania usług w chmurze. Firma 
poszukuje nowego partnerstwa za granicą z firmami poszukującymi systemu 
zarządzania IT w ramach umów usługowych, a także z innymi MŚP zainteresowanymi 
outsourcingiem. 

168. BORO20170719001  

Rumuńska firma specjalizująca się w sztuce cyfrowej (realizacje od początku do końca) 
oferuje ilustrację, animację 2D / 3D i usługi z zakresu wirtualnej rzeczywistości dla 
każdego typu użytkownika, rynku lub platformy (mobilnej / stacjonarnej / drukowanej). 
Firma szuka partnerów zainteresowanych umowami o świadczenie usług dla twórczego 
rynku cyfrowego, w szczególności wydawnictw, agencji reklamowych i producentów 
gier wideo. 
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169. BORO20170720001 

Firma rumuńska z ponad 12-letnim doświadczeniem zajmuje się produkcją PVC 
(poliwinylochlorek) oraz aluminiowych drzwi i okien. Firma jest zainteresowana 
zawarciem umów dystrybucyjnych lub podwykonawczych z partnerami biznesowymi 
w Europie. 

170. BORO20170726001 

Rumuńska firma specjalizująca się w przetwórstwie suszonych owoców, orzechów, 
miodu i warzyw oferuje szeroką gamę produktów takich jak suszone śliwki, suszone 
wiśnie i czereśnie, suszone jabłka, suszone gruszki, ekologiczne orzechy włoskie, 
nasiona słonecznika i wiele innych. Przedsiębiorstwo chce znaleźć bezpośrednich 
partnerów handlowych lub dystrybutorów dla swoich produktów żywnościowych 
premium na rynkach europejskich. Firma chce nawiązać współpracę na podstawie 
umów o świadczeniu usług i pośrednictwa handlowego.  

171. BORO20170726002 
Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji porcelanowych naczyń, takich jak zestawy 
stołowe i komplety do kawy dla branży HoReCa. Firma jest zainteresowana rozwojem 
współpracy z partnerami na bazie umów dystrybucji. 

172. BORO20170727001  

Rumuńska firma oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne dla 
zoptymalizowanego systemu śledzenia sprzedawców/przedstawicieli handlowych 
(interakcje z klientami, śledzenie w czasie rzeczywistym instalowania i wymieniania 
urządzeń). Poszukiwani partnerzy to firmy, które docierają do swoich klientów za 
pośrednictwem stron trzecich (np. dostawcy usług: internet, telewizja, 
telekomunikacja) i / lub firmy produkcyjne/dostawcy sprzętu, pracujące z wieloma 
agentami (sprzedawcy / pracownicy konserwacji/operatorzy utrzymania ruchu). Firma 
chce doprowadzić do zawarcia  długoterminowych umów o świadczenie usług.  

173. BORO20170729001 

Rumuńska firma ICT z doświadczeniem w opracowywaniu, wdrażaniu i obsłudze 
technicznej aplikacji oprogramowania w wielu obszarach działalności, opracowała 
platformę zarządzania flotą samochodową. Ten funkcjonalny system umożliwia 
aktualizację wszystkich informacji, od których zależy automatyczne zarządzanie flotą. 
Firma poszukuje organizacji z sektora transportowego, by zawrzeć umowy 
o świadczenie usług. 

174. BORO20170803002 

Dynamicznie rozwijający się rumuński start-up założony w 2015 roku, który oferuje 
zdobywcę nagrody -  inteligentne urządzenie monitorujące stosowane w rolnictwie 
poszukuje możliwości rozszerzenia swojej działalności na terenie UE. Odpowiedni 
partnerzy to agenci lub dystrybutorzy z solidną bazą klientów z obszaru rolnictwa. 
Dodatkowym atutem będzie znajomość Internetu Rzeczy i instalowania czujników. 

175. BORO20170803002  

Dynamiczny rumuński start-up założony w 2015 roku oferuje nagrodzone, łatwe 
w instalacji, inteligentne rozwiązanie monitorujące do rolnictwa i szuka możliwości 
ekspansji na rynkach UE. Odpowiedni partnerzy biznesowi to agenci komercyjni lub 
dystrybutorzy z regionalną lub narodową bazą klientów związanych z rolnictwem. 
Znajomość technologii IoT oraz instalacji mile widziana. 

176. BORO20170806001 

Firma rumuńska specjalizuje się w produkcji obrabiarek. Firma jest w stanie 
produkować różne urządzenia do produkcji opon, maszyny specjalistyczne i części do 
niemal każdej branży. Firma chce nawiązać współpracę z nowymi dystrybutorami, aby 
sprzedawać swoje produkty na całym świecie. 

177. BORO20170816001  
Firma rumuńska, oferująca ręcznie robione zioła aromatyczne i lecznicze z produkcji 
własnej, poszukuje pośredników handlowych (dystrybutorów i / lub agentów 
handlowych) w celu rozszerzenia portfolio klientów. 

178. BORS20170707001 
Firma serbska specjalizująca się w produkcji sprężyn do materaców (sprężyn 
bonnellowych i kieszonkowych), rdzeni materaców i materaców ortopedycznych, 
poszukuje nowych dystrybutorów na swoje wyroby. 
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179. BORS20170712001 

Młoda serbska firma informatyczna, założona w 2016 r., opracowała aplikację, która 
pomaga producentom rolniczym, konsultantom i jednostkom certyfikującym 
pokonywać wyzwania przy wprowadzaniu i utrzymaniu standardów dobrej praktyki 
rolniczej w ramach GlobalGAP (Good Agricultural Practices). Firma jest zainteresowana 
oferowaniem oprogramowania do certyfikowanych konsultantów w ramach umowy 
agencyjnej, aby pomóc im podczas stosowania standardów GlobalGAP w spółkach 
rolnych. 

180. BORS20170724001  

Firma zarejestrowana w Serbii, która działa na arenie międzynarodowej, oferuje 
szeroką gamę usług ICT w zakresie oprogramowania mobilnego, aplikacji sieciowych, 
tworzenia baz danych i serwerów. Zapewnia również kreatywne rozwiązania w 
dziedzinie marketingu cyfrowego i interfejsu użytkownika (UI / UX). 
Poszukuje partnerów z sektora ICT, opieki zdrowotnej i branży kreatywnej poprzez 
umowę o świadczenie usług w celu budowy i uruchomienia produktów cyfrowych, 
wejścia na nowe rynki i zwiększenia przychodów. 

181. BORS20170804001  

Agencja konsultacyjna z Serbii specjalizuje się w analizach rynkowych i badaniach na 
rzecz firm międzynarodowych w zakresie odnawialnych źródeł energii, środowiska, 
efektywności energetycznej, IT i telekomunikacji dla zachodnio-bałkańskich krajów. 
Firma szuka umowy usługowej.  

182. BORU20170710001  
Rosyjski wynalazca stworzył specjalne urządzenie - napromiennik w kształcie tarczy, 
oparty na lampie UV, której promieniowanie niszczy bakterie, wirusy oraz prątki. Firma 
poszukuje dystrybutorów. 

183. BORU20170714001 
Rosyjska firma specjalizuje się w opracowywaniu indywidualnych recept na plastizole 
(pasty PCV), mastyksy i wyroby gotowe na ich bazie dla potrzeb klienta. Poszukują 
partnerów do sprzedaży produktów za granicą w ramach umowy dystrybucyjnej. 

184. BORU20170718001  

Rosyjska firma specjalizująca się w efektywnych koncepcjach energetycznych oferuje 
ekonomiczne i ekologiczne systemy oświetleniowe oparte na urządzeniach LED. Firma 
poszukuje partnerów z zagranicy w ramach umowy dystrybucyjnej lub 
podwykonawstwa. 

185. BORU20170719004  

Rosyjska firma produkująca innowacyjne urządzenia, oparte na opatentowanej 
technologii, dla przyjaznego środowisku recyklingu dużej ilości odpadów 
wytwarzających energię, poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy usług 
dystrybucyjnych. 

186. BORU20170720001 
Rosyjska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji urządzeń do kalibracji 
poszukuje dystrybutorów. 

187. BORU20170725001  
Rosyjski integrator systemów dla high-endowych rozwiązań z zakresu zarządzania 
łańcuchem dostaw poszukuje partnerów zagranicznych. 

188. BORU20170801001  
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji szerokiej gamy smarów i produktów do 
pielęgnacji wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń poszukuje partnerów w ramach 
umowy dystrybucyjnej i umowy produkcyjnej. 

189. BORU20170808004 
Rosyjski producent dronów, który dostarcza systemy antenowe 3D i monitoring wideo, 
poszukuje partnerów w ramach umowy dystrybucyjnej. 

190. BORU20170809002 
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji metalowych plastikowych i szklanych 
konstrukcji poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy agencyjnej. 

191. BORU20170809003  
Rosyjski producent sprzętu ochrony elektrochemicznej poszukuje partnerów w ramach 
umów handlowych i dystrybucyjnych. 

192. BORU20170809005 
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji środków czyszczących dla przemysłu 
spożywczego i przemysłu naftowego poszukuje partnerów do współpracy w ramach 
umowy agencyjnej. 
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193. BORU20170809007 

Mała innowacyjna firma rosyjska oferuje do zainwestowania technologię produkcji 
monokryształów paratelluru (dwutlenek telluru), stosowanego w instrumentacji, 
aeronautyce i in. dziedzinach. Potrzeba inwestycji na bazie umowy finansowania skupia 
się na uruchomieniu dostatecznej produkcji przemysłowej dla zaspokojenia popytu 
rosyjskich firm na monokryształy.   

194. BOSE20170808001 

Szwedzkie MŚP produkuje miękkie ergonomiczne łóżka dla psów. Asortyment 
produktów jest szeroki, a wszystkie użyte materiały są certyfikowane i wolne od toksyn. 
Obecnie firma jest reprezentowana w krajach skandynawskich, w krajach Beneluksu, w 
Austrii, Szwajcarii, Czechach i Słowacji. Obecnie firma poszukuje umów dystrybucyjnych 
z hurtowniami dla swoich produktów na nowych rynkach. 

195. BOSG20170802001 

Singapurska firma specjalizująca się w technologii druku 3D chciałaby zaoferować swoje 
usługi europejskim firmom, które chcą wytwarzać opłacalne prototypy. Obsługują 
różne korporacje (korporacje wielonarodowe), np. medycyny, inżynierii, motoryzacji, 
nauk przyrodniczych, elektroniki użytkowej i urządzeń przemysłowych. 
Firma ta poszukuje możliwości wspólnego przedsięwzięcia lub umów produkcyjnych 
z firmami europejskimi w celu obsługi ich działalności gospodarczej i klientów w 
regionie Azji. 

196. BOSG20170808001 

Firma z Singapuru specjalizuje się w inżynierii morskiej typu offshore i onshore 
wliczając mobilizację i demobilizację, głównie dla zamorskich klientów będących 
armatorami. Firma ma ponad 25 lat doświadczenia na rynku lokalnym i obecnie 
poszukuje możliwości współpracy w sektorach morskim i offshore, ropy i gazu, 
stoczniowym, budowlanym i petrochemicznym w Europie. 

197. BOSI20170714001  

Start-up ze Słowenii działający w przemyśle motoryzacyjnym rozwinął zaawansowany 
moduł samoczynnego anulowania sygnału kierunkowskazów dla motocykli. Wynalazek 
umożliwia rozpoznawanie manewrów i anulowanie sygnałów kierunkowskazów 
zgodnie z zasadami ruchu drogowego, zwiększając bezpieczeństwo i komfort kierowcy, 
ułatwiając mu większą koncentrację w sytuacji drogowej. 
Firma stara się zawierać nowe umowy z dystrybutorami i agentami handlowymi.  

198. BOSI20170724001 
Słoweńska firma z sektora MSP specjalizująca się w obróbce różnych rodzajów metali 
na zimno oraz głębokim tłoczeniu stali nierdzewnej, aluminium, tytanu oraz stalowych 
blach oferuje umowy produkcyjne firmom z krajów UE. 

199. BOSK20170724001 

Słowacka firma będąca dystrybutorem systemów automatyki pod własną marką 
oferuje współpracę handlową firmom zaangażowanym w sprzedaż i instalacje 
produktów z zakresu elektroniki i IT. Poszukiwani są partnerzy do umów dystrybucji, 
szczególnie z Europy i krajów Środkowego Wschodu i Afryki. 

200. BOSK20170809001 

Słowacka firma informatyczna działająca w dziedzinie zarządzania miejscami 
docelowymi i turystyki oferuje unikalne oprogramowanie do zarządzania produktami 
informacyjnymi przeznaczonymi do obsługi kart turystycznych i miejskich, 
koncentrujące się na zarządzaniu miejscem docelowym, produktach statystycznych 
i docelowym marketingu. Firma poszukuje współpracy w ramach umowy agencyjnej 
z partnerami z całej Europy. 

201. BOTR20170407001 
Turecka firma, która projektuje i produkuje piece, wkłady kominkowe i termo-kominki, 
oferując energooszczędne, indywidualnie zaprojektowane rozwiązania, poszukuje na 
całym świecie dystrybutorów i pośredników handlowych, takich jak agenci. 

202. BOTR20170713001  
Turecka firma z siedzibą w Antalya, specjalizująca się w produkcji aluminiowych 
dozowników mydła , poszukuje pośredników handlowych (dystrybutorów i agencji 
handlowych). 

203. BOTR20170726001 

Mała lecz szybko rozwijająca się firma z Adany w Turcji oferująca systemy markiz 
w różnych rozmiarach i stylach, których mechanizmy dają się dostosować do potrzeb 
klientów. Jej produkty spełniają wszystkie tureckie i europejskie normy. Firma 
poszukuje dystrybutorów na świecie. 
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204. BOTR20170728001 

Turecka firma zlokalizowana w Antalyi poszukuje dystrybutorów systemów rusztowań, 
płyt i teleskopów, systemów szalunków. Firma pracuje już z ważnymi klientami w Turcji. 
Obecnie chce rozszerzyć swoją sieć dystrybucji przez znalezienie nowych partnerów do 
zawarcia umów usług dystrybucyjnych. 

205. BOTR20170803001 
Turecki producent przewodów i kabli elektrycznych z Istambułu poszukuje pośredników 
handlowych. Firma jest też otwarta na współpracę produkcyjną jako OEM (producent 
wyposażenia oryginalnego) oraz joint venture w produkcji kabli. 

206. BOTR20170821001  

Turecka firma kosmetyczna założona w 1995 roku prowadzi działalność w zakresie 
produkcji mokrych chusteczek, mydła w płynie, szamponu, żelu pod prysznic, 
odświeżaczy powietrza, oleju dla niemowląt, kremu pieluszkowego, artykułów 
gospodarstwa domowego i produktów perfumowanych. Firma szuka partnerów, którzy 
mogą dystrybuować te produkty we własnym regionie w ramach umowy 
dystrybucyjnej. 

207. BOTW20170706001 

Tajwański producent specjalizuje się w światłowodach stomatologicznych,  które 
pozwalają światłu utwardzającemu wniknąć do korzenia zęba podczas leczenia 
kanałowego. Firma oferuje umowę agencyjną lub dystrybucyjną doświadczonym 
partnerom zagranicznym, z którymi planuje długotrwałą współpracę. 

208. BOUA20170116001 

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji markowych ubrań, mundurków 
i tekstyliów do domu poszukuje międzynarodowej współpracy w ramach umów 
podwykonawstwa lub dystrybucji. Klient poszukuje partnerów zainteresowanych 
dystrybucją i doskonaleniem istniejących produktów i usług.  

209. BOUA20170807002 
Ukraińska firma jest producentem pieców do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych 
i przemysłowych. Firma poszukuje dystrybutorów w krajach Unii Europejskiej. 

210. BOUA20170808001  

Ukraińska firma oferuje koprodukcję i dystrybucję produktów sanitarnych: papier 
toaletowy (celuloza), serwetki stołowe, ręczniki papierowe, maski medyczne 
z ekologicznego materiału. Produkcja firmy znajduje się w pobliżu granicy z UE. 
Preferowana forma współpracy: umowa  podwykonawstwa i umowa dystrybucji. 

211. BOUK20170424001 

Firma szuka dystrybutorów i agentów w krajach sieci EEN, aby dostarczyć dodatkowy 
produkt oszczędzający energię. Produkt zwiększa sprawność mokrych systemów 
centralnego ogrzewania nawet o 15% dzięki poprawie kontaktu termicznego 
i przenikaniu cieczy, co powoduje zmniejszenie zużycia energii i paliwa. Produkt został 
zweryfikowany jako technologia oszczędzająca energię w Wielkiej Brytanii. Potencjalni 
partnerzy powinni być zainteresowani umową o usługach dystrybucyjnych. 

212. BOUK20170510002 

MŚP z siedzibą w Wielkiej Brytanii działające w biomedycznej inżynierii poszukuje 
dystrybutorów innowacyjnego produktu zastępczego rogówki, który jest alternatywą 
dla ludzkich przeszczepów rogówki. Wymiana rogówki umożliwi zwiększenie liczby 
potencjalnych biorców z wadami wzroku, w których rozważa się całą lub część 
uszkodzonej rogówki. Jest to szansa na zwiększenie liczby pacjentów, aby przywrócić 
wzrok, jeśli dostępność odpowiednich dawców jest ograniczona. 

213. BOUK20170627001 

MŚP z siedzibą w Wielkiej Brytanii oferują panele podczerwone. Panele te zapewniają 
efektywne i wydajne ogrzewanie, a ich instalacja i konserwacja jest łatwa i niedroga. Są 
one dostępne w wielu wariantach, dzięki czemu wyglądają dobrze i nadając im 
dodatkowe funkcje, takie jak lustro czy dekoracja ścienna. MŚP chce współpracować 
z instalatorami instalacji grzewczych lub dystrybutorami z partnerem, który przewiduje 
jako umowę agencyjną lub umowę dotyczącą usług dystrybucyjnych. 

214. BOUK20170703001 

Brytyjska firma z wieloletnią tradycją w produkcji żywności w puszkach i suszonych 
artykułów spożywczych poszukuje dystrybutorów, sprzedawców detalicznych 
i agentów z branży spożywczej, aby rozszerzyć swoją obecność na całym świecie. 
Partnerstwa te powinny być zawierane w drodze umów o świadczenie usług dystrybucji 
i/lub pośrednictwa handlowego.  
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215. BOUK20170714002 

Brytyjski oddział światowej organizacji badawczej w dziedzinie chemii, oferuje usługi, 
gdzie lokalni chemicy medyczni są wspierani przez chińskie laboratoria. Taki model 
usług jest bardzo opłacalny i elastyczny, przewiduje on wspólne ryzyko i udział 
w projektach finansowanych ze środków publicznych. Firma może pochwalić się 
doskonałą historią i dużym doświadczeniem w rejestracji związków chemicznych do 
badań przedklinicznych. Firma poszukuje partnerów zajmujących się badaniem leków 
oraz grup badawczych, do współpracy w ramach umów o świadczenie usług i joint 
venture.  

216. BOUK20170717001 

Brytyjska firma zajmująca się edukacją ma swoją misję odblokowania potencjału 
ludzkiego w sposób twórczy. Pracują na przecięciu się branży zdrowotnej, inżynierii 
i sztuki. Aktualnie rozwijają dostępne i interaktywne systemy nauczania dla młodych 
uczniów i osób o specjalnych potrzebach. Firma poszukuje partnerów handlowych, 
takich jak sprzedawcy, którzy pomogą firmie zwiększyć sprzedaż w całej Europie i USA 
w ramach umowy agencyjnej. 

217. BOUK20170719002 

Brytyjska firma opracowała nowy czytnik naprężeń stosowany podczas instalacji 
podziemnych kabli WN (wysokiego napięcia). Wydajne urządzenie ze stali nierdzewnej 
notuje naprężenie kabla i wyznacza czasy startu i zatrzymań podczas instalacji. Firma 
poszukuje europejskich firm zaopatrujących instalatorów kabli WN do zawarcia umów 
dystrybucji. 

218. BOUK20170725001 
Brytyjska firma oferuje doradztwo w projektowaniu i rozwijaniu produktów firmom, 
uniwersytetom, instytutom badawczym w celu usprawnienia ich projektów 
inżynieryjnych. Proponowany rodzaj współpracy to umowa usługowa. 

219. BOUK20170725001  
Firma z Anglii oferuje swoje ekspertyzy w zakresie projektowania produktowego 
i rozwoju firmom, uczelniom i instytutom badawczym w celu zaoferowania wsparcia ich 
projektów mechaniczno-inżynieryjnych. Firma chciałaby nawiązać umowę usługową. 

220. BOUK20170728001 

Organizacja z siedzibą w Wielkiej Brytanii opracowała pakiet mediów, który 
wykorzystuje format komiksu do rozpowszechniania łatwo dostępnych informacji 
o złożonych problemach zdrowotnych i społecznych w sposób łatwo dostępny dla 
trudnych do osiągnięcia grup. Organizacja brytyjska oferuje pakiet mediów, istniejącą 
treść lub treść opracowaną dla partnerów z większymi organizacjami, takimi jak organy 
rządowe, instytucje edukacyjne, a także instytucje opieki zdrowotnej i opieki społecznej 
na podstawie umowy o świadczenie usług. 

221. BOUK20170728003  

Niewielki brytyjski producent 100% naturalnych i organicznych produktów 
kosmetycznych, takich jak botaniczne środki do pielęgnacji skóry, ręcznie produkowane 
świeczki z wosku sojowego, na które organiczne i naturalne surowce są pozyskiwane 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma poszukuje agentów handlowych 
oraz dystrybutorów. 

222. BOUK20170801001 

Brytyjska firma posiadająca unikalny dostęp do białej herbaty Matcha do stosowania 
jako funkcjonalny składnik w asortymencie produktów żywnościowych i napojów 
oferuje wyłączną umowę licencyjną dla producentów artykułów spożywczych i 
napojów, którzy chcą wzbogacić swoje istniejące lub  tworzone linie produktów o nowe 
zalety. 

223. BOUK20170801002 

MŚP z siedzibą w Wielkiej Brytanii oferuje przedsiębiorstwom, instytutom badawczym 
i uniwersytetom swój program szkoleń w zakresie zarządzania w celu poprawy ich 
umiejętności w tej dziedzinie. Program ten zapewnia elastyczne, efektywne czasowo 
szkolenia dla osób indywidualnych i grup pod opieką kierownika projektu. Przewiduje 
się, że partnerstwa będą miały formę umów o świadczenie usług. 
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224. BOUK20170801004 

Brytyjska firma produkuje na zamówienie obudowy do projektorów i laserów, 
umożliwiające kontrolę warunków wewnątrz i odporne na działanie warunków 
atmosferycznych. Obecnie firma dąży do poszerzenia swojego rynku poprzez 
współpracę z instalatorami sprzętu audiowizualnego, zajmującymi się w szczególności 
instalacją zewnętrznego sprzętu audiowizualnego w hotelach, parkach rozrywki, 
ośrodkach wypoczynkowych, miejscach dziedzictwa kulturowego, systemach 
jaskiniowych, basenach,  festiwalach odbywających się na otwartej przestrzeni 
i stadionach sportowych. Firma jest zainteresowana zawarciem umowy produkcyjnej.   

225. BOUK20170802001 

Ten doświadczony brytyjski projektant wzorów tkanin i powierzchni, jak również 
twórca produktów, oferuje alternatywne elementy dla tworzenia produktów.  
Portfolio projektów i kreacji dla wielu wiodących sprzedawców obejmuje artykuły 
gospodarstwa domowego, takie jak lampy, torby, materiały piśmiennicze, poduszki 
i naczynia. Firma stara się rozwijać bazę klientów i poszukuje umów pośrednictwa 
handlowego lub możliwości nawiązania współpracy na podstawie podwykonawstwa 
z producentami na całym świecie. 

226. BOUK20170803001 

Ta brytyjska firma, od 2003 roku specjalizuje się w produkcji systemów rusztowania 
fasadowego (wieża podporowa) na przyczepie, które sprzedawane są wiodącym 
klientom z sektora budownictwa, usług komunalnych, zarządzania obiektami, sektora 
publicznego i usług edukacyjnych w Wielkiej Brytanii. Mimo iż firma ma już kontakty 
biznesowe w Europie i na Bliskim Wschodzie, nadal jest zainteresowana rozszerzaniem 
swojej  działalności poprzez współpracę z dystrybutorami posiadającymi kontakty 
w w/w sektorach.  

227. BOUK20170815001 

Ta młoda firma działająca w branży nauk przyrodniczych z siedzibą w Wielkiej Brytanii 
opracowała rozwiązanie do pielęgnacji skóry, obejmujące oczyszczanie skóry 
i dezynfekcję skóry. Pomimo tego, że ich środek ma właściwości bakteriobójcze, nie jest 
drażniący dla skóry, co umożliwia jego stosowanie w sektorze pielęgnacji oraz 
medycznym. Aby pomóc w rozwoju swojej zagranicznej obecności, firma szuka 
partnera dystrybucyjnego. 

228. BOUK20170818001 

Brytyjska firma specjalizująca się w produkcji odpornych na temperaturę i działanie 
środków chemicznych powłok. Powłoki te nadają się do szerokiej gamy zastosowań 
w przemyśle wydobywczym, energetycznym, chemicznym, papierniczym. Firma, 
w ramach strategii rozwoju, chce powiększyć sieć dystrybutorów w Europie. 

229. BOUK20170818003 

Brytyjska firma stworzyła platformę pozwalającą na dostęp do sieci ekspertów 
z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Firma poszukuje 
partnerów do zawiązania spółki joint venture oraz oferuje swoje usługi zagranicznym 
partnerom. 

230. BOUK20170818006  

Brytyjska firma opracowała unikatową, nietoksyczną,  superhydrofobową powłokę do 
tkanin, dzięki której tkanina zachowuje swoją strukturę i oddycha. Firma chce 
zaoferować to rozwiązanie producentom tekstyliów, którzy zaopatrują sektor opieki 
zdrowotnej oraz inne podobne sektory.  Produkt jest szybki i łatwy w użyciu, co 
umożliwia firmie realizację zamówień w miarę potrzeb (na bieżąco), a nie produkcję 
i magazynowanie. Oferowana forma współpracy: umowa licencyjna.  

231. BOUK20170818007 

Firma z Wielkiej Brytanii od ponad 50 lat projektuje i produkuje czujniki używane 
w przemyśle naftowo-gazowym, budowlanym, użyteczności publicznej, 
motoryzacyjnym, jakości powietrza, sterowania procesami, bezpieczeństwa 
przemysłowego, sektorze rolniczym i gospodarstw domowych oraz wielu innych. 
Przedsiębiorstwo dąży do rozszerzenia swojej sieci dystrybucji poprzez zawieranie 
umów o świadczenie usług dystrybucji z partnerami, którzy nawiązali kontakty w tych 
sektorach. 
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232. BOUK20170818008  

Ta wysoce innowacyjna firma z Wielkiej Brytanii opracowała Autorską Platformę 
Chatbot dla systemu Windows 10, która umożliwia firmom radykalną zmianę sposobu 
tworzenia i korzystania z polityk i procedur przy użyciu języka skryptowego. 
Rozwiązanie oferuje automatyzację zgodności, uproszczone użytkowanie, zmniejszone 
ryzyko i obniżenie kosztów organizacji. Firma poszukuje partnerów do umowy 
o świadczenie usług w przemyśle farmaceutycznym lub podmiotów świadczących usługi 
dla przemysłu farmaceutycznego. 

233. BOUK20170830001 
Brytyjska firma, jedna z nielicznych działających jeszcze w Europie firm produkujących 
lekkie samoloty posiada w swojej ofercie trzy modele, które można kupić złożone albo 
w zestawie do samodzielnego składania. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie. 

234. BOVN20170718001 

Wietnamska firma produkująca 100% organiczne, ręcznie robione mydła, sole 
kąpielowe, olejki eteryczne, świeczki zapachowe, produkowane z etycznie 
pozyskiwanych w Azji surowców. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów 
handlowych oraz oferuje podwykonawstwo. 

235. BOVN20170719001 

Wietnamska firma jest usługodawcą w przemyśle mody i wytwórczym, wspiera 
niezależnych i początkujących projektantów w promowaniu ich kolekcji i w obniżaniu 
kosztów ich bieżącej działalności. Firma oferuje usługi produkcyjne i podwykonawstwo 
począwszy od procesu projektowania do całego cyklu produkcji. 

236. BOVN20170811001 

Wietnamska firma została założona w 1997 roku w Bien Hoa, Dong Nai i posiada bogate 
doświadczenie w produkcji pantofli do użytku wewnętrznego i w hotelach, klapek, 
pantofli bez pięty i sandałów. Firma może również dostosować dowolny produkt do 
potrzeb klientów. Przedsiębiorstwo oferuje usługi produkcyjne i podwykonawstwa dla 
hurtowni kapci hotelowych lub hoteli i sieci hotelowych. 

237. BRCN20170719001 

Chińska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży produktów z tłuszczami 
funkcjonalnymi szuka dostawcy podobnych produktów w Europie. Szukane produkty 
powinny zawierać: kwasy DHA, ARA, olej z tuńczyka, witaminy rozpuszczalne 
w tłuszczach, luteinę i inne produkty w proszku zapakowane w mikrokapsułki. Firma 
oferuje umowę dystrybucji. 

238. BRCN20170801001 
Chiński producent i dystrybutor wina i piwa szuka producentów napojów 
energetycznych i innych zdrowych napojów z Europy. Współpraca w oparciu o umowę 
dystrybucji. 

239. BRDE20170619001 

Niemiecki dostawca wysokiej jakości spersonalizowanej odzieży roboczej dla mężczyzn 
i kobiet szuka firmy, która wyprodukuje bluzki i koszulki polo na miarę. Z uwagi na to, 
że klienci firmy szukają odzieży z własnym logo, partner powinien być w stanie 
wyhaftować lub nadrukować logo na szytej odzieży. 

240. BRDE20170724001 
Niemiecka firma zajmująca się instalacjami elektrycznymi szuka wiarygodnych 
i doświadczonych podwykonawców do zlecenia prac we wschodnich Niemczech 
z zakresu sieci niskiego i średniego napięcia. 

241. BRDE20170808001 
Niemiecka firma handlująca surowcami, częściami i wyposażeniem dla branży 
motoryzacyjnej oraz AGD oferuje usługi dystrybucji i przedstawicielstwa w Niemczech. 

242. BRDK20170808001 
Mała, ale szybko rozwijająca się firma meblowa z Danii wymyśliła linię stołów 
dębowych i biurek i poszukuje dostawców. Firma chce zawrzeć umowę outsourcingową 
z producentami na dostawę blatów dębowych wysokiej jakości. 

243. BRDK20170817001 

Duński dystrybutor materiałów biurowych, opakowań i akcesoriów szuka nowych, 
innowacyjnych produktów w celu rozszerzenia swojej oferty. Firma jest jedną z 
wiodących firm w Danii w swojej branży i poszukuje nowości, które dodadzą biurom 
innowacyjnego wyglądu np. Fidgetspinner, Steppie, Powerbank itp. 

244. BRDK20170823001 

Duński projektant szuka producenta modułowych systemów półek drewnianych lub 
z płyty MDF. Z uwagi na projekty przeznaczone dla klientów końcowych, jest szereg 
wymagań dlatego firma duńska zawrze umowę produkcji z partnerem 
z doświadczeniem w produkcji bardzo wysokiej jakości mebli. 
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245. BRFR20170801001 

Francuski projektant edukacyjnego innowacyjnego produktu wspieranego przez 
pediatrów poszukuje producenta w UE. Produkt jest tablicą magnetyczną dedykowaną 
dzieciom w wieku 0-6 lat. Firma poszukuje doświadczonego producenta zgodnych 
z prawodawstwem UE produktów dla dzieci. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa 
produkcyjna. 

246. BRFR20170818001 

Tradycyjna destylarnia z Francji szuka dostawców szklanych butelek w celu odnowienia 
wizerunku i poszukuje nowych rozwiązań butelkowania. Partner może być albo 
producentem szkła albo dystrybutorem butelek z możliwością dopasowania pod likier 
klasy premium. Współpraca w oparciu o umowę outsourcingu, w której partnerzy będą 
dostarczać butelki zgodnie ze specyfikacją i małych ilościach. 

247. BRIE20170222002 
Irlandzka firma specjalizuje się w przystosowywaniu pojazdów do potrzeb 
niepełnosprawnych kierowców i pasażerów. Firma szuka producentów, którzy 
wytworzą zestaw do przebudowy Mercedesa Vito. 

248. BRQA20170720001 

Firma z Kataru specjalizuje się w produkcji i dystrybucji oświetlenia LED oraz opraw 
oświetleniowych, konwencjonalnego oświetlenia, świetlówek kompaktowych, 
wysokoprężnych lamp sodowych, lamp rtęciowych, lamp metalohalogenkowych, 
oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Firma jest zainteresowana poszerzeniem 
swojego asortymentu poprzez dodanie nowych produktów, szczególnie oświetlenia LED 
do swojego katalogu. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna pod 
marką własną lub firmy. 

249. BRQA20170821001 

Firma z Kataru założona w 1993 roku specjalizująca się w polietylenie o wysokiej 
gęstości (HDPE) oraz o niskiej gęstości ( LDPE) poszukuje dostawcy farb 
fleksograficznych a także rozcieńczalników i rozpuszczalników. Poszukiwany rodzaj 
współpracy to umowa produkcyjna. 

250. BRQA20170830001 

Firma z Kataru od 1984 roku zajmuje się produkcją i dystrybucją butelkowanej wody 
mineralnej. Dumnie zaopatrza Katar w jedyna wodę mineralną czerpaną z ekologicznej 
warstwy wodonośnej butelkowaną na miejscu w zakładzie światowej klasy. Katarska 
firma jest liderem na rynku wody ale chce się rozwijać i dystrybuować żywność i inne 
produkty. 

251. BRRO20170727001 
Rumuński producent papierowych opakowań dla przemysłu piekarniczego szuka 
współpracy z dostawcami papieru w oparciu o umowę produkcyjną. 

252. BRRO20170814001 

Rumuński dystrybutor z doświadczeniem w dostarczaniu narzędzi do maszyn, 
oprogramowania i usług z tym związanych szuka maszyn do mierzenia 3D, dostawców 
sprzętów do pomiarów i kontroli w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej. Z ponad 10-
letnim doświadczeniem na rynku rumuńskim, firma jest w stanie dostarczyć pełne 
i zintegrowane rozwiązania techniczne swoim klientom. 

253. BRSE20170815001 

Szwedzka firma rozwija i produkuje sprzęt znakujący, sprzęt i tusz dla przemysłu 
produkcyjnego poszukuje producentów blachy. Producent powinien być w stanie 
utrzymać wysoką jakość zgodnie z określonymi przez klienta standardami (głównie stal 
nierdzewna EN 1.4404). Roczne zamówienia od 50 do 100 sztuk, potem więcej. 

254. BRTR20170804001 
Turecki producent maszyn do odziarniania i czyszczenia bawełny szuka producentów 
komponentów takich jak: łożyska, śruby, szczotki w oparciu o umowę 
podwykonawstwa. 

255. BRTW20170822001 

Hurtownia produktów medycznych z Tajwanu specjalizująca się w reprezentowaniu 
sprzętów medycznych i urządzeń oraz innych produktów z branży zdrowotnej 
poszukuje europejskiego dostawcy lub producenta następujących kategorii produktów: 
koncentratory tlenu, aspiratory plwociny, inhalatory, suplementy pooperacyjne, 
wyposażenie ochronne. Firma oferuje umowę agencyjną. 
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256. BRUK20170719001 

Brytyjski producent szerokiej gamy produktów ze stali nierdzewnej dla różnych branży 
poszukuje dostawcy przemysłowych zlewozmywaków w kształcie misy tłoczonych ze 
stali nierdzewnej w różnych rozmiarach i różnej ilości. Współpraca oparta na zasadzie 
umowy produkcyjnej. 

257. BRUK20170802004 

Firma brytyjska dostarcza chemikalia dla przemysłu motoryzacyjnego (guma) i posiada 
licencje w Ameryce Pn. i Pd., Indiach i Turcji. Firma chce być obecna również na rynkach 
europejskich dlatego potrzebuje lokalnych partnerów np. agencji inwestycyjnych w 
celu doradztwa i zapewnienia niezbędnych informacji istotnych przy podjęciu decyzji 
odnośnie lokalizacji i rozbudowy firmy w Europie. Współpraca na zasadzie umowy 
agencyjnej. 

258. BRUK20170804002 

Szkocka firma z branży systemów morskich szuka producenta podwykonawcy, który 
jest w stanie wyprodukować produkt z polietylenu odporny na promieniowanie 
ultrafioletowe. Partner powinien znać proces formowania rotacyjnego. Firma oferuje 
umowę podwykonawstwa lub produkcyjną. 

259. BRUK20170804003 

Brytyjska firma inżynieryjna specjalizująca się w zarządzaniu energią poszukuje 
możliwości rozwoju swojego sprzętu. Firma poszukuje producentów/dostawców wałów 
napędowych, ogniw zewnętrznych i wewnętrznych, podwozia oraz wewnętrznych 
i zewnętrznych laminatów z określonymi właściwościami. Poszukiwany rodzaj 
współpracy to umowa produkcyjna.  Partner zagraniczny musi posiadać stosowne 
certyfikaty w celu zapewnienia, że produkowane przez niego komponenty mogą być 
używane w Europie. 

260. BRUK20170809001 

Duża firma zajmująca się handlem detalicznym produktami do jazdy na rowerze, 
campingu itp.. szuka producentów różnych produktów dla tych branży. Firma szuka 
współpracy z producentami, których produkcja w całości odbywa się w Europie. Firma 
chce zlecić produkcję różnych produktów włączając rowery, akcesoria rowerowe 
i podróżnicze. 

261. BRUK20170816001 

Firma brytyjska zajmująca się sprzedażą hurtową wysokiej jakości ekranów i znaków 
pracuje z prestiżowymi klientami z różnych sektorów włączając handel detaliczny, 
motoryzację i rozrywkę. Firma szuka producentów i dostawców wysokiej jakości 
i innowacyjnych ekspozycji, znakowania, oświetlenia i innych produktów. Firma oferuje 
dystrybucję lub zaangażowanie w umowę produkcyjną. 

 


