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Oferty międzynarodowej współpracy biznesowej LISTOPAD 2017 

Lp. Nr referencyjny Streszczenie oferty 

1.   BOCL20170320001  
Firma z Chile specjalizująca się w produkcji medycznych oraz aromatycznych ziół 
z dodatkami w postaci torebek na herbatę (liofilizowane zioła) i saszetek(koncentraty 
płynne z ziół) szuka partnerów do dystrybucji swoich produktów w Europie. 

2.   BOFI20171006001  

Fińska firma informatyczna stawia sobie za cel poprawę procesu uczenia w klasach 
szkolnych poprzez wykorzystanie dedykowanych rozwiązań interaktywnych w sektorze 
edukacji. Firma szuka partnerów lokalnych, którzy mogliby współpracować ze szkołami 
i centrami szkoleniowymi. Firma chciałby współpracować w oparciu o podział zysków 
z przychodów, ale jest otwarta na inne propozycje. Rozważa umowę komercyjną. 

3.   BOKR20170918002  

Firma z południowej Korei specjalizuje się w produkcji sprzętu do rekreacji takiego jak 
dmuchane łódki, systemy do nadmuchiwania, łódki do pływania na stojąco, tuby do 
aquaparków oraz tratwy. Powstała w 1992 roku i posiada relacje eksportowe z ponad 
75 krajami z liczbą 280 klientów. W celu zbudowania silnego rynku zagranicznego, firma 
szuka partnerów z Europy w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej. 

4.   BOKR20170918004  

Południowo koreańska firm specjalizuje się w dystrybucji kosmetyków od założenia 
w 2014 roku. Główne produkty oparte są na technologii pielęgnacji skóry na bazie 
tradycyjnych ziół. Firma planuje ekspansję biznesu na rynkach europejskich i szuka 
europejskiego partnera zainteresowanego umową dystrybucyjną. 

5.   BONL20170918001 

Holenderska firma specjalizująca się w rozwoju, produkcji  i pakowaniu substytutów 
mięsnych, oferuje szeroki wybór nowych i zdrowych produktów spożywczych. Firma 
pragnie przedstawić koncepcję swoich produktów w Europie, w celu propagowania 
i wspierania korzyści i zalet, jakie niosą one dla naszej planety, dobrostanu zwierząt 
i zdrowia ludzi. Firma poszukuje partnerów z  branży spożywczej do współpracy w 
ramach umowy przedstawicielstwa lub umowy dystrybucji.  
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6.   BOQA20170921001  

Firma z Kataru produkuje  i dostarcza wysokiej jakości systemy okładzin plastikowych 
używanych powszechnie w ochronie rur betonowych oraz konstrukcji do projektów 
budowlanych, które mogą być używane do wzmacniania betonowych rur 
kanalizacyjnych, zbiorników chemicznych, piwnic i fundamentów, tuneli oraz podziemi, 
stropów, prac przy kanalizacji. Firma szuka partnerów handlowych na podstawie 
umowy komercyjnej, dystrybucyjnej lub joint-venture. 

7.   BOQA20171003001  

Firma z Kataru produkuje w Doha w Nowej Części Przemysłowej, wysokiej jakości worki 
wyplatane z polipropylenu, polipropylenowe płachty przemysłowe, bele przemysłowe 
oraz produkty na zamówienie z wykorzystaniem najnowszych technologii. Firma 
chciałaby nawiązać współpracę z dystrybutorami, sprzedawcami, agentami handlowymi 
w celu sprzedaży produktów zagranicą. 

8.   BOSG20171006001  

Firma z Singapuru jest firmą konsultingową zajmującą się innowacjami w dziedzinie 
nauki i technologii. Firma ta zamierza udostępnić firmom w Europie swoje usługi 
mapowania i monitorowania 3D przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych, 
wykorzystując innowacyjny sprzęt i oprogramowanie.  

9.   BOSK20161207001  

Słowacka firma, zajmująca się rozwiązaniami IT do systemów bazodanowych, rozwinęła 
aplikację wspierającą proces przetwarzania faktur. System pozwala użytkownikowi 
otrzymywać faktury poprzez e-mail. Faktury podpisywane są za pomocą podpisu 
elektronicznego a otrzymanie faktury jest autoryzowane  - tylko faktury od określonych 
dostawców mogą być otrzymywane. Słowacka firma szuka partnerów do współpracy na 
podstawie umowy dystrybucyjnej lub usługowej. 

10.   BOSK20170920001  

Firma z zachodu Słowacji działająca w zakresie zarządzania wodą oraz ochroną 
środowiska rozwinęła nieorganiczny sorbent kompozytowy do usuwania i/lub 
unieszkodliwiania metali ciężkich i /lub fosforanów w skażonych ciałach stałych i/lub 
płynnych. Firmie przyznano patent w Słowacji, patent europejski, jak również patent 
w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Firma szuka dystrybutorów oferowanego 
rozwiązania. 

11.   BOSK20171006001  

Wiodąca średnia firma IT ze Słowacji oferuje swoje usługi i rozwiązania np. w zakresie 
systemów wykrywania oszustw podatkowych oraz systemów ubezpieczeń 
zdrowotnych. Firma szuka partnerów do współpracy długo i krótkoterminowej i może 
działać jako główny wykonawca lub podwykonawca. Firma może pracować zdalnie, ale 
może również dostarczyć swoich programistów i konsultantów w projekcie do kraju 
zleceniodawcy w każdym kraju UE. Preferowany rodzaj współpracy to 
podwykonawstwo lub umowa usługowa. 

12.   BOTR20170913001 

Turecki stolarz posiada dwie fabryki, jedną z Turcji i w Rosji. Firma z 19 letnim 
doświadczeniem w produkcji konfekcji z drewna, zainteresowana jest umowa 
dystrybucyjną na swoje produkty: drewniane słupki do drzwi, laminowane drewno 
(Glulam), drewniane masywne panele oraz profile drewniane. Produkty są wysokiej 
jakości z sosny i świerku.  

13.   BOTR20170921001  

Turecka firma zajmująca się cięciem, przetwarzaniem oraz dekoracjami z marmuru, 
ulokowana w Antalyi, oferuje usługi dystrybucyjne dla szerokiej gamy swoich 
produktów z marmuru, kwarcu i granitu. Firma oferuje zarówno obrobiony kamień, jak 
również górski oraz zestawy kamieni. 

14.   BOTR20170929001 

Turecka firma z Antalya na południowym wybrzeżu Turcji specjalizuje się w produkcji 
wyrobów z beżowego marmuru, które mogą służyć za dekoracje wewnątrz i na 
zewnątrz, jako wykończenia budynków i dzieła sztuki. Firma poszukuje dystrybutorów 
we wszystkich krajach sieci EEN. 

15.   BOTR20171002002  
Nowopowstały turecki producent dobroczynnych środków na insekty, produkuje 
środek na  "Nesidiocoris Tenuis" chroniący zboża i uprawy rolne, zwłaszcza warzywa 
i szuka dystrybutorów w sektorze rolnictwa. 
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16.   BOUA20170821001  

Ukraińska firma szuka długoterminowej umowy dystrybucyjnej lub produkcyjnej z 
potencjalnym partnerem. Firma jest zainteresowana produkcją odzieży sportowej (do 
boksu, fitnessu, biegania, pankracji oraz innych rodzajów sportu) oraz sprzętu 
sportowego dla innych firm. Firma jest już obecna na rynkach zagranicznych i jest 
zdolna zaoferować jakość na europejskim poziomie z użyciem europejskich tkanin oraz 
wysokiej jakości rzadkich materiałów. 

17.   BOUK20171011003  

Brytyjska firma z sektora MSP produkuje posiadające oznakowanie CE urządzenie, które 
zapobiega samoczynnemu wysuwaniu się cewników żylnych, dając pacjentowi komfort 
i swobodę ruchów oraz umożliwiając wykonywanie codziennych czynności. Firma chce 
wejść na nowe rynki zagraniczne, dlatego też poszukuje zainteresowanych jej 
produktami dystrybutorów. 

18.   BOUK20171016001  

Jedyny specjalista w zakresie zestawów do grillowania w Wielkiej Brytanii szuka 
partnerów, którzy mogliby sprzedawać online i dystrybuować  produkty w swoim kraju. 
Firma jest w czołówce zakresie  innowacji i posiada zastrzeżone wzory produktów, 
w tym szerokiej gamy akcesoriów. Idealny partner powinien się specjalizować w 
sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego i artykułów ogrodniczych przez 
Internet. Minimalna wielkość zamówienia to paleta  

19.   BRUK20171019001 

Brytyjska firma specjalizuje się w wodoodpornych, wiatroodpornych, oddychających 
ogrzewaczach nadgarstków i rąk zaprojektowanych głównie dla branży sportowej 
i rekreacyjnej ale też dla branży medycznej. Firma oferuje umowę produkcyjną dla 
partnera, który dostarczy materiał typu soft shell potrzebny do produkcji ogrzewaczy. 

20.  BOBE20171010001 
Belgijska firma specjalizująca się w doradztwie, instalacjach przeciwpożarowych i 
uszczelniania przejść oferuje swoje usługi doradcze w tej dziedzinie na podstawie 
umowy o świadczenie usług. 

21.  BODE20170908001 

Firma programistyczna z Niemiec poszukuje partnerów do współpracy w całej Europie. 
Główne oprogramowanie to unikalne standardowe oprogramowanie ERP do 
zarządzania umowami i całym przetwarzaniem zleceń w sektorze rzemieślniczym. 
Dzięki temu oprogramowaniu zarządzanie dokumentami, rezerwacja godzin pracy, 
zarządzanie zapasami, systemy zamówień, produkcja bez użycia papieru, taskplaner, 
zarządzanie relacjami z klientami itp. to automatyczny proces z kodami kreskowymi, 
który jest łatwy w obsłudze dla każdego pracownika. 

22.  BOLT20171010001 

Litewska firma świadczy usługi doradcze w zakresie rozwiązań energooszczędnych, 
przeprowadza analizę zużycia energii elektrycznej oraz dostarcza metod i rozwiązań 
zmniejszających straty w obiektach biznesowych. Firma poszukuje partnerów za granicą 
w ramach umów joint venture, usług dystrybucyjnych i umów o świadczeniu usług. 

23.  BOLT20171010002 

Perspektywiczna litewska firma produkuje produkty strukturalne z polimerów 
wzmocnionych włóknami (FRP). Firma specjalizuje się w zaawansowanych 
technologiach i zapewnia nowoczesne linie produkcyjne, oferując różnorodne 
produkty: pręty zbrojeniowe i siatki, profile konstrukcyjne / pultrudowane oraz słupy 
do ogrodzeń. Firma poszukuje dystrybutorów lub może również działać jako jednostka 
podwykonawcza. 

24.  BOLT20171026002 

Główną działalnością litewskiej firmy jest innowacyjne zarządzanie procesami 
budowlanymi i automatyką. Wysoko wykwalifikowany zespół certyfikowanych 
projektantów, programistów, nadzorców i instalatorów wdrożył szereg różnych 
projektów, dzięki czemu może oferować kompleksowe rozwiązania. Firma poszukuje 
partnerów za granicą w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, umowy 
o świadczenie usług i umowy o podwykonawstwo. 

25.  BORO20171018002 

Rumuńska firma dostarcza kompleksowe systemy etykietowania   ampułek dla 1 ml, 2 
ml, 5 ml i 10 ml. Systemy są dostosowane do specyfikacji i potrzeb klienta, łącząc 
wymagania dotyczące  audytu farmaceutycznego. Firma poszukuje długoterminowych 
umów produkcyjnych z firmami farmaceutycznymi z Europy. 
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26.  BORU20170830004 
Rosyjski producent koncentratów do hemodializy, sprzętu, materiałów 
eksploatacyjnych i środków dezynfekujących poszukuje partnerów zagranicznych 
(głównie w Europie) w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

27.  BORU20170913001 
Rosyjska firma z regionu Perm specjalizująca się w produkcji zbrojonego polimeru 
zbrojonego włóknem szklanym poszukuje partnerów w krajach UE do współpracy 
w ramach umów produkcyjnych lub umów joint venture. 

28.  BORU20170919001 

Rosyjska firma z Vladivostok'u, specjalizująca się w produkcji ocynkowanych stalowych 
kształtowników konstrukcyjnych do budowy mieszkań i domów prywatnych, do fabryk 
i zakładów poszukuje partnerów zagranicznych do zawarcia umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

29.  BOUA20170906001 

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji automatycznych zgrzewarek 
i półautomatów do podwodnego spawania i cięcia konstrukcji metalowych poszukuje 
dystrybutorów i partnerów handlowych. 
Firma poszukuje współpracy w formie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych 
z partnerami sprzedającymi specjalne podwodne urządzenia, którzy mają 
doświadczenie w branży morskiej i mają dobrą sieć współpracy z portami i dużym 
budownictwem morskim. 

30.  BRBE20171010002 

Belgijski importer wina, który importuje wino z całego świata i dystrybuuje wino do 
sektora HORECA, sektora detalicznego i do konsumentów bezpośrednio w Belgii 
i Holandii, chciałby znaleźć wytwórnie win produkujące wina bezalkoholowe w celu 
zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

31.  BRDE20171005001 

Niemiecka firma specjalizuje się w handlu częściami zamiennymi do samochodów 
osobowych, ciężarówek i autobusów, ciężkim sprzętem, dostawami dla przemysłu 
cementowego oraz sprzętem wiertniczym do kopalni odkrywkowych i podziemnych 
(części oryginalne, a także części OEM). Firma poszukuje dostawców części zamiennych 
do rozszerzenia swojej linii produktów i oferuje umowę o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

32. BOBA20170711001 

Bośniacka firma produkująca wyroby i preparaty farmaceutyczne, m.in. wysokiej jakości 
olejek i hydrolizat z nieśmiertelnika (helichrysum italicum) poszukuje dystrybutorów. 
Jej produkty mogą być stosowane do aromaterapii, w medycynie, przemyśle 
kosmetycznym, są 100% organiczne i posiadają ekologiczne certyfikaty. 

33. BOBE20170822001 

Główny belgijski gracz przemysłowy stworzył centrum prototypów i testów, aby 
wspierać wszystkie działania związane z innowacjami, badaniami i rozwojem, 
technologią i certyfikacją w dziedzinie aerostruktury i kosmosu. Firma oferuje swoje 
know-how w zakresie prototypowania, inżynierii testowej i testów w takich dziedzinach 
jak przemysł transportowy, lotniczy, obronny i wiatrowy. Usługi lub umowy 
produkcyjne i podwykonawstwo są oferowane firmom / ośrodkom badawczym / 
uniwersytetom, które szukają opłacalnych rozwiązań. 

34. BOBG20170913001  
Bułgarska piwnica winna produkuje wysokiej jakości lokalne wina butikowe oraz 
limitowaną edycję win butelkowych (specjalne, zarezerwowane partie) z etykietą 
zawierającą specyfikację klienta. Firma poszukuje dystrybutorów na całym świecie.  

35. BOBG20170926001 

Bułgarska firma, producent kosmetyków naturalnych i organicznych, takich jak 
szampon, żel pod prysznic i mydło w płynie, poszukuje partnerów w UE i krajach 
trzecich. Firma oferuje umowę o świadczenie usług dystrybucji, a także produkcję pod 
własną marką. 

36. BOBG20171016001  

Bułgarska firma jest głęboko wyspecjalizowana w montażu średniej i dużej ilości 
podzespołów, produktów końcowych - urządzeń gospodarstwa domowego, 
elektrycznych podzespołów i urządzeń, elektromechanicznych i montażu pudełkowego 
przez wysoko wykwalifikowany i przeszkolony personel. Firma oferuje partnerstwa 
w ramach umów dotyczących produkcji i podwykonawstwa producentom z branży 
domowej i motoryzacyjnej. 
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37. BOCY20170113001 
Cypryjska firma wyspecjalizowana w produkcji organicznej oliwy z oliwek extra virgin 
poszukuje sklepów spożywczych w Europie i poza nią w celu reprezentacji i sprzedaży 
jej produktów w swoich krajach. 

38. BOCZ20170912001 

Ten czeski dostawca termohydraulicznych analiz wymienników, ekonomizerów 
z płaszczem oraz rurą, analizatorów drgań rur i hydrauliki rurociągowej oferuje swoje 
usługi w ramach outsourcingu lub umowy o świadczenie usług. 
Oczekiwanym partnerem powinien być producent wymienników ciepła, zakład 
chemiczny, zakład inżynierii energetycznej lub dowolna inna firma stosująca lub 
produkująca wymienniki ciepła. Ewentualnie potencjalnym partnerem może być agent 
działający we wspomnianych sektorach.  

39. BOCZ20171004001 

Czeskie MŚP zajmujące się oprogramowaniem dla fotografiki oferuje narzędzie do 
zarządzania i edytowania zdjęć cyfrowych oraz usługi ich przechowywania w chmurze. 
W porównaniu z konkurentami firma ma lepszy stosunek ceny do wykonania, 
wszechstronny zestaw cech oraz szybsze działania źródłowe. Firma jest obecna na 
rynku globalnym i poszukuje partnerów do dystrybucji na całym świecie. 

40. BODE20170802001  

Firma z Niemiec koncentruje się na produkcji folii oraz folii technicznych. MŚP ma 
ponad 15-letnie doświadczenie i jest obecnie zaangażowane w projekt rozwoju wysoce 
zdyspergowanego dwutlenku krzemu. Poszukiwani są partnerzy, którzy są 
zainteresowani inwestowaniem w projekt w ramach umowy nabycia lub umowy 
finansowej. 

41. BODE20170927001 

Prawa do znanego, zintegrowanego systemu monitorowania i alarmowego, 
przeznaczonego do kontroli silników statków i innych parametrów rejsu zostały nabyty 
przez firmę z sektora MSP z siedzibą w północnych Niemczech. Firma poszukuje 
rzetelnych partnerów w celu nawiązania długotrwałej współpracy w formie umowy 
agencyjnej. 

42. BODE20171004001 

Wielokrotnie nagradzana, niemiecka firma o znanej marce, która projektuje i produkuje 
wysoce innowacyjne systemy energetyczne zasilane energią słoneczną, które mogą być 
wykorzystywane do ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania energii elektrycznej 
i odsalania wody poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczenie 
usług dystrybucji, podwykonawstwa i partnerów joint venture na całym świecie. Inne 
formy współpracy mogą być rozważone w oparciu o wzajemne interesy. 

43. BOES20160615002  

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji preparatów do konserwacji drewna 
(lakierów, preparatów przeciwgrzybicznych itp.) dla różnych sektorów 
(samochodowego, rolniczego, tekstylnego itp.) poszukuje zagranicznych 
dystrybutorów. 

44. BOES20170523002  

Hiszpańska firma oferuje profesjonalne usługi CAE i rozwiązania do zaawansowanego 
rozwiązywania problemów w projektach związanych z działalnością inżynieryjną, 
szczególnie związanych z mechaniką i procesami przemysłowymi. Firma posiada 
doświadczenie w głównych sektorach przemysłowych, a jej oferta obejmuje różne 
etapy projektu od podstawowej inżynierii do skali przemysłowej. Usługi koncentrują się 
na optymalizacji procesów, projektowaniu instalacji i inżynierii błędów. Firma świadczy 
swoje usługi w ramach umowy podwykonawstwa lub usługi. 

45. BOES20170531001 
Hiszpański producent odzieży dla dzieci, z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży, 
poszukuje dystrybutorów lub agentów w całej Europie. 

46. BOES20170801001 
Hiszpańska spółka z ponad 65-letnim doświadczeniem jako producent oliwy z oliwek 
typu extra virgin i virgin i kosmetyków z oliwy z oliwek poszukuje dystrybutorów na 
podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji.  
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47. BOES20170811001 

Firma z północnej Hiszpanii zatrudniająca doświadczonych i wykwalifikowanych 
specjalistów, działa w zakresie usług inżynierii akustycznej w różnych obszarach, takich 
jak: przemysł, budownictwo, infrastruktura i środowisko. Klientom oferowane są 
wysokiej jakości, innowacyjne usługi: mapy hałasu w 3D, pomiary dźwięku, badania 
akustyczne i certyfikaty, monitoring akustyczny itp. Firma nawiąże współpracę na 
podstawie umów pośrednictwa handlowego, umów o świadczenie usług i/lub 
podwykonawstwa. 

48. BOES20170908001 

Hiszpańska firma z Girony, produkująca 100% owocowe desery ze świeżych owoców 
bez dodatku konserwantów, cukru, barwników, kwasów, nadające się do spożycia przez 
diabetyków, chorych na celiakię i dzieci oraz polecane całym rodzinom, poszukuje 
dystrybutorów i agentów handlowych w UE. 

49. BOES20170911001 

Hiszpański producent naczyń kuchennych ze szkliwionej, emaliowanej stali (patelnie, 
naczynia żaroodporne, patelnie owalne, naczynia typu wok, naczynia kwadratowe...), 
z nieprzywierającą powłoką, powłoką ceramiczną lub kamienną, jest zainteresowany 
nawiązaniem kontaktu z partnerami handlowymi (dystrybutorami i pośrednikami) 
chcącymi importować i dystrybuować produkty firmy za granicę pod markami własnymi 
lub pod prywatnymi markami dystrybutora. 

50. BOES20170922001 

Hiszpański producent części i produktów z tworzyw sztucznych i krzemu poprzez 
formowanie wtryskowe poszukuje międzynarodowych partnerów potrzebujących 
niestandardowych części, w tym części dwuskładnikowych (plastik, silikon, tkanina, 
metal, ...). Firma poszukuje umów o podwykonawstwo. 

51. BOES20170929001  

Hiszpańska firma koncentruje się na usługach inżynieryjnych (inżynieria opto-
mechaniczna, cieplna i testowa) w zakresie projektowania, produkcji, integracji 
i testowania zaawansowanych urządzeń mechanicznych, zespolonych w złożonych 
technologiach, takich jak systemy lotów kosmicznych i instrumenty do obserwacji 
Ziemi, eksploracji planet, telekomunikacji, oprzyrządowanie do satelitów i nauk 
o powierzchni oraz oprzyrządowanie astronomiczne. Firma poszukuje umów 
o podwykonawstwo. 

52. BOFR20161118001 
Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji mebli łazienkowych 
(umywalki, blaty, prysznice) poszukuje pośredników handlowych i dystrybutorów do 
promocji i sprzedaży swoich produktów w Europie.  

53. BOFR20170710001 
Francuski producent urządzeń do trawienia plazmowego i osadzania dla sektora 
półprzewodników poszukuje dystrybutorów w Europie w celu rozszerzenia sieci 
dystrybucji. 

54. BOFR20170802002 
Francuska firma utworzona w 1995 roku oferuje wysokiej jakości czarne trufle i oparte 
na nich produkty. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w celu 
rozszerzenia działalności na rynku europejskim.  

55. BOFR20170810001  

Francuska innowacyjna i kreatywna firma rodzinna działa aktywnie w obszarze zdrowej 
żywności i żywienia. Firma produkuje ocet jabłkowy wzbogacony o rośliny, zioła, soki 
owocowe i warzywne itp. Ich asortyment obejmuje również inne organiczne produkty 
funkcjonalne, takie jak suszone owoce, nasiona oleiste i rośliny, proszki, napoje i oleje 
roślinne. Firma poszukuje dystrybutorów i hurtowników. 

56. BOFR20170914001 

Francuska firma specjalizuje się w ekologicznych materiałach izolacyjnych 
produkowanych z korka. Produkuje płytę z czystego ekspandowanego korka stosowaną 
do wykonywania prac wykończeniowych i izolacji elewacji w każdym rodzaju budynku.  
Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów dystrybucyjnych z różnych krajów europejskich, 
posiadających doświadczenie i wiedzę w sektorze budowlanym i/lub naturalnych 
materiałów izolacyjnych. 
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57. BOFR20170922001 

Francuski producent innowacyjnego terapeutycznego krzesła poszukuje dystrybutorów 
w Europie. Krzesło zwiększa wydolność oddechową i jakość życia. Opatentowane 
i innowacyjne urządzenie umożliwia wykonywanie ćwiczeń oddechowych dla 
poparzonych, pacjentów w terapii stresu, przy zapobieganiu chorobom sercowo-
naczyniowym, w terapiach antynikotynowych i in. uzależnień, otyłości i terapiach 
odżywiania medycznego, zaburzeniach snu i wspomagania wydajności. 

58. BOFR20170927001 

Francuski producent mechanicznego systemu przerzutek dla gokartów poszukuje 
dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych za granicą. Firma opracowała 
i wprowadza na rynek uznany system mechanicznego ręcznego przełącznika biegów dla 
gokartów. Kilka tytułów w mistrzostwach kart we Francji zostało wygranych dzięki 
swojemu systemowi. Francuska firma poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli 
handlowych o silnym zapleczu kartingowym. Poszukiwane są umowy dystrybucyjne 
i handlowe. 

59. BOGR20170905001  

Greckie MŚP zajmuje się projektowaniem zaawansowanej elektroniki. Zapewnia usługi 
takie jak analiza systemu, projektowanie, studium wykonalności, wybór technologii, 
weryfikacja chipów itp. Firma może dostarczyć gotowe rozwiązania, od fazy 
projektowania po fazę przed komercyjną. Firma poszukuje firm, które chcą 
zaprojektować swoją elektronikę w ramach różnego rodzaju współpracy, w tym usług, 
licencji lub umów joint venture. 

60. BOHR20170825001 
Chorwacka firma rybacka poszukuje europejskich dystrybutorów zainteresowanych 
świeżymi, morskimi rybami, takimi jak sardynki i sardele. 

61. BOHR20170829001  

Chorwacki producent przekładni, skrzyń biegów, superprecyzyjnych części wrzecion, kół 
ślimakowych, kół zębatych i różnych elementów mechanicznych wykonanych na 
zamówienie oferuje partnerom międzynarodowym umowę dotyczącą produkcji, 
umowy o świadczenie usług i podwykonawstwa. 

62. BOIE20170802001 

Irlandzka firma opracowała innowacyjną latarkę naręczną do biegów i marszów, 
wyposażoną w ładowalne akumulatorki Li-Io z przednim źródłem o mocy 210 lumenów 
i 2 tylnymi światłami błyskowymi, kieszenią na telefon/akcesoria, z wodoodpornego 
materiału. Firma poszukuje sprzedawców/dystrybutorów do zawarcia umów agencji 
handlowej lub dystrybucji, idealnie z kontaktami w sektorze akcesoriów do biegania. 

63. BOIE20170804002 

Irlandzka firma specjalizująca się w dostarczaniu specjalistycznych danych i treści dla 
sportów jeździeckich, tworzy dane statystyczne, które znacznie zmniejszają 
prawdopodobieństwo upadku i kontuzji jeźdźców a także dostarczają zawodnikom 
i zespołom dane, które pomagają im poprawić swoje wyniki.  
Przedsiębiorstwo poszukuje sprzedawców/dystrybutorów swoich produktów z zakresu 
technologii sportowych, na podstawie umowy pośrednictwa handlowego lub umowy 
o świadczeniu usług dystrybucji.  

64. BOIE20170821001 

Irlandzka firma o ugruntowanej reputacji i doświadczeniu w organizowaniu pobytów 
szkolnych i rodzinnych dla zagranicznych studentów (8-18 lat) uczących się angielskiego 
w Irlandii. Studenci są umieszczani w irlandzkim systemie edukacji publicznej, aby 
uzyskać immersje językową - na pobyt od kilku tygodni do pełnego roku 
akademickiego. Firma poszukuje agentów handlowych do oferowania swoich usług 
bezpośrednio studentom. 

65. BOIE20170829001 

Irlandzka firma obecnie zajmuje się montażem komponentów siedzeń dla firm z sektora 
motoryzacyjnego i planuje poszerzyć zakres swojej działalności. Przedsiębiorstwo 
poszukuje partnerstw w sektorach: motoryzacyjnym, urządzeń medycznych, elektroniki 
i obronnym w ramach umów produkcyjnych, podwykonawstwa lub umów joint 
venture. 
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66. BOIL20170704001 

Izraelska agencja innowacji specjalizuje się w pomaganiu firmom, zwłaszcza 
z tradycyjnych branż, w formułowaniu i opracowywaniu oryginalnych - a jednak 
praktycznych - produktów lub usług, które staną się nowym źródłem dochodów firmy. 
Agencja poszukuje firm, które są zainteresowane pomyślnym wprowadzeniem 
oryginalnego produktu na rynek, za pośrednictwem umowy o świadczenie usług. 

67. BOIL20170903001  

Ten wiodący izraelski producent specjalizuje się w elastycznych opakowaniach 
z tworzyw sztucznych oraz wielowarstwowych dekoracjach wykonywanych w 
technologii IMD (Inmold Decoration), gdzie  dekoracja elementów i detali możliwa jest 
w czasie wtrysku. Firma poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli  handlowych 
w UE, specjalizujących się w formatowaniu wtryskowym i przemyśle AGD. Firma jest 
aktywna na rynkach międzynarodowych. Oferowane produkty są dostępne we  
wszystkich rozmiarach, dostosowane do wymagań klienta i charakteryzują się 
doskonałymi właściwościami i trwałością.  

68. BOIT20170712001 

Włoska firma oferuje usługę wsparcia technicznego i prawnego, aby zapewnić zgodność 
z dyrektywami dotyczącymi oznakowania CE (i wszystkimi innymi międzynarodowymi 
wymogami) dla producentów i firm eksportowych, którzy chcą rozwijać i sprzedawać 
produkty nieżywnościowe na rynkach europejskich i międzynarodowych. Firma oferuje 
partnerstwo w ramach umowy o świadczenie usług dla przedsiębiorstw z Europy 
i krajów trzecich. 

69. BOIT20170721001  

Włoska agencja marketingowa, mająca doświadczenie w rozwoju oprogramowania, 
oferuje innowacyjne i efektywne rozwiązania do tworzenia stron internetowych 
wykorzystujące  silniki do indeksowania danych, zarządzanie social mediami, 
marketingiem cyfrowym oraz e-handlem. Firma szuka partnerów do umowy 
podwykonawstwa oraz umów wzajemnych. 

70. BOIT20170807001 

Włoska firma, specjalizująca się w organizowaniu wycieczek i zakwaterowania we 
wschodniej części Ligurii, a zwłaszcza w Cinque Terre, zapewnia zindywidualizowane 
usługi w zakresie turystyki szanującej środowisko. Szuka agentów, takich jak biura 
podróży, agencje, touroperatorzy i hotele, które mogłyby promować usługi firmy. 

71. BOIT20170913001  

Włoska firma specjalizuje się w oświetleniu i niestandardowych rozwiązaniach 
meblowych. Firma zainteresowana jest pozyskaniem zagranicznych dystrybutorów, 
hurtowni, pracowni architektonicznych i projektowych dla umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych i umów produkcyjnych. Partner może pochodzić z dowolnego kraju. 

72. BOIT20170913002  

Włoska firma opracowuje systemy wypalania, które są stosowane w zdalnej 
automatyzacji systemów bezpieczeństwa i zabezpieczeń oraz w cywilnym i zawodowym 
przemyśle pirotechnicznym. Firma oferuje gotowe i certyfikowane systemy "pod klucz" 
z wykorzystaniem najnowszych technologii lotniczych i motoryzacyjnych. Oferowane są 
usługi dodatkowe, takie jak szkolenia, pomoc fizyczna i wirtualna. Firma poszukuje 
odsprzedawców do zawarcia umów dystrybucyjnych. Kraje docelowe to wszystkie kraje 
UE. 

73. BOIT20171004001 

Włoska firma produkuje szeroką gamę olejów i oferuje także przyprawy i kofitury. 
Poszukuje dystrybutorów z doświadczeniem w sektorze spożywczym do zwiększenia 
eksportu. Wysokiej jakości produkty oferowane są dla sektora HORECA 
(hotel/restauracja/kawiarnia) i FMCG (Fast Moving Consumer Goods) oraz, jeśli 
wymagane, jako  marka własna zamawiającego. 

74. BOIT20171004002  

Włoska firma z sektora MSP specjalizuje się w usługach obróbki metali - żelaza, kutego 
żelaza, miedzi, mosiądzu, stali i aluminium. Firma chce nawiązać kontakty z biurami 
architektonicznymi, studiami projektowania wnętrz oraz dystrybutorami z krajów UE 
w celu zawarcia umów produkcyjnych oraz dystrybucyjnych. 

75. BOIT20171004003 
Włoska firma specjalizuje się w produkcji ubrań dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Firma 
posiada doświadczenie międzynarodowe i jest zainteresowana pozyskaniem nowych 
dystrybutorów z innych krajów UE, takich jak sklepy detaliczne. 
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76. BOIT20171023001 

Włoska firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji naturalnych kosmetyków, 
w szczególności produktów ajurwedyjskich. Firma poszukuje kontaktów 
z zagranicznymi hotelami, spa, centrami wellness w celu zawarcia umów na usługi 
dystrybucji. Inni poszukiwani partnerzy to sprzedawcy, tacy jak sklepy perfumeryjne, 
zielarskie i apteki. 

77. BOJO20170712002  

Jordańska firma, założona w 1985 roku jako mała firma zajmująca się kupnem 
i sprzedażą materiałów budowlanych, stała się dziś jednym z głównych dostawców dla 
sektora budowlanego w kraju, a także dla krajów sąsiednich. Obecnie firma zajmuje się 
produkcją przyczep kempingowych (mobile homes), rusztowań metalowych i systemów 
metalowych. Firma jest zainteresowana świadczeniem usług podwykonawstwa dla 
europejskich partnerów, którzy szukają dostawców materiałów budowlanych. 

78. BOJP20171025002 

Japońska firma handlowa ze 100-letnią tradycją chce eksportować japońskie alkohole 
i kulturę do krajów UE. Firma może dostarczyć wiele rodzajów japońskich napojów 
alkoholowych, takich jak Sake, Shochu, Umeshu,  wina, piwa, dżin, rum i inne dzięki 
kontaktom z ponad 1000 browarów, winiarni i destylarni z Japonii. Firma poszukuje 
dystrybutora, który podziela ich entuzjazm związany z japońskim alkoholem. 

79. BOKR20170726001  

Południowokoreańska firma, założona w 2015 roku produkuje akcesoria do telefonów 
komórkowych, takie jak etui i folie ochronne na ekrany. Firma chce rozszerzyć swoją 
obecność na rynku europejskim, w tym celu poszukuje partnerów będących 
dystrybutorami i agentami handlowymi. 

80. BOKR20170906001 

Koreańskie MŚP oferuje wolnostojący terminal łączący wysokowydajną technologię 
rozpoznawania twarzy z funkcjami czasu pracy i kontroli dostępu. Może on być 
zainstalowany przy wejściu z trybem identyfikacji twarzy do kontroli dostępu. 
Stosowany jest głównie w instytucjach publicznych, biurowcach, na placach budów. 
Firma poszukuje partnerów mogących sprzedawać i dystrybuować produkty na rynku 
europejskim na bazie umów agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych. 

81. BOKR20170918003  

Południowokoreańska firma, założona w 2005 roku specjalizuje się w produkcji 
drukarek fotograficznych oraz materiałów eksploatacyjnych do nich. Firma chce 
rozszerzyć swoją obecność na rynku europejskim, w tym celu poszukuje partnerów 
będących dystrybutorami i agentami handlowymi. 

82. BOKR20170918005 

Południowokoreańska firma została założona w 1908 roku i rozpoczęła działalność 
w zakresie produktów z żeń-szenia. Jest ona pierwszą niezależną spółdzielnią 
hodowców żeń-szenia w Korei Południowej. W 2011 r. firma otrzymała uprawnienia 
w zakresie działalności komercyjnej i kredytowej na mocy koreańskiego prawa 
rolniczego dotyczącego spółdzielni. Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów 
biznesowych na rynku europejskim zainteresowanych umową pośrednictwa 
handlowego i umową o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

83. BOLT20171026001  
Litewski producent zestawów do haftowania np. ściegiem krzyżykowym, długim 
ściegiem, ściegiem satynowym, haftem koralikowym, oraz akcesoriów z zestawami 
filcowymi, poszukuje dystrybutorów za granicą. 

84. BOMK20170116003 

Firma macedońska z branży spożywczej oferuje szeroką gamę zdrowych produktów 
żywnościowych takich jak płatki śniadaniowe, batoniki muesli, produkty sojowe, zupy 
naturalne itp. Producent poszukuje doświadczonych dystrybutorów i hurtowników 
żywności, którzy w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych i umów 
pośrednictwa handlowego będą wprowadzali asortyment na swoje rynki lokalne. 

85. BOMK20170405001 

Macedońska firma oferuje szeroka gamę oświetlenia LED, zgodnie z potrzebami swoich 
klientów. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych, działających w branży 
oświetlenia ogrodowego (solarne, LED), ulicznego, przemysłowego oraz drogowego, 
zainteresowanych promowaniem i komercjalizacją tych produktów wśród samorządów, 
lokalnych władz, hoteli i w innych miejscach. 
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86. BONL20170918002 

Holenderski producent specjalizuje się w projektowaniu i produkcji kabli i narzędzi do 
czyszczenia rur. Firma opracowała szeroką gamę dedykowanych rozwiązań i narzędzi. 
Firma chciałaby rozwijać swoją działalność w Europie i szuka współpracy z partnerami 
w sektorze urządzeń do czyszczenia drenażu lub dostawcami i sprzedawcami sprzętu 
hydraulicznego. Przewiduje się umowę dystrybucyjną. 

87. BONL20170929001 

Holenderska firma inżynieryjna opracowała szereg hybrydowych zasilaczy opartych na 
energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poza siecią. Generatory mobilne 
są łatwe w instalacji i zawierają zestawy baterii litowych, które są ładowane tylko przez 
generator diesla w godzinach szczytu. Po udanym starcie w Holandii, partnerzy w 
Europie są poszukiwani do sprzedaży lub wynajmu zielonych generatorów swoim 
klientom. Rodzaj proponowanej współpracy to wspólne przedsięwzięcie lub umowa 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

88. BOPT20170531001 
Portugalska firma zajmująca się przetwarzaniem, obrotem importem i eksportem ryb 
(świeżych i mrożonych), poszukuje dystrybutorów do swoich produktów. 

89. BOPT20170601002 

Portugalska firma słynąca z produkcji wysokiej jakości tradycyjnych / regionalnych 
ręcznie haftowanych zasłon, serwetek, pościeli, śliniaków, podstawek (do miseczek), 
obrusów i świątecznych haftów poszukuje pośredników handlowych do współpracy 
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

90. BOPT20170711001 

Firma jest jednym z wiodących dystrybutorów hurtowych w Portugalii dla branży 
handlu detalicznego i usług gastronomicznych. 
Główna siedziba znajduje się w Quarteirze, w najbardziej wysuniętym na południe 
regionie Algarve, z kilkoma obiektami przemysłowymi i centrami logistycznymi 
rozsianymi po całym kraju. Poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów 
specjalizujących się w branży handlu detalicznego artykułami spożywczymi i usługami 
gastronomicznymi. 

91. BOPT20170914001 

Portugalska firma specjalizująca się w produkcji kosmetyków opartych na Aloe Vera, 
takich jak produkty do pielęgnacji skóry, ciała, włosów i ochrony przeciwsłonecznej, 
chce zwiększyć sprzedaż swoich produktów w innych krajach. W tym celu 
przedsiębiorstwo poszukuje firm, by nawiązać współpracę na podstawie umów 
pośrednictwa handlowego lub umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

92. BOPT20171002001 
Portugalska firma produkująca przekąski, orzechy, słodkie migdały, opakowania 
i produkty mrożone poszukuje dystrybutorów. 

93. BOPT20171003002 

Portugalska firma zajmująca się projektowaniem, rozwojem i produkcją sprzętu 
i akcesoriów dla przemysłu chłodniczego, obejmująca komponenty do sprzętu 
domowego, komercyjnego i przemysłowego poszukuje partnerów zagranicznych. Są 
zainteresowani zawarciem umowy dystrybucyjnej. 

94. BOPT20171004001 

Portugalska firma z ponad 100-letnią działalnością produkującą regionalne piwo i soki 
poszukuje partnera biznesowego (dystrybutora i / lub przedstawiciela handlowego), 
który pomoże wprowadzić swoje produkty zarówno na rynek krajowy UE, jak i na rynek 
zagraniczny. 

95. BOQA20171005001 

Katarska firma programistyczna opracowała mobilną aplikację i platformę do 
zarządzania nieruchomościami. Ułatwia zarządcom rejestrację, raportowanie 
i analizowanie incydentów zachodzących w ich majątku. Firma poszukuje 
dystrybutorów i/lub licencjobiorców swojego opartego na chmurze oprogramowania. 

96. BOQA20171011001  

Ta katarska firma, w pełni należąca do grupy katarskiej, produkuje wysokiej jakości 
mieszanki polietylenowe dla branży kabli i przewodów. Fabryka znajduje się na terenie 
Nowego Obszaru Przemysłowego Kataru o przewidywanej rocznej zdolności 
produkcyjnej 16 000 ton metrycznych polietylenu sieciowanego o niskim napięciu 
(XLPE) i mieszanek polietylenowych (PE). Firma poszukuje dystrybutorów lub 
przedstawicieli handlowych w Europie, Azji, Ameryce Południowej, na Bliskim 
Wschodzie oraz w krajach Afryki Północnej. 
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97. BORO20160229001 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji farb, lakierów, środków do gruntowania, 
zapraw wapiennych, gipsów dekoracyjnych, klejów i innych produktów dla przemysłu 
i użytku domowego poszukuje partnerów do dystrybucji swoich produktów na rynkach 
lokalnych oraz do wspólnego rozwoju nowych produktów. Oferta obejmuje również 
produkty dla przemysłu samochodowego. Firma poszukuje długoterminowej 
współpracy z partnerami w zakresie umów agencji handlowej, usług dystrybucji 
i produkcji. 

98. BORO20170905001  
Rumuńska firma specjalizuje się w dostarczaniu usług z zakresu reklamy wewnętrznej 
i zewnętrznej. Firma oferuje profesjonalne rozwiązania reklamowe w formie 
świadczenia usług zagranicznym klientom na całym świecie. 

99. BORO20170905002  

Rumuńska firma zajmuje się produkcją i handlem wysokiej jakości produktami, jak na 
przykład kosiarki, kultywatory, narzędzia i sprzęt dla rolnictwa. 
Firma jest zainteresowana pozyskiwaniem nowych klientów za granicą w celu 
dystrybucji swoich produktów, w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

100. BORO20170906001 

Rumuńska firma programistyczna oferuje swoje usługi i rozwiązania instytucjom 
i wydziałom prowadzącym operacje finansowe. Te elastyczne aplikacje do 
automatyzacji i przetwarzania danych, zgodne z normami i rozporządzeniami, mogą być 
dostosowane do specyficznych wymagań. Firma poszukuje korporacji i MŚP 
zainteresowanych automatyzacją i konsolidacją strumieni finansowych, do współpracy 
w ramach umów usługowych/ licencyjnych lub podwykonawstwa. 

101. BORO20170912002 

Rumuński producent nawozów organicznych opartych na technologii 
wermikompostowania chciałby rozszerzyć swoją działalność w ramach umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. Produkt został już przetestowany w zakresie 
różnych upraw i gruntów, więc firma jest gotowa zająć się nowymi niszami w rolnictwie 
na obszarach miejskich, ogrodnictwie i w zakresie utrzymania terenów zielonych.   
Produkt jest skierowany do społeczności lokalnych inicjatyw rozwojowych oraz firm 
zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych.  

102. BORO20170914001  

Rumuński producent różnego rodzaju mąk pszennych, semoliny i otrębów, dla użytku 
prywatnego i przemysłowego, szuka partnerów (sklepów spożywczych, detalicznych, 
firm spożywczych) do zawarcia umowy komercyjnej lub usługowej. W zależności od 
produktu/wymagań klienta, paczki dostarczane są w różnych rozmiarach od 500 g do 
50 kg i mogą być sprzedawane pod marką firmy lub pod marką zleceniodawcy. 

103. BORO20170915001  

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji szerokiego asortymentu płynów do 
spryskiwaczy i dystrybucji płynu samochodowego AdBlue (płynu wylotowego do 
silników wysokoprężnych). Firma jest zainteresowana współpracą międzynarodową 
w zakresie dystrybucji swoich produktów w oparciu o umowy dystrybucyjne. 

104. BORO20170919001 
Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji tarcz do cięcia i gratowania. Firma jest 
zainteresowana współpracą międzynarodową w zakresie sprzedaży swoich produktów - 
umowa dystrybucyjna. 

105. BORO20170919002 

Rumuńska firma z tradycjami w produkcji wyrobów metalowych dla budownictwa 
poszukuje partnerów w Europie. Produkuje i dostarcza klientom arkusze i taśmy 
z miedzi i mosiądzu. Wyroby są wysokiej jakości a dostawy realizowane w najkrótszym 
czasie. Produkcja realizowana jest przez urządzenia najnowszej generacji do zginania, 
cięcia, wykrawania, spawania, powlekania i anodowania. 

106. BORO20170921001  

Rumuńska agencja turystyczna specjalizująca się w obsłudze przyjezdnych, poszukuje 
partnerów zainteresowanych dodaniem Rumunii do swojego portfolio i nawiązać 
współpracę na podstawie umowy agencyjnej. Agencja posiada ponad 20 lat 
doświadczenia w działalności na rumuńskim rynku, plasując się w pierwszej piątce tour 
operatorów w kraju i współpracując z 1300 agencjami turystycznymi. 
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107. BORO20170926001 

Rumuńska firma specjalizująca się w wytwarzaniu produktów ściernych poszukuje 
partnerów do zawarcia umów dystrybucyjnych. Produkty rumuńskiej firmy są dostępne 
w szerokim asortymencie zarówno pod względem wielkości, jak i stopnia szorstkości 
wynikającego z procesu ściernego. 

108. BORO20171004001 

Rumuńska firma specjalizuje się w szerokim zakresie usług tworzenia stron 
internetowych (od programowania stron internetowych, projektowania, konserwacji 
i doradztwa po marketing online i optymalizację pod kątem wyszukiwarek 
i copywriting). Jest zainteresowana współpracą z zagranicznymi firmami w ramach 
umowy o świadczenie usług. 

109. BORO20171026001 

Rumuński producent naturalnych kosmetyków oferuje do dystrybucji produkty do 
pielęgnacji ciała, jak również produkty dla sektora HORECA (hotel/restauracja/ 
kawiarnia) (szampony, żele pod prysznic, płyny do ciała). Firma jest zainteresowana 
zidentyfikowaniem partnerów do współpracy na bazie umowy usług dystrybucyjnych. 

110. BORS20171005001 

Serbska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży pakietu produktów ze świeżych 
owoców i warzyw: 100% soki naturalne i ekologiczne (nie z koncentratów) oraz 100% 
warzywa naturalne, pasteryzowane. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane 
nawiązaniem współpracy na podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji. 

111. BORU20170802002 

Rosyjska firma specjalizuje się w usługach edukacyjnych w zakresie zarządzania 
finansowego oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
poszukuje partnerów handlowych za granicą do współpracy w ramach umowy 
o świadczenie usług. 

112. BORU20170906003 
Rosyjska firma specjalizuje się w opracowywaniu jednorazowych strzykawek do mycia 
samochodów i poszukuje partnerów do umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

113. BORU20170919002 
Rosyjska firma produkująca maszyny do pełnego cyklu - producent urządzeń do 
przetwórstwa żywności poszukuje partnerów w Bułgarii, Niemczech, na Węgrzech i we 
Włoszech w ramach umów o pośrednictwie handlowym i usługach dystrybucyjnych. 

114. BORU20170920001  

Rosyjska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń do kardiologii 
interwencyjnej: stentów wieńcowych,  kateterów balonowych oraz innych materiałów 
eksploatacyjnych stosowanych podczas diagnozy wewnątrznaczyniowej oraz leczenia 
chorób krążenia. Firma poszukuje agentów handlowych. 

115. BOSE20170823001 

Szwedzka firma, która ma 40-letnie doświadczenie w powykonywaniu usług w sektorze 
chemicznym, pobieraniem opłat za mieszanie specjalistycznych chemikaliów oraz 
własnymi wysokiej jakości środkami czyszczącymi i odtłuszczającymi, poszukuje 
dystrybutorów. Firma poszukuje partnerów, którzy znają segment rynku i 
profesjonalnie dystrybuują różne rodzaje produktów chemicznych na rynek 
przemysłowy i produkcyjny. 

116. BOSE20171006001  

Szwedzka firma specjalizująca się w dostarczaniu inteligentnych i łatwych w obsłudze 
systemów multimedialnych, takich jak duże ekrany LED, kubki i ściany wideo do 
wewnętrznych i zewnętrznych stadionów sportowych. Firma poszukuje agentów 
handlowych. Referencyjne stadiony są dostępne w Szwecji, Norwegii i Niemczech. 
Operator wydarzenia może z łatwością zarządzać wszystkimi tablicami wyników 
i ekranami LED z tabletów z ekranem dotykowym w centralnej reżyserce. System jest 
dostarczany jako plug-and-play i jest skalowalny z dowolnymi dodatkowymi ekranami. 

117. BOSG20170905001  

Firma z siedzibą w Singapurze poszukuje dystrybutorów na rynku europejskim. Firma 
oferuje szereg rozwiązań i usług związanych z oprogramowaniem. Oferta firmy 
obejmuje serwer uwierzytelniania, wersję uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) / 
uwierzytelnianie wieloskładnikowe, system pojedynczego logowania (single sign-on), 
zarządzanie użytkownikami uprzywilejowanymi, szyfrowanie na całej drodze przesyłu 
danych (E2EE - end-to-end encryption), system zabezpieczający przed fałszowaniem 
i inne. 
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118. BOSG20170907001 

Firma z Singapuru promuje produkty ekologiczne i pomaga klientom rozwiązywać różne 
problemy związane z tłuszczami i olejami. Są zainteresowani poszukiwaniem 
sprzedawców lub dystrybutorów w celu dystrybucji swoich produktów do odtłuszczania 
do firm sprzątających, firm zajmujących się zarządzaniem obiektami, szpitali i hoteli 
w zakresie problemów z zatłuszczonymi rurami i odpływami.  

119. BOSI20170120001  

Słoweńska firma produkcyjna, specjalizująca się w motoryzacji, elektronice i innych 
sektorach, poszukuje partnerów przemysłowych lub usługowych z UE, którzy są 
zainteresowani produktami kompleksowej jakości z tworzyw sztucznych (metoda 
wtryskowa). Firma jest gotowa zaoferować takim partnerom swoje usługi jako 
podwykonawca.  

120. BOSI20170222001 

Słoweńska firma prowadzi działalność w zakresie produkcji różnych filtrów, 
a mianowicie filtrów do klimatyzacji, kabin natryskowych, filtrów podłogowych, filtrów 
sufitowych, filtrów wysokotemperaturowych do suszarek, filtrów do przemysłowego 
zbierania pyłu i do różnych zastosowań przemysłowych. Firma poszukuje 
dystrybutorów zajmujących się sprzedażą filtrów do współpracy w formie umowy 
dystrybucyjnej. 

121. BOSI20170324001 
Słoweński producent sprężyn gazowych oferuje umowy o świadczenie usług 
dystrybucji. Sprężyny gazowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagane jest 
podnoszenie, obracanie lub pozycjonowanie ładunku. 

122. BOSI20171010001 

Małe przedsiębiorstwo z regionu Gorenjska w Słowenii produkuje trufle i ciasta 
czekoladowe jako smakowitą alternatywę dla tradycyjnych słodyczy. Produkowane są 
one wyłącznie z naturalnych, nieprzetworzonych i głównie organicznych składników, 
bez dodatku cukru lub substancji słodzących, bez mleka i glutenu. Firma poszukuje 
małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak sklepy ze zdrową żywnością, restauracje, 
hotele, ośrodki wypoczynkowe i sklepy internetowe, które mogłyby działać jako 
dystrybutorzy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

123. BOSK20170928001 

Słowacka firma oferuje znaczne oszczędności energii dzięki różnorodnym czynnościom 
i produktom do oczyszczania wody. Produkty tej firmy znacznie poprawiają jakość 
zaopatrzenia w wodę w większości domów, budynków, zakładów produkcyjnych, firm 
montażowych, ale także budownictwie indywidualnym. Słowacka firma preferuje 
współpracę za pośrednictwem umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

124. BOSK20171002001  

Słowacka firma specjalizuje się w obróbce CNC (komputerowa kontrola numeryczna) 
i skutecznych rozwiązaniach technologicznych, dla produkcji z dziedzin takich jak: 
przemysł motoryzacyjny, elektrotechniczny, konsumencki, itp. Oferuje swoje usługi 
jako producent lub podwykonawca. Właściciel profilu jest stale rozwijającą się firmą 
inżynierską, która może zajmować się małą i średnią produkcją. Firma poszukuje 
partnerów poprzez umowy produkcyjne lub podwykonawstwo. 

125. BOTR20170816001  

Turecka firma działająca w Adanie specjalizuje się w produkcji kamieni naturalnych, 
marmurów, płytek, mozaik, granitów i trawertynów. Firma planuje zbudować globalną 
sieć partnerów i w tym celu  poszukuje agencji handlowych, dystrybutorów 
i doświadczonych podwykonawców z całego świata. Produkty spełniają wszystkie 
tureckie i europejskie standardy. 

126. BOTR20170914001 

Tureckie przedsiębiorstwo z siedzibą w Antalyi, prowadzi działalność wydobywczą 
marmuru z własnego kamieniołomu w Konya, gdzie  produkuje jego różne rodzaje, 
m.in. Desert Grey i Emotion Grey, mające opinię materiałów szlachetnych. Firma może 
dostarczać marmurowe bloki i płyty we wszystkich wymaganych rozmiarach. Firma 
poszukuje partnerów do umów dystrybucji w celu sprzedaży swoich produktów. 
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127. BOTR20170915002 

Turecka firma ma siedzibę w Antalyi i specjalizuje się w produkcji nawozów 
organicznych, chemicznych i biologicznych. Firma poszukuje dystrybutorów, którzy 
będą sprzedawać swoje produkty w krajach sieci, mając na celu sprzedawców 
detalicznych lub firmy zajmujące się tą dziedziną. 

128. BOTR20170915003 

Nagradzana turecka firma specjalizuje się w produkcji maszyn dla przemysłu 
włókienniczego. Produkowane przez przedsiębiorstwo maszyny do produkcji włókna CF 
i BCF są przede wszystkim wykorzystywane w przemyśle dywanowym. Linie 
produkcyjne włókien ciętych przekształcają oba surowce i materiały z recyklingu we 
włókna poliestrowe wykorzystywane w sektorze włókienniczym. Firma poszukuje 
doświadczonych partnerów, którzy mogą działać jako dystrybutorzy w ramach umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

129. BOTR20170915004 
Działająca od wielu lat turecka firma z siedzibą w Antalyi, specjalizująca się w sektorze 
drobiarskim, który wytwarza szeroką gamę produktów mięsnych z indykiem i rozwija 
się bardzo szybko, poszukuje dystrybutorów, aby sprzedawać swoje produkty. 

130. BOTR20170921002  

Turecka firma z siedzibą w Antalyi i zajmująca się produkcją rur z tworzyw sztucznych 
poszukuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, aby sprzedać swoje produkty 
dowolnej firmie znajdującej się w krajach sieci. Produkowane rury to głównie rury 
pętlowe typu irygacyjnego. 

131. BOTR20170929002 
Firma z tureckiej Antalyi produkująca zdrowe naturalne organiczne soki i nektary, 
syropy owocowe, sosy koktajlowe i herbaty mrożone, poszukuje dystrybutorów. 

132. BOUA20170807001 

Ukraińska firma konsultingowa specjalizująca się w ekspansji międzynarodowej 
poszukuje firm z Unii Europejskiej, USA, Kanady, Japonii czy Australii, które planują 
wejście na rynek ukraiński lub inne rynki wschodnioeuropejskie i Azji Środkowej na 
podstawie umowy outsourcingowej lub umowy o świadczeniu usług. 

133. BOUA20170906002 

Ukraiński producent makaronu prozdrowotnego (produkty są opatentowane i nie mają 
odpowiedników na Ukrainie) oferuje swoje produkty dystrybutorom współpracującym 
z detalistami lub firmami działającymi w sektorze artykułów spożywczych i napojów do 
wspólnej produkcji w zakresie zdrowej żywności. Firma podejmie współpracę na 
podstawie umowy dystrybucyjnej lub umowy joint venture i produkcyjnej.  

134. BOUA20170928001  

Ukraiński producent oświetlenia LED oferuje szeroką gamę opraw oświetleniowych do 
różnych zastosowań: przemysł, magazyny, handel detaliczny, biura, budynki 
użyteczności publicznej, oświetlenie zewnętrzne. Firma zamierza zawrzeć 
długoterminową umowę dystrybucyjną z potencjalnymi partnerami. Firma jest obecna 
na rynkach zagranicznych i jest w stanie zaoferować europejski poziom jakości, długie 
warunki gwarancji oraz serwis pogwarancyjny. Firma pozyskuje kluczowe składniki 
wyłącznie od czołowych światowych dostawców. 

135. BOUK20170721002 

Angielski producent wytłaczanych mydeł toaletowych o różnych kształtach, kolorach 
i zapachach oraz szeregu mydeł w płynie produkowanych technologią mieszania 
i wypełniania na zimno oferuje usługi produkcyjne partnerom poszukującym źródła 
produktów "własnej marki". Firma produkuje również płatki mydlane stosowane 
w produkcji wytłaczanych kostek, które oferuje partnerom w ramach umowy 
produkcyjnej. 

136. BOUK20170816002  
Brytyjska marka butów skórzanych dla niemowląt i małych dzieci, wytwarzanych z 
wysokiej jakości, wolnej od chemii skóry, poszukuje sprzedawców i dystrybutorów 
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

137. BOUK20170905001 

Brytyjska firma zajmująca się torbami podróżnymi, których produkcja odbywa się 
w Chinach opracowała pieczęć bezpieczeństwa podróżnego (TSS), która powiadamia 
właściciela bagażu komunikatem wysyłanym bezpośrednio na telefon komórkowy 
(bluetooth), gdy ich bagaż został naruszony podczas odlotu i przylotu. Firma szuka 
kanałów dystrybucji swoich produktów na podstawie umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych i / lub umowy agencyjnej i ewentualnie umowy produkcyjnej. 
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138. BOUK20170919002 

Rozwijający się w Wielkiej Brytanii producent opracował szereg skutecznych produktów 
przeciwpowodziowych dla rynku mieszkaniowego, handlowego i przemysłowego. Te 
pomocnicze środki przeciwpowodziowe obejmują zawory zwrotne, drzwi z PCV 
i stalowe oraz bariery aluminiowo-stalowe dla domów, magazynów, centrów 
handlowych i budynków użyteczności publicznej. Firma zamierza obecnie rozwijać 
sprzedaż zagraniczną i poszukuje doświadczonych agentów lub dystrybutorów na całym 
świecie w sektorze budownictwa mieszkaniowego lub przemysłowego. 

139. BOUK20170921001  

Brytyjska firma poszukuje dystrybutorów lub partnerów, chcących nawiązać 
współpracę, która może przybrać formę wspólnego przedsięwzięcia (joint venture). 
Poszukiwane są też firmy, które chcą działać na podstawie umowy licencyjnej na 
innowacyjne urządzenia do treningu piłki nożnej. Ten sprzęt  treningowy jest 
odpowiedni dla graczy w każdym wieku i o różnych zdolnościach, jak również dla 
zawodowych klubów sportowych. 

140. BOUK20171006001 

Brytyjska firma, która projektuje i produkuje urządzenia do użytku we wszystkich 
sektorach chemicznych bez żadnych wyjątków, stwierdziła, że dostępne produkty 
z płaszczem grzejnym nie są zgodne z normami najnowszego prawodawstwa UE. 
Oferowana przez firmę brytyjska gama produktów jest jedyną dostępną serią płaszczy 
grzejnych, która spełnia te rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Firma zamierza 
budować relacje z nowymi partnerami dystrybucyjnymi w ramach umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. 

141. BOUK20171006002  

Brytyjska firma produkuje urządzenia RFI (zakłócanie częstotliwości radiowej) / EMI 
(ekranowanie elektromagnetyczne) i uszczelnienia środowiskowe dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom RF (częstotliwości radiowej), które poprawiają działanie produktu, 
zmniejszają koszty życia i zapewniają zgodność z przepisami dyrektywy EMC 
(kompatybilności elektromagnetycznej 2014/3/UE). Firma poszukuje dystrybutorów na 
mocy umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub agentów handlowych na 
podstawie umów agencyjnych. 

142. BOUK20171012001 

Doświadczony i ceniony brytyjski trener biznesu i doradztwa oferuje swoje usługi 
firmom, które chcą wejść na rynek brytyjski. Oferują kompleksową ofertę rozwoju 
biznesu i profesjonalnych usług w ramach umowy o świadczenie usług partnerom, 
którzy chcą założyć i rozwijać swoją działalność w Wielkiej Brytanii. 

143. BRAT20160804001 

Austriacka firma produkuje części do wentylacji, a także zajmuje się przetwórstwem 
metali poszukuje firmy z branży przetwórstwa metali z doświadczeniem i odpowiednimi 
zasobami w obróbce blachy do produkcji komponentów dla inżynierii mechanicznej. 
Firma poszukuje partnera w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Polsce i Rumunii. 

144. BRBE20170502001  
Belgijska firma specjalizująca się w produktach czyszczących dla branży fleksograficznej 
chce poszerzyć swoja ofertę i zawrzeć umowę agencyjną z producentem modułowych 
drukarek fleksograficznych. 

145. BRBE20170901001 
Belgijska firma specjalizująca się w produktach czyszczących dla branży fleksograficznej 
szuka wałków rastowych i twardej oprawy ochraniającej wałki w celu zawarcia umowy 
dystrybucyjnej. Firma rozważa też inne formy współpracy. 

146. BRBE20171010001  

Belgijska firma specjalizująca się w skanowaniu laserem 3d stosowanym 
w architekturze, odnowie budynków,  zarządzaniu nieruchomościami poszukuje 
partnerów, którzy będą w stanie zmodułować chmury punktów do modelu 3d 
w programie Archicad. Firma oferuje umowę outsourcingu lub umowę usługową. 

147. BRCN20170912001  
Chińska firma specjalizująca się w badaniach i rozwoju nad odczynnikami chemicznymi 
poszukuje producenta instrumentu do chemiluminescencji immunologicznej  w oparciu 
o umowę produkcyjną lub licencyjną. 
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148. BRCZ20170830001  

Ta czeska firma organizuje trasy koncertowe dla czeskich i zagranicznych orkiestr 
muzycznych. Firma poszukuje obiektów noclegowych w Centralnej Europie 
z możliwością pomieszczenia grupy ponad 30 osób. Poszukiwany partner do umowy 
outsourcingowej. 

149. BRCZ20170830002 

Czeska firma z sektora turystyki poszukuje tour operatorów  i biur turystycznych w 
segmencie "luksusowym", bazy noclegowej (minimum 4 gwiazdki) oferując wyjątkowe 
i niepowtarzalne doświadczenie o tematyce kulturowej, kulinarnej, przyrodniczej, 
historycznej i naukowej. Potencjalny partner powinien oferować usługi w regionie 
Centralnej Europy w oparciu o umowę usługową. 

150. BRDE20170920002 

Niemiecka firma z branży stolarskiej specjalizuje się w projektowaniu i produkcji mebli 
do wnętrz. Firma koncentruje się na 3 typach pomieszczeń: masywnych drewnianych 
kuchniach, saunach z łazienką/spa oraz meblach/meblach do zabudowy do salonu, 
sypialni i przedpokoju. Firma poszukuje partnera produkcyjnego ze Słowenii, Czech, 
Polski, Rumunii i Bułgarii. 

151. BRDE20170928001  

Niemiecka firma z sektora branży chemicznej zlokalizowana w Hessen opracowała 
prototyp chłodzącej chusty, która zapewnia wygodne i długotrwałe chłodzenie ciała. 
Produkt może być dostosowany do wymagań klienta poprzez wydrukowanie loga. 
Firma poszukuje do umowy produkcyjnej wiarygodnego partnera z możliwościami 
produkcyjnymi. 

152. BRMD20170821001 

Mołdawska firma specjalizująca się w budowie budynków jest zainteresowana 
znalezieniem partnerów z krajów Unii Europejskiej lub Wspólnoty Niepodległych 
Państw w celu utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa i realizacji projektu 
nieruchomości oferującego nowoczesne usługi medyczne. 

153. BRNL20170821001 

Ta holenderska firma specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży hurtowej 
wyposażenia wnętrz sklepów na holenderskim rynku detalicznym. Firma pragnie 
wzbogacić swoje portfolio produktów i poszukuje producentów wyposażenia wnętrz 
sklepowych i komponentów, którzy są zainteresowani sprzedażą swoich produktów na 
rynku holenderskim. Współpraca oparta na umowie handlowej lub umowie 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

154. BRNL20170927001 

Nowa holenderska marka bielizny nocnej z kolekcją dla młodych kobiet poszukuje 
partnera produkcyjnego. Firma jest startupem i planuje dystrybucję w 2018 roku. Firma 
poszukuje do umowy produkcyjnej partnera z Turcji, Polski, Portugalii, Rumunii 
i Bułgarii. 

155. BRNL20170929001 

Holenderska firma, która projektuje i sprzedaje drewniane i tekstylne zabawki używane 
jako przedmioty typu design poszukuje partnera produkcyjnego do produkcji 
końcowych zabawek. Partner powinien używać solidnego drzewa z certyfikatem FSC 
oraz być w stanie prowadzić cały proces od nabycia do pakowania. Oferowany rodzaj 
współpracy  to umowa produkcyjna, początkowo partner produkowałby małe ilości, 
zwiększając produkcję wraz ze wzrostem sprzedaży. 

156. BRNL20171017001 

Ta holenderska firma poszukuje partnerów w Chinach lub Europie Wschodniej, którzy 
mogą produkować odzież gotową do użycia. Celem jest zaoferowanie swoim klientom 
detalicznym możliwości zamówienia bardzo małych ilości (na zamówienie, począwszy 
od 10 sztuk do 500 sztuk). Partner specjalizuje się w odzieży wierzchniej (kurtki / kurtki 
techniczne / parki / płaszcze z podszewką). Firma oferują współpracę w ramach umowy 
produkcyjnej. 

157. BRQA20171009001  
Firma z Kataru to jeden z największych producentów w krajach Zatoki Perskiej. Firma 
produkuje i dostarcza materace dla różnych grup klientów i szuka materiałów 
pościelowych w celu zawarcia umowy produkcyjnej. 

158. BRRO20170905001 
Ugruntowana rumuńska agencja reklamowa poszukuje producentów i / lub 
dystrybutorów określonych systemów zewnętrznych i wyświetlaczy, takich jak 
przewijacze, wyświetlacze LCD i LED do wykorzystania w reklamie panelowej. 
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159. BRRO20170927001 
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji elementów ścieralnych poszukuje 
producentów i dystrybutorów, którzy dostarczą surowiec na podstawie umowy 
produkcyjnej lub dystrybucyjnej. 

160. BRTR20170921002 

Turecka firma z branży morskiej, z siedzibą w Antalaya, zajmuje się naprawą 
i konserwacją, sprzedażą i zakupem nart wodnych, łódek, silników do motorówek. 
Firma sprzedaje również różnego typu wyposażenie takie jak boje do jachtów, węże, 
błotniki, kamizelki ratunkowe itp. Firma szuka nowych dostawców podobnych 
produktów. 

161. BRUK20171006001 

Brytyjska firma z niewielką gamą naturalnych, organicznych, wegańskich produktów 
do pielęgnacji skóry i włosów, poszukuje dostawców i producentów suszonych kwiatów 
tuberozowych oraz producentów i dostawców wysokiej jakości pojemników z cyny w 
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

162. BRUK20171011002  
Brytyjska firma   poszukuje producenta do stworzenia i testowania ich innowacyjnego 
urządzenia - dozownika leków używanego przez farmaceutów i opiekunów, którzy 
pomagają w dozowaniu leków. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna. 

163. BRUK20171023002 

Brytyjska firma szuka producentów niepalnego papieru (lub papieropodobnego 
materiału) "gotowego produktu". Projekt jest na chwilę obecną poufny, dlatego każdy 
potencjalny partner będzie zobowiązany podpisać porozumienie o zachowaniu 
poufności. Firma chce zawrzeć umowę produkcyjną. 

 


