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Oferty międzynarodowej współpracy biznesowej GRUDZIEŃ 2017 

Lp. Nr referencyjny Streszczenie oferty 

1.   BOAM20171030001  
Firma z Armenii działająca w sektorze spożywczym oferuje różnego rodzaju jedzenie 
w puszce, kompoty i dżemy. Firma szuka współpracy z zagranicznymi partnerami w celu 
zawarcia umowy dystrybucyjnej/komercyjnej. 

2.   BOBA20171020001  
Firma z Republiki Serbskiej, Bośni i Hercegowiny zajmuje się obróbką metali i produkcją 
konstrukcji metalowych dla meblarstwa oraz spokrewnionych branż szuka umowy 
produkcyjnej z innymi europejskimi meblarzami. 

3.   BOBG20170613002  

Bułgarska firma specjalizuje się w wytwarzaniu produktów dla sektora energetycznego, 
konstrukcji stalowych, palet i platform dla przemysłu motoryzacyjnego oraz 
kontenerów do odpadów domowych i budowlanych. Firma oferuje kompletne 
rozwiązania i posiada własną bazę produkcyjną do produkcji swoich wyrobów. Firma 
chciałaby zaoferować swoje produkty i doświadczenie w zakresie podwykonawstwa/ 
outsourcingu innym partnerom w Europie. 

4.   BOBG20171020003  

Firma z północno-zachodniego regionu Bułgarii jest producentem wysokiej jakości, 
niestandardowych mebli do domu i użytku komercyjnego. Pośród klientów znajdują się 
hotele, restauracje, sądy, apteki itp.  oraz klienci indywidualni. Oferowana jest umowa 
podwykonawstwa lub dystrybucji. 

5.   BOES20171003001  

Hiszpańska firma z siedzibą nieopodal Barcelony, specjalizuje się rozwoju silikonowych 
i gumowych odlewów zwłaszcza adresowanych do sektora jubilerskiego oraz 
spokrewnionych, szuka możliwości rozwoju biznesu poprzez zawarcie umowy 
długoterminowej ze specjalistycznymi i bardzo doświadczonymi dystrybutorami w 
Europie. 
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6.   BODE20171101001  

Niemiecki dostawca usług inżynieryjnych w branży motoryzacyjnej, specjalizuje się 
w projektowaniu zewnętrznym i wewnętrznym, projektowaniu na etapie szkieletu 
pojazdu (etap BIW/Body in White Design), powierzchniach wysokiej jakości 
i wydajności (class A surfacing), komputerowych symulacjach inżynieryjnych 
i zarządzaniu projektami. Ponadto firma oferuje usługi konsultingowe w zakresie 
innowacji, innowacyjnych technologii, metod, itp. Firma zlokalizowana jest w pobliżu 
dużych niemieckich producentów OEM (Original Equipment Manufacturer) i posiada 
20-letnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej. Firma poszukuje partnerów 
z sektora motoryzacji do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług.  

7.   BOES20170803001  

Firma zajmuje się produkcją wysokiej jakości produktów metakrylanowych. Jednym 
z ich najbardziej topowych produktów są wystawy dla produktów tworzone 
w technologii odlewu metakrylanowego dla sektora spożywczego, idealne do dużych 
sklepów lub sklepów ze słodyczami. Firma oferuje wysokiej jakości produkty 
w przystępnych cenach oraz również tworzy nowe modele na życzenie klienta. Firma 
szuka dystrybutorów i agentów zagranicznych oraz do umowy podwykonawstwa 
produkcji produktów metakrylanowych. 

8.   BOES20171106004  
Hiszpańska firma opracowała urządzenie do zarządzania  kotłem, które kontroluje 
konwencjonalne kotły gazowe lub olejowe o mocy 50 kW i więcej, w celu zmniejszenia 
zużycia energii. Firma poszukuje partnerów do umów dystrybucyjnych. 

9.   BOFR20171023001  

Francuskie SME oferuje niestandardowe wsparcie w tworzeniu, zarządzaniu oraz 
optymalizacji strategii zarządzania własnością intelektualną w sektorze life sciences. 
Łączy techniczne, prawne i biznesowe umiejętności do zapewnienia doradztwa 
i wsparcia w tworzeniu i implementacji strategii zarządzania własnością intelektualną 
z zapewnieniem obserwacji oraz wsparcia negocjacyjnego. Firma oferuje umowę 
usługowa dla innowacyjnych firm z sektora life science nieposiadających własnego 
działu ochrony własności intelektualnej. 

10.   BOIT20171018001  

Włoska firma działająca od 2012 roku w zakresie produkcji ekologicznych i organicznych 
biostymulantów i elicytorów opartych na kwasach huminowych zwiększających 
naturalną odporność, zdrowie i witalność roślin, poszukuje dystrybutorów 
i przedstawicieli handlowych w krajach UE i Turcji. 

11.   BOJO20171024001  

W 2005, w Jordanie zamontowano prasę do oleju w celu dostarczenia czystych 
i naturalnych produktów na rynek. Prasa do oliwy przekształciła się w fabrykę z szeroką 
gamą oryginalnych produktów naturalnych dla najbardziej wymagających klientów. 
Fabryka używa technologii tłoczenia na zimno. Firma szuka dystrybutorów dla swoich 
produktów w Europie, zwłaszcza w Niemczech. 

12.   BOKR20171101001  

Nanopuder tlenku irydu jest katalizatorem stosowanym w anodach w urządzeniach 
elektrochemicznych. Produkt jest materiałem wysokiej technologii stosowanym 
w wysokowydajnych generatorach hydrożelowych. Produkt używany jest w procesie 
zestawienia membran z elektronami (MEA) dla generatorów wodoru i dzięki temu 
powstaje wysokiej jakości  generator wodoru, który wymaga zastosowania niewielkiej 
ilości katalizatora. Firma z Korei oczekuje rozwoju swojego biznesu w Europie poprzez 
dystrybucję, produkcję lub umowę komercyjną. 

13.   BOMK20160713001  

Macedoński integrator systemów IT proponuje różnego rodzaju rozwiązania. Klienci 
korzystający z usług firmy korzystają ze zwiększenia wydajności i efektywności. 
Użytkownikami systemów są urzędy, kolej, firmy motoryzacyjne itp. Dostawca usług IT 
oferuje szeroką gamę usług dla zainteresowanych partnerów na zasadach umowy 
usługowej. 
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14.   BONL20171009001  

Holenderska firma opracowała unikatowe koło wodne z opatentowanym rozwiązaniem 
w zakresie generowania elektryczności z wody przy minimalnym przepływie i z małym 
stopniem zróżnicowania. Ten produkt pozwala na generację hydroenergii dla tysiąca 
lokalizacji, zapewniając udział w globalnym przejściu  na czystą i zrównoważoną 
energię. Po wprowadzeniu z sukcesem na rynek holenderski, partnerzy szukają 
możliwości ekspansji biznesu. Proponowana jest umowa usługowa, komercyjna 
i licencyjna. 

15.   BOQA20171015001  

Katarski producent leków antyseptycznych, syropów, kremów i maści poszukuje 
dystrybutorów lub agentów handlowych, aby sprzedawać swoją gamę produktów 
i oferuje podwykonawstwo firmom poszukującym producenta produktów 
farmaceutycznych. 

16.   BORO20171016001  
Firma ulokowana w północno-wschodniej części Rumunii, z długimi tradycjami 
w produkcji tkanin z wełny, szuka umowy zagranicznej lub finansowej lub joint-venture, 
która przyjmie formę pożyczki na zasadzie częściowego udziału w zyskach. 

17.   BORO20171017002  

Rumuńska firma, mająca siedzibę w jednym z największych miast w północno-
wschodniej części Rumunii, koncentruje się na rozwoju sieci, rozwoju mobilnym, 
aplikacjach komputerowych i rozwiązaniach chmurowych. Oferuje ona swoją 
specjalistyczną wiedzę w ramach outsourcingu lub umów o świadczenie usług. Jej 
własne zespoły mogą przystosować się do pracy jako zdalne rozszerzenie zespołów 
klientów lub jako w pełni autonomiczne zespoły, które mogą zaprojektować 
i dostarczyć produkt zgodnie ze specyfikacjami klientów. 

18.   BOSE20171031001  
Szwedzka firma handlowa z ugruntowaną pozycją na rynku szuka odsprzedawców, 
dystrybutorów, sieci spożywczych i hoteli na całym świecie dla uznanej jakości szerokiej 
gamy produktów takich jak piwo, wino oraz wody stołowe.  

19.   BOTR20161222005  
Turecka firma produkująca różnego rodzaju plastikowe produkty i materiały 
promocyjne takie jak standy, pulpity, zegary ścienne, skrzynki na klucze, otwieracze do 
butelek i magnesy szuka agentów komercyjnych. 

20.   BOTR20161229009  
Turecka firma z siedzibą w Kocaeli specjalizuje się w produkcji grzejników, skraplaczy, 
intercoolerów i modułów chłodzenia do pojazdów mechanicznych. Firma poszukuje 
agentów handlowych działających w branży motoryzacyjnej. 

21.   BOUK20171026001  

Założona w 2016 w północno-wschodniej Anglii, firma projektuje innowacyjne 
opakowania spożywcze. Produkty przeznaczone są do sprzedaży, do produktów FMCG 
oraz na wynos lub do outletów. Firma szuka partnerów do umów produkcyjnych lud 
dystrybucyjnych na swoje opakowania. 

22.   BRDE20171114001 

Niemiecka firma zajmująca się rozwojem, produkcją i sprzedażą artykułów spożywczych 
pochodzenia owadowego poszukuje partnera produkcyjnego z Europy Zachodniej. 
Dostawca musi produkować teksturowane białko z owadów (porównywalne z 
teksturowanym białkiem pochodzenia roślinnego TVP) przy użyciu technologii 
wytłaczania. Proces produkcyjny powinien posiadać certyfikat HACCP, ale surowiec 
będzie dostarczany przez niemieckie przedsiębiorstwo. 

23.   BRHR20171019001 

Ta chorwacka firma poszukuje producentów ziół - ekologicznych ziół i roślin leczniczych, 
do stosowania w swoich produktach końcowych, takich jak herbaty i mieszanki herbat, 
ekologiczne nalewki i produkty w kapsułkach oparte na ziołach leczniczych. Przewiduje 
się współpracę w ramach umowy produkcyjnej.  

24.   BRHU20171026001 
Węgierski producent ziół ekstrahowanych w oleju, suplementów żywności i żywności 
funkcjonalnej poszukuje europejskich producentów tłoczonego na zimno oleju z nasion. 
Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna. 

25.   BRRO20170913001 

Rumuńska firma komercjalizująca produkty farmaceutyczne poszukuje partnerów, 
którzy chcą sprzedawać swoje produkty w Rumunii na podstawie umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. Firma koncentruje się na produktach farmaceutycznych, takich 
jak suplementy diety, kosmetyki i dermokosmetyki. 
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26.   BRRO20171115001 

Rumuński producent kosmetyków naturalnych poszukuje producentów 
i dystrybutorów, którzy dostarczą surowce do produkcji produktów rumuńskiej firmy. 
Współpraca z partnerami międzynarodowymi będzie oparta na umowach dotyczących 
produkcji lub dystrybucji. 

27.   BRSE20171109001 

Szwedzka firma specjalizująca się w dystrybucji, sprzedaży i działalności marketingowej 
produktów żywnościowych i nieżywnościowych, oferuje swoje usługi jako pośrednik 
handlowy producentom ekologicznych, organicznych, wegańskich i bio produktów 
gotowych wejść na szwedzki rynek. Spółka oferuje umowy dystrybucyjne i handlowe 
w celu poszerzenia portfolio produktów. 

28.   BRSE20171116001 

Szwedzka firma sprzedająca produkty opakowaniowe dla przemysłu fast food 
poszukuje producenta wytwarzającego nową gamę opakowań jednorazowych. Nowe 
produkty powinny być wykonane z bio-plastików lub materiałów pochodzących 
z recyklingu. Docelowymi rynkami zbytu są m. in. kraje bałtyckie, Europa Wschodnia, 
Wielka Brytania, Włochy, Francja, Hiszpania. 

29.   BRSI20171107001 

Niewielka słoweńska firma z regionu Primorskiej specjalizuje się w produkcji 
innowacyjnych lamp LED przeznaczonych dla muzeów, do gablot, salonów, restauracji 
i barów. Spółka opracowuje obecnie nowe oświetlenie LED. Firma poszukuje 
producenta lub dostawcy określonych profili aluminiowych typu J/U. Firma oferuje 
umowę produkcyjną. 

30.  BOBE20170919001 

Belgijska firma, zajmująca się produkcją jadalnych naczyń/pojemników do verrine 
poszukuje dystrybutorów lub możliwości zawarcia umów pośrednictwa handlowego na 
całym świecie. Jadalne pojemniki, wykonane  według naturalnej receptury na bazie 
ziemniaków, nadają się do każdego rodzaju produktów i są dostępne w różnych 
oryginalnych kształtach. Produkty te są ekologiczne, łącznie z opakowaniem 
wykonanym z kartonu pochodzącego z recyklingu. W porównaniu z pojemnikami 
papierowymi czy plastikowymi, te jadalne powodują zmniejszenie produkcji odpadów.  

31.  BOFR20171030001 

Wydajność wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem spada, gdy jego żeberka 
zostaną zabrudzone. Firma z północnej Francji, z dziesięcioletnim doświadczeniem, 
produkuje rozwiązania do czyszczenia pod ciśnieniem wykonane z metalu. 
Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów lub przemysłowców w ramach umowy 
o świadczenie usług zlokalizowanych na całym świecie. 

32.  BORU20170927001 

Rosyjska firma specjalizuje się w brandingu, promocji online i offline biznesu 
i produktu, tworzeniu stron internetowych i stron docelowych oraz tworzeniu 
internetowych botów (wirtualnych asystentów nowej generacji). Firma oferuje umowy 
o świadczenie usług w zakresie opracowywania innowacyjnych produktów dla botów 
internetowych. 

33.  BORU20171005001 

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży urządzeń do obróbki metalu 
(tokarki, frezarki i wiertarki, narzędzia do cięcia metalu) i poszukuje partnerów 
w Europie i krajach CIS do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

34.  BORU20171018001 
Rosyjska firma specjalizująca się w ultradźwiękowych instrumentach, które zapobiegają 
skalowaniu obiektów energetycznych, szuka partnerów w UE do współpracy w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

35.  BOSG20170929001 

Singapurska firma poszukuje europejskich partnerów w celu wprowadzenia na rynek 
swoich robotów do automatycznego handlu  oraz poszukuje brokerów 
zainteresowanych ich używaniem na platformie na podstawie umowy agencyjnej. 
Firma chce również tworzyć huby inwestycyjne w celu prowadzenia szkoleń w Europie. 

36.  BOUA20170913001  
Ukraiński producent żywności o długim okresie przydatności do spożycia poszukuje 
usług dystrybucyjnych, joint venture i umowy produkcyjnej. 
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37.  BOUK20171103001 

Brytyjska firma poszukuje umów licencyjnych z producentami zabawek z rozległymi 
kanałami sprzedaży dla swojej innowacyjnej zabawki dotykowej, która kręci się i obraca 
w rękach użytkowników, a także może być łatwo rozkładana i składana, by zwiększyć jej 
atrakcyjność dla użytkowników. 

38.  BRIT20170928001 

Włoski przedstawiciel handlowy z ugruntowaną siecią dystrybucji i rozległym 
marketingiem oraz wiedzą techniczną w zakresie infrastruktury miedzianej 
i światłowodowej pragnie rozszerzyć kontakty za granicą z producentami lub 
dostawcami kabli i komponentów miedzianych i światłowodowych, akcesoriów i usług 
w celu sprzedaży i reprezentacji marketingowej na włoskim rynku telekomunikacyjnym. 
Firma zainteresowana jest umową handlową z wyłącznością opartą na rynkach 
wertykalnych lub na konkretnych klientach. 

39.  BRTR20161223001 

Turecki dystrybutor artykułów sanitarnych, takich jak umywalki, sedesy, wanny, 
brodziki i akcesoria łazienkowe i instalacyjne, takie jak krany, zbiorniki toaletowe 
i zawory do systemów dystrybucji wody, szuka nowych produktów z Europy, aby 
rozszerzyć swoje portfolio produktów w celu dystrybucji w rynek turecki. 

40. BOAL20170801001 
Albańska firma posiadająca wysokie kwalifikacje w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego i przemysłowego poszukuje partnerów w Europie zaangażowanych 
w działalność budowlaną, aby zaangażować się w umowę o podwykonawstwo. 

41. BOAM20171020001 

Armeńska firma oferuje unikalne rozwiązanie do monitorowania pracowników 
i zarządzania przepływem, pomagające efektywnie kontrolować przestoje i poprawiać 
wydajność personelu. Formy współpracy to umowa usług dystrybucyjnych i umowa 
świadczenia usług. 

42. BOAT20170929001 

Austriacka firma, specjalizująca się w opracowywaniu niestandardowych rozwiązań 
fotowoltaicznych (PV) i inteligentnych systemów energetycznych, poszukuje 
zaangażowanych partnerów dystrybucyjnych i agentów sprzedaży w zakresie 
samodzielnych energetycznie kiosków zewnętrznych z rozkłądanymi bokami, które są 
pokryte panelami PV i może być użyty np. jako punkt sprzedaży, punkt informacyjny, 
bar lub stacja ładująca e-bike. Współpraca będzie realizowana w ramach umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy o pośrednictwie handlowym. 

43. BOBA20171020001 

Firma z Republiki Serbskiej, Bośni i Hercegowiny, zajmuje się obróbką skrawaniem 
metali i produkcją metalowych konstrukcji mebli i produktów pokrewnych.Firma 
poszukuje współpracy z innymi europejskimi producentami mebli na podstawie umów 
produkcyjnych.  

44. BOBE20171012001 

Belgijska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży funkcjonalnych klamek 
technicznych bez ramy wewnętrznej wykorzystywanych w budynkach komercyjnych 
i na rynku publicznym (biura, hotele, sklepy i obiekty rekreacyjne). Firma poszukuje 
agentów / producentów zainteresowanych sprzedażą ich funkcjonalnych klamek 
technicznych. 

45. BOBG20171020003 

Bułgarska firma z północno-zachodniego regionu jest producentem wysokiej jakości 
niestandardowych mebli do użytku domowego i handlowego. Wśród jej klientów 
znajdują się hotele, restauracje, korty i apteki, a także klienci indywidualni. Firma 
oferuje współprace na podstawie  umowy o podwykonawstwo oraz dystrybucja.  

46. BOBG20171027001 

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości, wytrzymałych maszyn 
rolniczych do kultywacji gleby - pługów, kultywatorów, bron itp. Firma chce wejść na 
nowe rynki oraz poszerzyć zakres swojej działalności przy współpracy z dystrybutorami 
w Europie i na innych kontynentach. 

47. BOBG20171102001  

Wyspecjalizowany szpital rehabilitacyjny położony między starożytnym i malowniczym 
miastem Nesebyr i turystyczną wioską Rawda w Bułgarii, poszukuje agencji 
turystycznych z całego świata, w celu promocji swoich usług - pakietów rekreacyjnych 
w zakresie rehabilitacji.  
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48. BOBG20171103001 

Spółka bułgarska, która posiada własne uprawy melisy lekarskiej, rumianku pospolitego 
i krwawnika pospolitego oferuje swoje produkty firmom, które stosują olejki eteryczne 
do produkcji wyrobów kosmetycznych, leków, aromatów do żywności i aromaterapii. 
Firma nawiąże współpracę na podstawie umowy produkcyjnej i umowy o świadczeniu 
usług dystrybucyjnych. 

49. BOBG20171107001 

Bułgarski producent biodegradowalnych detergentów z roślin do użytku 
przemysłowego i domowego oferuje produkty przyjazne dla środowiska i w 100% 
nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt. Firma produkuje środki do czyszczenia kuchni, proszek 
do prania, produkty do pielęgnacji samochodów, detergenty do wycieków oleju itp. 
Firma poszukuje dystrybutorów z Unii Europejskiej i sąsiednich krajów Bułgarii. 

50. BOBG20171107002 

Bułgarska firma zajmuje się głównie przetwórstwem metali i specjalizuje się w dwóch 
głównych gałęziach: produkcji cylindrów hydraulicznych i pneumatycznych oraz części 
do nich, a także produkcji średniej wielkości urządzeń dla małych warsztatów 
i pracowni. Firma poszukuje dystrybutorów za granicą, by wejść ze swoimi produktami 
na nowe rynki. 

51. BOBG20171107003 
Jeden z czołowych producentów ciastek, ciast i pralin w Bułgarii chciałby znaleźć 
dystrybutorów na całym świecie, aby dotrzeć do nowych rynków. Firma jest szczególnie 
zainteresowana Cyprem. 

52. BOCH20170322001  

Młoda szwajcarska firma oferuje system zarządzania ryzykiem i kontrolą zgodności 
w formie oprogramowania jako usługi oraz jako lokalna instalacja dla większych 
klientów. Usługa umożliwia klientom dostosowanie z centralnego zestawu narzędzi 
i zarządzania systemem kontroli wewnętrznej zgodnie z wymogami wielu przepisów, 
zapewniając w ten sposób przejrzystość w zakresie zarządzania, ryzyka i zgodności. 
Szwajcarska firma poszukuje umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

53. BOCY20170111001 

Cypryjska firma wyspecjalizowana w świadczeniu usług drukowania 3D oferuje swoje 
usługi firmom z Europy i spoza niej, w ramach umowy o świadczenie usług. Ponadto 
firma oferuje rozwiązania prototypowe i projektuje trójwymiarową materializację 
w ramach umowy outsourcingowej. 

54. BOCZ20170120001 

Czeska firma produkuje biopaliwa w postaci 100% naturalnych pelletów z siana. 
Produkty przeznaczone są do użytku domowego, komunalnego, przemysłowego 
i ogólnego, są łatwe w utrzymaniu, transporcie i magazynowaniu. Zakład ma zdolność 
produkcyjną 4 tys. t rocznie biopaliw o najwyższych standardach jakości.   Firma 
poszukuje ciepłowni i partnerów za granicą do  współpracy w ramach umów usług 
dystrybucji. 

55. BOCZ20170406002  

Czeskie MŚP jest jednym z głównych producentów płytek lastryko i płytek 
chodnikowych na rynku krajowym i poszukuje współpracy w ramach umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. Firma oferuje również współpracę opartą na 
podwykonawstwie. MŚP jest w stanie wyprodukować dowolny wzór płytek. Dzięki 
innowacyjnej technologii firma jest w stanie produkować wszystkie produkty 
w konkurencyjnych cenach. 

56. BOCZ20170424001 

Mała czeska firma produkcyjna oferuje pokrowce na pudełka papierosów 
z wbudowanymi popielniczkami (2 w 1). Celem tego wynalazku jest ograniczenie liczby 
niedopałków rzucanych na ziemię. Konstrukcja pozwala na włożenie do popielniczki 
nawet palący się niedopałek, nie wydobywa się z niej dym ani ogień. Dodatkowym 
pozytywnym aspektem stosowania tego rozwiązania jest zapobieganie pożarom. Firma 
poszukuje dystrybutorów. 

57. BOCZ20171020001 
Doświadczone czeskie MŚP specjalizujące się w wytwarzaniu chemii gospodarczej 
oferuje swoje produkty. Firma jest zainteresowana produkcją pod własną marką 
w ramach umowy podwykonawstwa lub produkcji. 
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58. BODE20171020001  

Niemieckie MŚP pracuje jako konsultant dla górnictwa, drążenia tuneli i firm 
inżynieryjnych i oferuje produkt do niszczenia mączniaka powstającego w 
pomieszczeniach zamkniętych. Jest to pierwszy produkt, który łączy w sobie efekt 
dezynfekcji alkoholem i długotrwałe działanie wapna. Firma poszukuje umów 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

59. BODE20171113001 
Niemiecka firma produkująca szklane butelki, skupiona na międzynarodowym 
projektowaniu oraz zrównoważonej produkcji poszukują dystrybutorów w Europie 
i na świecie, oparta na usługach dystrybucyjnych i agentach handlowych.  

60. BOES20170329001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji, selekcji i pakowaniu cebuli, czosnku 
i ziemniaków poszukuje dystrybutorów w Europie. 
Firma jest zainteresowana ekspansją na nowe rynki, szczególnie ze względu na swój 
najcenniejszy produkt: czarny i złoty czosnek, który ma korzystne właściwości dla 
zdrowia. Potencjalny partner powinien mieć doświadczenie na rynku dla smakoszy, 
gdzie ten rodzaj produktu jest bardzo pożądany. 

61. BOES20170919001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w zapewnianiu wysokiej metalizacji próżniowej 
i powlekaniu powierzchni / sztuk plastikowych, metalicznych i specjalnych (np. 
Ceramicznych) oferuje swoje usługi w następujących sektorach: oświetlenie, 
motoryzacja, sygnalizacja świetlna, telekomunikacja i dekoracja, chcąc ustanowić 
outsourcing lub umowa na podwykonawstwo. 

62. BOES20171003001 

Hiszpańska firma z sektora MŚP z siedzibą w pobliżu Barcelony, specjalizująca się 
w opracowywaniu silikonowych i gumowych form przeznaczonych głównie dla biżuterii 
i powiązanych sektorów, zamierza rozszerzyć swoją działalność, na podstawie  
długoterminowej umowy z wyspecjalizowanymi i bardzo doświadczonymi 
dystrybutorami w całej Europie. 

63. BOES20171020001  

Hiszpańska firma technologiczna specjalizuje się w wiarygodnych prognozach wpływu 
zmian klimatycznych  na środowisko i koszty ekonomiczne. Firma ma do zaoferowania 
zaawansowane techniki obniżania statystyk, w wyniku których powstają nowe usługi 
i produkty dla firm oraz rządów państw zainteresowanych bardziej skutecznym 
reagowaniem na trudne wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu.  Oferowane 
usługi będą świadczone w ramach umowy podwykonawstwa. 

64. BOES20171023001 

Hiszpański producent dzianin okrągłych, założony w 1986 roku i położony w pobliżu 
Barcelony, jest zainteresowany dostawą dzianin do marek modowych i producentów 
odzieży w ramach umowy produkcyjnej. Firma oferuje szeroką gamę fantazyjnych 
dzianin, zgodnie z najnowszymi trendami mody. Dzianiny są najczęściej 
wykorzystywane w produkcji  odzieży dla kobiet i dzieci. 

65. BOES20171106004 
Hiszpańska firma opracowała jednostkę zarządzającą kotłem, która kontroluje 
konwencjonalne kotły gazowe lub olejowe o wielkości 50 kW (kilowaty) i więcej w celu 
zmniejszenia zużycia energii. Firma poszukuje umów dystrybucyjnych. 

66. BOFI20171102001 

Fińska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji elastycznych profili 
wykonanych z kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM), 
termoplastycznego elastomeru (TPE) i silikonu, produkuje rozwiązania uszczelniające 
dla branż takich jak kolej, drzwi i okna, budownictwo, infrastruktura, żegluga morska, 
autobusy i autokary , ciężarówki, przyczepy i inne segmenty przemysłowe. Firma 
poszukuje przedstawiciela handlowego, agenta i dystrybutora z Niemiec, Polski, Czech, 
Włoch i Francji. 

67. BOFR20170622001 

Francuski dystrybutor sprzętu ogrodniczego, spółka zależna renomowanej 
amerykańskiej grupy, poszukuje nowych dystrybutorów na podstawie umowy 
o świadczeniu usług dystrybucji.  Firma chce się rozwijać w Europie i proponuje 
wysokiej jakości, solidne wyposażenie i akcesoria ogrodnicze. Przedsiębiorstwo 
poszukuje dystrybutora posiadającego doświadczenie w branży ogrodniczej, by 
nawiązać z nim współpracę na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
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68. BOFR20171013001  

Francuskie MŚP, wyspecjalizowane w badaniach i rozwoju oraz produkcji włókien 
technicznych, przędz i tkanin, poszukuje nowych projektów i innowacyjnych 
produktów, zgodnie z wymogami partnera. Firma jest w stanie produkować różne 
rodzaje przędz i tkanin (dziewiarskie, tkackie i włókninowe) poza standardami, aby 
uzyskać unikalny i wyjątkowy produkt. Firma poszukuje partnerów opracowujących 
nowe projekty w ramach usług lub umów produkcyjnych. 

69. BOFR20171030001  

Ta firma z siedzibą w północnej Francji z 10-letnim doświadczeniem produkuje 
wysokociśnieniowe rozwiązania czyszczące wykonane z metalu. Firma poszukuje 
dystrybutorów lub zakładów przemysłowych w ramach umowy usługowej 
zlokalizowanej na całym świecie. 

70. BOFR20171120002 

Francuskie MŚP, firma rodzinna z północno-wschodniego regionu kraju,  jest 
producentem dwóch organicznych napojów detoksykujących:  
- 100% czysta woda brzozowa (bez dodatków i konserwantów) 
- wzbogacona mieszanka wody brzozowej z matcha (zielona herbata w proszku), 
imbirem, sokiem z limonki, sokiem jabłkowym i winogronowym. 
Napoje pakowane są w pryzmatyczne tetrapaki o poj. 330 ml. Firma poszukuje 
partnerów do zawarcia umów dystrybucji. 

71. BOHR20170717002 
Chorwacki producent mebli produkowanych na miarę dla różnych przestrzeni i celów 
poszukuje partnerów, którzy działaliby jako dystrybutorzy w ramach umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

72. BOHR20170724001 
Chorwacka firma produkująca wyroby z drewna, m.in. parkiety z litego drewna, 
poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów.  

73. BOHU20171026001 
Węgierski producent i dystrybutor suplementów diety oraz żywności funkcjonalnej, 
takich jak nalewki, oleje roślinne wyciskane na zimno, ekstrakty ziołowe w olejach, 
liofilizowane owoce oraz wysokiej jakości syropy owocowe poszukuje dystrybutorów. 

74. BOHU20171030001 
Węgierska firma specjalizująca się w produkcji mebli do sypialni typu BioSystem, takich 
jak bazy łóżek, materace, inne meble i wyroby z wełny oferuje usługi podwykonawstwa 
oraz poszukuje możliwości podpisania umów produkcyjnych. 

75. BOIE20170117001  

Ta irlandzka firma oferuje wysokiej jakości produkty do renowacji i graficzne aplikacje 
dla firm i zakładów produkcyjnych. Jego usługi obejmują aplikacje graficzne lub 
kolorowe na wszystkich powierzchniach na elementach o powierzchni 
nieprzekraczającej 1,5 metra kwadratowego. Firma ma dostęp do mnóstwa kolorów, 
może stosować grafikę na wielu usługach, ma dużą zdolność produkcyjną, może 
zaoferować klientom usługi na zamówienie. Firma chce zaangażować się 
w długoterminową umowę o świadczenie usług. 

76. BOIL20170506001 

Izraelski producent opracował innowacyjne urządzenie do samoratowania się 
z budynków wielokondygnacyjnych, które umożliwia użytkownikowi ucieczkę przez 
okno w sytuacji zagrożenia. Jego zalety to m. in. łatwe użytkowanie, brak konieczności 
szkolenia/uczenia się, niezawodność itp. Firma oferuje współpracę na podstawie 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z partnerami działającymi w zakresie 
bezpieczeństwa, ochrony i bezpieczeństwa pożarowego, ewakuacji wieżowców. 

77. BOIL20170713003 

Prywatna firma, założona w 1956 roku w Izraelu, specjalizuje się w produkcji wyrobów 
z gumy i plastiku. W firmie wdrożony został system kontroli jakości, posiada również 
własny dział B&R oraz projektowy. Firma poszukuje możliwości zawiązania spółki joint 
venture oraz oferuje usługi outsourcingowe i podwykonawstwa. 
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78. BOIL20170730001 

Izraelska firma ma ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji zaawansowanych 
substancji chemicznych w oparciu o najwyższa kulturę jakości. Firma oferuje szereg 
dedykowanych rozwiązań, takich jak technologie przetwarzania i analizy, nowoczesne 
metody syntezy, projektowanie materiałów stałych i ich fizycznych właściwości, 
ekspertyzy zgodności z przepisami, zintegrowane rozwiązania FDF, partnerstwo 
w projektach dot. paragrafu IV,  usługi produkcji i badań na zamówienie. Firma 
poszukuje partnerów do współpracy i handlowych. 

79. BOIL20171003001  

Wiodąca izraelska firma medialna specjalizująca się w technicznych rozwiązaniach USB 
(disk on key), dostarcza dostosowaną (szytą na miarę) pamięć USB z systemem 
zabezpieczania środowiska ładowania danych, umożliwiając szyfrowanie danych. 
Eksperci techniczni firmy dostosują odpowiednie rozwiązanie multimedialne do 
potrzeb swoich klientów, innowacyjne produkty do użytku wewnętrznego i dystrybucji 
treści. Firma poszukuje partnera oferującego usługi dystrybucji oraz produkcji, 
w szczególności w Wielkiej Brytanii. 

80. BOIT20170914002 
Młoda włoska firma z Villarosa (Sycylia) poszukuje dystrybutorów zainteresowanych 
sycylijską ekologiczną oliwą z oliwek, ekstrahowaną za pomocą autentycznej ekstrakcji 
na zimno. Firma wygrała kilka nagród za jakość oleju. 

81. BOIT20170920001 

Włoska firma produkuje dwie automatyczne maszyny do recyklingu monitorów CRT 
i szkła. System stanowi najbardziej zaawansowane, przyjazne dla środowiska 
i opłacalne rozwiązanie w zakresie recyklingu starych typów monitorów i stanowi 
kluczowy czynnik przekształcenia ich w wartościowe materiały. Właściciel firmy 
niedawno zdecydował się przejść na emeryturę i obecnie poszukuje partnera 
biznesowego zainteresowanego przejęciem całej firmy poprzez umowę przejęcia. 

82. BOIT20171004004 

Włoska firma zajmuje się marketingiem dermokosmetyków dla kobiet. Ma detergent 
na bazie chloroheksydyny, dezynfekujący, bezpieczny i antyalergiczny, zdolny 
rozwiązywać takie problemy jak podrażnienia, swędzenie, oparzenia i infekcje 
bakteryjne. Obecność olejków esencji z nagietka nadaje mu świeżość i delikatność 
a zapach wanilii czyni go bardzo przyjemnym. Poszukiwana współpraca na bazie umowy 
agencji lub usług dystrybucyjnych. 

83. BOIT20171009001  

Włoska firma z ponad 50-letnim doświadczeniem w branży mody luksusowej jest 
zainteresowana znalezieniem nowych partnerów do umowy franczyzowej, w celu 
rozszerzenia swojej działalności w oparciu o produkcję i dystrybucję wysokiej jakości 
luksusowych toreb podróżnych. 

84. BOJP20171012001 

Japońska firma poszukuje przedstawiciela handlowego dla ich taśm ze stali nierdzewnej 
w UE. Taśmy ze stali nierdzewnej, które są najczęściej stosowane w przenośnikach 
transportowych i maszynach przenoszenia mocy, mogą być wykonane na życzenie 
klientów i mają wyższą jakość i grubość w porównaniu do podobnych produktów. 
Firma oczekuje współpracy w formie umów handlowych lub umów o świadczenie usług 
z odpowiednimi partnerami posiadającymi doświadczenie w zakresie zaawansowanych 
technologii stosowanych w taśmach metalowych. 

85. BOJP20171025001 

Japońska firma specjalizująca się w wózkach zakupowych poszukuje agentów 
handlowych lub dystrybutorów w UE. Firma oferuje wiele standardowych opcji, takich 
jak funkcja izolacyjna, duża pojemność do przechowywania, zdejmowane kółka itp., 
których nie można znaleźć razem w podobnych produktach dostępnych na rynku. 
Niektóre produkty są zintegrowane z panelami słonecznymi do ładowania 
akumulatorów, co jest unikalną cechą niedostępną nigdzie indziej. 

86. BOKR20170918001 
Południowokoreańska  firma specjalizująca się w produkcji przyczepnej folii PCV do 
żywności powstała w roku 2013. Obecnie firma poszukuje europejskich firm partnerów 
do współpracy handlowej (umowa usług dystrybucyjnych) lub produkcyjnej. 
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87. BOLT20171106001  

Doświadczona litewska firma, która produkuje i projektuje różne konstrukcje metalowe 
i inne elementy metalowe do projektów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 
szuka partnerów do świadczenia swoich usług. Firma oferuje partnerstwo w ramach 
umowy produkcyjnej i / lub podwykonawstwa. 

88. BOLT20171109002 
Litewska firma specjalizuje się w produkcji wyposażenia do basenów i fontann ze stali 
nierdzewnej dla sektora prywatnego i publicznego. Firma poszukuje partnerów 
zagranicznych do współpracy na bazie umowy usług  dystrybucyjnych. 

89. BOLT20171110001 
Litewski producent silosów zbożowych oferuje usługi dystrybucyjne za granicą. 
Zorientowany na agrobiznes, oferuje produkty najwyższej jakości, które można 
wytwarzać, transportować lub umieszczać w całej Europie. 

90. BOLT20171115001 

Producent naturalnych wełnianych i bawełnianych kocyków i narzut, oferuje szeroką 
gamę produkcji oraz usług logistycznych dostarczanych z litewskiej fabryki. Firma jest 
zainteresowana rozwojem biznesu w ramach agencji handlowej lub umowy 
produkcyjnej i może działać jako podwykonawca w rozwiniętych i dobrze rozwijających 
się gospodarkach. 

91. BOMK20170109002 

Macedońska firma została założona w 2003 roku. Specjalizuje się w obróbce granitu 
i marmuru.  Głównymi produktami są kostki granitowe, podłogi marmurowe, łazienki, 
mozaiki, fontanny, schody itp. Firma poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy 
na bazie umów produkcji lub świadczenia usług w zależności od preferencji partnera. 

92. BOMK20170302001  
Macedońska firma produkująca nawozy mineralne poszukuje zagranicznych partnerów 
do budowy nowego zakładu w ramach umowy joint venture lub dystrybutorów 
operujących w sektorze rolnym. 

93. BONL20170822001 

Holenderska firma specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży wnętrz sklepowych na 
rynku holenderskim. Jednym z działań jest promowanie produktów w sklepach 
detalicznych. Firma chce wspomóc sprzedaż partnerom zainteresowanym rynkiem 
holenderskim poprzez promocje i ekspozycje ich produktów w sklepach. Poszukiwani są 
partnerzy do umów dystrybucji. 

94. BONL20170922001 
Holenderska firma handlowa specjalizuje się w handlu niszowymi produktami 
spożywczymi z ryżu, przypraw i świeżych warzyw. W celu rozszerzenia działalności 
eksportowej poszukuje dystrybutorów w krajach europejskich. 

95. BONL20171015001 

Holenderska firma z sektora MSP specjalizuje się w produkcji kobylego mleka 
i przetwarzaniu go w mleko w proszku, kapsułkowaniu oraz produkcji kosmetyków na 
jego bazie. Najważniejsze zalety kobylego mleka to jego pozytywny wpływ na układ 
odpornościowy, trawienny oraz na cerę.    

96. BONL20171023001 

Firma z siedzibą w Holandii opracowała i opatentowała autentyczne i przyjazne dla 
użytkownika rozwiązanie do pakowania żywności, takiej jak orzechy, cukierki, jagody, 
zupy, napoje, gotowe posiłki i wiele innych. Opakowanie przyciąga wzrok i jest łatwe do 
otwarcia. Firma poszukuje partnerów biznesowych w ramach agencji handlowej lub 
umowy dystrybucyjnej 

97. BONL20171107001 

Holenderska firma zajmująca się podłogami oferuje niestandardowe, produkowane 
cyfrowo rozwiązania podłogowe (winylowe) w dowolnym rozmiarze z dowolnym 
nadrukiem. Holenderska firma tworzy rozwiązania podłogowe spełniające wymagania 
normy ISO 10851. Firma oferuje możliwość odsprzedaży spersonalizowanych podłóg 
odpornych na ścieranie w innych krajach, dlatego poszukuje partnerów do umów 
o świadczenie usług dystrybucyjnych lub agencyjnych 

98. BOPT20170814001 

Firma z centralnej Portugalii zlokalizowana ok. 50 km na północ od Lizbony nad 
brzegiem Atlantyku jest aktywna od 2004 roku jako producent i dystrybutor farb, 
emalii, lakierów i in. podobnych produktów. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów 
swoich produktów w wybranych krajach Europy i Ameryki Północnej. 
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99. BOPT20170929001  

Ta zlokalizowana na Maderze portugalska firma jest biurem podróży specjalizującym się 
w turystyce przyjazdowej oraz firmą typu DMC (Destination Management 
Company/biuro obsługujące organizatorów spotkań w danym miejscu). Firma oferuje 
szeroki zakres usług na obszarze turystycznym Madery, takich jak:  programy 
turystyczne, zakwaterowanie, konferencje i zajęcia na świeżym powietrzu. Poszukiwani 
są partnerzy (biura podróży,  touroperatorzy), w celu sprzedaży  produktów i usług 
firmy za granicą w ramach umów przedstawicielstwa.  

100. BORO20171014001 

Rumuńskie przedsiębiorstwo produkuje obuwie z wkładkami ortopedycznymi, 
zaprojektowane specjalnie dla dzieci. Firma dysponuje nowoczesnym zakładem 
i maszynami, które pozwalają na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w oparciu 
o wieloletnie doświadczenie. Firma nawiąże partnerstwo biznesowe z beneficjentami 
z dowolnego kraju, w którym działa EEN, na podstawie umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych lub umowy pośrednictwa handlowego. 

101. BORO20171017001 
Rumuńska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży agrochemicznej 
produkuje herbicydy, insektycydy i nawozy do użytku rolniczego. Firma poszukuje 
partnerów biznesowych, z którymi zawrze umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

102. BORO20171017002 

Rumuńska firma specjalizująca się w outsourcingu oprogramowania, mająca siedzibę 
w jednym z największych miast w północno-wschodniej części Rumunii, 
koncentrującym się na rozwoju sieci, rozwoju mobilnym, aplikacjach komputerowych 
i rozwiązaniach chmurowych, oferuje swoją specjalistyczną wiedzę w ramach 
outsourcingu lub umów o świadczenie usług. Własne zespoły mogą przystosować się do 
pracy jako zdalne rozszerzenie zespołów klientów lub jako w pełni autonomiczne 
zespoły, które mogą zaprojektować i dostarczyć produkt zgodnie ze specyfikacjami 
klientów. 

103. BORO20171018001 

Łącząc doświadczenie wysoko wykwalifikowanych pracowników i najnowocześniejsze 
technologie na terenie o powierzchni 11 000 m², firma jest wiodącym producentem 
zaawansowanych elementów kompozytowych w Rumunii, który jest w stanie 
dostarczyć wysokiej jakości włókno węglowe, aramid (określenie powszechne jako 
"aromatyczny poliamid") i części z włókna szklanego dla przemysłu motoryzacyjnego, 
kolejowego i sportowego. Firma poszukuje umów na produkcję, outsourcing i 
podwykonawstwo, aby zapewnić sobie stały wzrost na rynku. 

104. BORO20171026002 

Rumuński producent urządzeń elektronicznych do pojazdów elektrycznych, zastosowań 
przemysłowych oraz systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla 
pojazdów szynowych i autokarów oferuje produkcję urządzeń elektronicznych 
i elektromechanicznych w ramach umowy produkcyjnej. Partnerzy są poszukiwani 
niezależnie od kraju pochodzenia. 

105. BORO20171027001 

Rumuńska firma specjalizująca się w konserwacji i naprawie sprzętu IT oraz elektroniki 
oferuje swoje usługi międzynarodowym producentom i/lub dystrybutorom 
komputerów i urządzeń peryferyjnych, którzy już są obecni lub chcą wejść na rynek 
rumuński. Współpraca będzie oparta na umowach o świadczenie usług.  

106. BORO20171027002 

Rumuńska firma IT tworzy pełne oprogramowanie dla każdej firmy, od małych 
rodzinnych sklepów po supermarkety i branżę HoReCa (hotelowa, restauracyjna 
i cateringowa). Oprogramowanie jest w pełni funkcjonalne, wdrożone i ostatnio 
przemianowane. Firma poszukuje dużego inwestora, zamierza sprzedać akcje spółki 
i w razie potrzeby, dalej rozwijać produkt na nowe rynki. Partnerstwo mogłoby polegać 
na podstawie umowy nabycia, umowy finansowej lub umowy joint venture 
z partnerem z dowolnego kraju sieci EEN. 
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107. BORO20171029001 

Rumuńskie przedsiębiorstwo, właściciel kilku drukarek 3D, oferuje wykonane na 
zamówienie małe obiekty produkowane z zastosowaniem druku 3D. Asortyment 
produktów jest bardzo zróżnicowany: figurki (podobizny) do tortów weselnych, 
materiały promocyjne, plany architektoniczne, części do maszyn. Firma poszukuje 
współpracy z firmą działającą w kraju posiadającym ośrodek EEN, która potrzebuje 
takich produktów i chce nawiązać współpracę na podstawie umowy produkcyjnej lub 
umowy o świadczeniu usług dystrybucji. 

108. BORO20171031001 
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji odzieży funkcjonalnej i adaptacyjnej  dla 
osób niepełnosprawnych jest zainteresowana znalezieniem partnerów na rynku UE.  
Poszukuje umów usług dystrybucyjnych lub oferuje usługi  podwykonawstwa. 

109. BORO20171101001 

Rumuński producent okien i drzwi z PVC, aluminium i laminowanego drewna 
zainteresowany jest zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych 
z partnerami, którzy mogą sprzedawać jego produkty na rynkach zagranicznych. 
Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów biznesowych na całym świecie. 

110. BORS20171010001 

Serbski producent pełnotłustej kaszki sojowej, ciasta sojowego i surowego oleju 
sojowego przeznaczonego na paszę dla zwierząt działa na rynku od 2014 r. Firma jest 
zainteresowana poszukiwaniem partnerów w ramach umowy dystrybucyjnej w celu 
wprowadzenia swojej pełnotłustej kaszki sojowej i ciasta sojowego na rynki 
zagraniczne. 

111. BOSE20171031001 
Znana szwedzka firma o ugruntowanej pozycji na rynku  poszukuje dystrybutorów, 
dostawców żywności i sieci hotelowych na całym świecie dla dobrze znanych 
produktów wysokiej jakości tj.:i piwa, wina i wody stołowej z szerokiego asortymentu. 

112. BOSE20171031003 

Szwedzka firma specjalizująca się w technologii morskiej energetyki wiatrowej 
poszukuje partnerów inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii. Firma opracowała 
przełomowy, opatentowany projekt dla pływających przybrzeżnych elektrowni 
wiatrowych, które mają możliwość osiągnięcia poziomu kosztów lądowej energii 
wiatrowej. Firma poszukuje partnerów strategicznych i inwestycyjnych w projekcie 
demonstracyjnym w Szkocji. Rodzaje partnerstwa to umowa finansowa i / lub umowa 
joint venture. 

113. BOSE20171109001 
Szwedzka firma założona w 2003 roku specjalizująca się w produkcji czapek letnich 
i zimowych dla dzieci poszukuje dystrybutorów i agentów w krajach europejskich. 

114. BOSG20170929002 

Singapurskie przedsiębiorstwo zajmuje się doradztwem prawnym dla firm z sektora 
medycznego i farmaceutycznego. Na podstawie umowy o świadczeniu usług oferuje 
ono firmom europejskim wsparcie przy wejściu na rynek singapurski lub inne rynki 
azjatyckie - od etapu rozwoju produktu, poprzez jego rejestrację i wprowadzenie na 
rynek, zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi. 

115. BOSI20170725002 
Słoweńska firma jest producentem tradycyjnych ciastek z kremem i innych wyrobów 
cukierniczych  poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów. 

116. BOSI20170725006  

Słoweńskie MŚP specjalizujące się w produkcji i instalacji przemysłowych urządzeń 
wentylacyjnych do filtrowania powietrza w przemyśle i innych technologicznych 
urządzeniach dla przemysłu drzewnego, odlewniczego oraz innych. Firma oferuje 
umowy dotyczące produkcji i podwykonawstwa. 

117. BOSI20170726003  

Słoweński producent komponentów do kontenerów mieszkalnych oferuje usługi 
produkcyjne i podwykonawcze w produkcji konstrukcji spawanych na podstawie 
konkretnych wymagań klienta i zgodnie z przedstawioną dokumentacją. Wszystkie 
produkty wykonane są zgodnie z normą EN 1090 EXC 2, EN 3834. Firma oferuje 
partnerom umowy podwykonawstwa i produkcji. 

118. BOSI20171110002  

Mały słoweński producent mikroskładników wzbogacających glebę oraz zwiększających 
jakość zbiorów i upraw szuka agentów komercyjnych lub firm dystrybucyjnych 
zaangażowanych w marketing i sprzedaż wysokiej jakości mikroskładników i oferuje 
umowę agencyjną lub dystrybucyjną. 
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119. BOTR20160929001 

Turecka firma została założona prawie 70 lat temu w sektorze wydobywczym, 
a następnie weszła w przemysł papierniczy. Wkrótce firma stała się głównym dostawcą 
produktów papierowych (papiery offsetowe, papiery powlekane i biurowe), a obecnie 
eksportuje około 30-35% swojej produkcji. Firma poszukuje nowych dystrybutorów, 
aby dotrzeć do nowych klientów i zwiększyć wolumen handlu zagranicznego. 

120. BOTR20161221007 
Turecka firma specjalizująca się w produkcji naczyń kuchennych, takich jak szybkowary, 
garnki, patelnie, czajniki itp. poszukuje dystrybutorów. 

121. BOTR20170926001 

Turecka firma oferuje surową i barwioną bawełnianą przędzę o grubości od 6 do 60 Ne 
- bezwrzecionową, gręplowaną, czesaną z jednym lub więcej wątkami. Produkty są 
sprzedawane w 240 kolorach. Firma posiada laboratorium, co pozwala uzyskać jej 
każdy kolor z systemu identyfikacji kolorów Pantone oraz z próbek klientów. Przędza 
bawełniana ma wiele zastosowań. Firma poszukuje dystrybutorów w celu wejścia na 
nowe rynki. 

122. BOTR20171002001 

Turecka firma produkuje piece do zabudowy, wbudowane płyty grzewcze, okapy 
kominowe, kuchenki do zabudowy, piece wolnostojące, zamrażarki komorowe, 
chłodnice komercyjne, grzejniki, mini piekarniki i płyty stołowe. Produkty są pożądane 
w większości regionów świata i są również produkowane z różnymi certyfikatami. 
Towary są zaprojektowane dla różnych kultur. Firma poszukuje umowy o świadczenie 
usług dystrybucji i umowy agencyjnej. 

123. BOTR20171017001 
Turecka firma z Antalyi specjalizuje się w produkcji chemikaliów do użytku domowego. 
Firma poszukuje dystrybutorów w krajach sieci lub partnerów zaangażowanych w 
sprzedaż produktów tego asortymentu. 

124. BOTR20171027001  
Turecka firma zlokalizowana w Antalyi, na południowym wybrzeżu Turcji, specjalizuje 
się w produkcji napojów alkoholowych. Firma poszukuje dystrybutorów we wszystkich 
krajach sieci. 

125. BOTR20171030001  

Turecka firma specjalizuje się w produkcji środków higieny osobistej i środków czystości 
od 2008 roku. Firma ma pełną zdolność do produkcji opakowań swoich produktów 
zgodnie z wymaganiami klientów, dzięki czemu oferuje bardzo rozsądne ceny. Firma 
poszukuje uznanych i doświadczonych partnerów, którzy będą sprzedawać ich 
produkty w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub komercyjnej 
umowy brokerskiej. 

126. BOTW20170802001  

Tajwańska firma produkująca łożyska konstrukcyjne, urządzenia antysejsmiczne 
i kompensatory dla budownictwa (infrastruktura i budynki) poszukuje partnerów 
w Europie, Ameryce Łacińskiej i na rynkach zagranicznych, szczególnie w przypadku 
zagrożeń sejsmicznych w celu zawarcia umów handlowych i umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

127. BOUA20170911001 
Ukraiński producent wtrysków śrubowo-ślimakowych (stopień 1 i 2) oraz sprężarek 
spiralnych poszukuje usług dystrybucyjnych i umów joint venture. 

128. BOUA20171010001 
Ukraińska firma z ekologicznie czystego regionu Lwowa, specjalizująca się w dziedzinie 
produkcji wysokiej jakości naturalnej wody mineralnej i leczniczej, poszukuje 
dystrybutorów i sprzedawców z sektora HoReCa w Europie. 

129. BOUA20171020001  
Ukraińska firma specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie i bezpieczeństwie IT 
poszukuje partnerów w sektorze bezpieczeństwa cybernetycznego na rynku UE. Firma 
jest zainteresowana outsourcingiem i umowami joint venture. 

130. BOUK20170831002 
Brytyjski dostawca specjalistycznych narzędzi ortopedycznych, które mają 
zastosowanie w chirurgii ortopedycznej i urazowej poszukuje międzynarodowych 
umów dystrybucyjnych. 
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131. BOUK20171016002 

Brytyjska firma o ugruntowanej pozycji rynkowej zajmuje się projektowaniem 
i produkcją technologii do pokoi-śluz dla bezpiecznego, higienicznego i przyjaznego dla 
środowiska pozbywania się nieczystości bytowych. Firma poszukuje partnerów 
działających w sektorach zdrowia, odpadów szpitalnych oraz domów opieki, którzy 
chcieliby zostać dystrybutorami gamy pokrytych warstwą antybakteryjną, 
bezdotykowych, sterowanych głosem rozdrabniaczy odpadów medycznych 
i materiałów eksploatacyjnych.  

132. BOUK20171016003 

MŚP z Wielkiej Brytanii opracowało opłacalny zestaw testowy do szybkiego 
monitorowania ekspozycji zawodowej i środowiskowej na benzen. Ten solidny 
i niezawodny test immunoenzymatyczny (ELISA) może być wykorzystywany przez 
laboratoria diagnostyczne w celu dostarczania rutynowych usług testowych 
i komercyjnych programów biomonitoringowych do przemysłu chemicznego 
i petrochemicznego. Poszukuje się umów agencyjnych i dystrybucyjnych z 
interesariuszami branżowymi i agentami, aby wprowadzić na rynek ten innowacyjny 
zestaw do biomonitoringu. 

133. BOUK20171023001  

Wiodący brytyjski producent oświetlenia poszukuje partnerów, którzy pomogą mu 
zaistnieć na rynkach światowych. Firma specjalizuje się w produkcji sztucznego 
oświetlenia i reflektorów przemysłowych przeznaczonych do magazynów, fabryk oraz 
innych dużych powierzchni. Produkty firmy odznaczają się wysoką wartością, jakością 
i wydajnością. Chcąc sprzedawać nową linię produktów na rynkach globalnych, firma 
chciałaby połączyć swoje umiejętności produkcyjne z doświadczeniem w zakresie 
międzynarodowej sprzedaży wykwalifikowanych przedstawicieli i dystrybutorów.   

134. BOUK20171023002 

Brytyjska firma z sektora MSP stworzyła system rejestrowania obrazu oparty na 
biomechanicznej kamerze na podczerwień w celu automatycznej oceny sportowców.  
Aparatura badawcza i znaczniki przeprowadzają kompletną, obiektywną ocenę, która 
nie jest oparta na subiektywnych poglądach trenera. Jej rezultaty są natychmiastowo 
przesyłane z aplikacji do tabletu, który zbiera dane w formie filmu 3D i ocenia 
prawidłowość ruchów zawodnika, a następnie tworzy plany poprawy techniki. 

135. BOUK20171030001 

Brytyjskie MŚP opracowało oprogramowanie dla osób starszych i ich opiekunów, 
wspomagające zdrowie i dobre samopoczucie. Przełamuje problem nieregularnego 
używania przez starszych istniejących rozwiązań, pomaga ustanowić rutyny; promuje 
dbanie o siebie; zmniejsza poczucie samotności. Technologia pozwala na zdalne 
wsparcie i monitorowanie bezpieczeństwa. Firma poszukuje partnerów z sektora usług 
w chmurze, operatorów urządzeń „smart home” i odzieży funkcjonalnej, 
zainteresowanych zintegrowaniem rozwiązania poprzez umowę licencyjną. 

136. BOUK20171101001  

Doświadczony brytyjski producent kosmetyków niedawno wprowadził na rynek linię 
produktów do pielęgnacji dla mężczyzn ze słynną brytyjską marką sportową, która jest 
bogata w historię, zarówno w modzie jak i w piłce nożnej. Produkty obejmują od 
detoksykującego peelingu do twarzy, kremu nawilżającego i szamponu po balsam do 
brody / mycia i wszystkie są wytwarzane  w Wielkiej Brytanii. Firma poszukuje 
zagranicznych dystrybutorów i agentów, aby sprzedawać swoje produkty do sklepów 
oraz domów towarowych na całym świecie. 

137. BOUK20171106002 

Brytyjska firma produkuje organiczne kosmetyki do pielęgnacji skóry, odpowiednie do 
każdego jej typu, jednak stworzone z myślą o cerze delikatnej i alergicznej. Wszystkie 
produkty są wegańskie, w 100% roślinne, bezglutenowe, nie zawierają orzechów ani 
mleka, istnieje również linia produktów bezzapachowych. Firma chciałaby rozwinąć 
sprzedaż zagraniczną poprzez nowych dystrybutorów. 

138. BOUK20171108002 

Zdobywający nagrody producent sprzętu medycznego z południowo-wschodniej 
Wielkiej Brytanii specjalizuje się w produktach powleczonych gumą. Firma poszukuje 
dystrybutorów z kontaktami w sektorze medycznym dla swoich nowych, 100% 
wodoodpornych opatrunków i ochraniaczy gipsu na ręce i nogi. 
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139. BOUK20171116002  

Brytyjska firma zaprojektowała jeden z najbardziej innowacyjnych, praktycznych 
i ekonomicznych rowerów miejskich na rynku, który umożliwia użytkownikom 
transport dzieci lub towarów przy jednoczesnym niskim koszcie zakupu i utrzymania. 
Obecnie firma poszukuje  dystrybutorów do współpracy w ramach umowy dystrybucji.  

140. BOUK20171121001 

Brytyjska firma zajmuje się od ponad 20 lat dystrybucją kolekcji stworzonych w USA 
staników sportowych. Produkty są bardzo starannie wykonane i skierowane na rynek 
sprzętu dla biegaczy ale można je kupić także w sklepach sportowych i turystycznych. 
W celu wejścia z marką na nowe rynki, firma poszukuje doświadczonych dystrybutorów 
na lokalnych rynkach europejskich. Agenci handlowi są również w kręgu 
zainteresowania firmy. 

141. BRDE20171120001 
Młoda niemiecka firma spin-off zajmuje się produkcją redox flow-stacków dla 
przemysłu akumulatorowego. W celu zwiększenia skali działalności produkcyjnej 
poszukują oni podwykonawcy zajmującego się cięciem folii w małych ilościach. 

142. BRFI20171109001 

Lider na fińskim rynku, specjalizujący się w projektowaniu i produkcji elastycznych 
profili z gumy, elastomeru termoplastycznego (TPE) i silikonu, poszukuje  
podwykonawcy w zakresie flockingu i powlekania politetrafluoroetylenu (PTFE): 
materiałów, maszyn, metod produkcji własnej. Poszukiwani są  partnerzy z Polski, 
Czech i Włoch. 

143. BRFI20171109002 

Fińskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu i produkcji elastycznych 
profili wykonanych z gumy, elastomeru termoplastycznego (TPE) i silikonu poszukuje 
producentów taśm laminowanych cieplnie do własnej produkcji. Szukany klej 
aktywowany cieplnie powinien gwarantować trwałe połączenie, zwłaszcza w przypadku 
uszczelnień wykonanych z monomeru etylenowo-propylenowo-dienkowego (EPDM) 
i kauczuku termoplastycznego elastomeru (TPE). Poszukiwani są partnerzy do umowy 
produkcyjnej w Niemczech, Polsce, Czechach, Włoszech i Francji.  

144. BRFR20171023001  

Francuski dystrybutor sprzętu ogrodniczego specjalizujący się w dystrybucji wysokiej 
klasy i przyjaznych środowisku urządzeń i akcesoriów ogrodniczych chce poszerzyć 
i urozmaicić swoją ofertę produktową i poszukuje producentów, hurtowników lub 
dostawców nowych produktów związanych z ogrodnictwem, aby zaproponować swoje 
usługi dystrybucyjne w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

145. BRHU20170322001 

Średniej wielkości przedsiębiorstwo zostało założone w 2014 roku na Węgrzech. Jego 
głównym przedmiotem działalności jest hurtowa sprzedaż podstawowych surowców do 
produkcji artykułów spożywczych, które są głównie importowane z zagranicy. Spółka 
poszukuje nowych dostawców w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

146. BRNL20171108001 

Holenderska firma jest aktywna w handlu drobnym sprzętem mleczarskim. 
Firma pomaga małym przedsiębiorcom w rozpoczęciu produkcji serów lub produkcji 
świeżych produktów mlecznych (mleko, jogurt, masło itp.). 
MŚP poszukuje firmy, która będzie mogła produkować podstawowy sprzęt mleczarski 
pod własną marką, zaczynając od małych zbiorników procesowych ze stali nierdzewnej 
(60-200 litrów). 

147. BRNL20171124001 

Holenderska firma kreatywna z siedzibą w Holandii projektuje i produkuje całą gamę 
drewnianych zabawek dla dzieci. Do produkcji kolekcji zabawek firma poszukuje 
nowego partnera produkcyjnego, który jest zainteresowany współpracą w ramach 
umowy produkcyjnej. 

148. BRPT20171102001 

Portugalskie MŚP z ponad 9-letnim doświadczeniem w analizie technicznej, 
projektowaniu, usługach doradczych dla użytkowników końcowych / inwestorów oraz 
wdrażaniu projektów w zakresie efektywności energetycznej poszukuje nowych 
innowacyjnych produktów (sprzęt kontrolny i oprogramowanie, czujniki i urządzenia 
pomiarowe), aby rozszerzyć portfolio swoich produktów. Firma poszukuje podmiotów 
prywatnych lub publicznych do zawarcia umowy handlowej. 
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149. BRSE20171019001 

Szwedzki projektant zaprojektował podgrzewaną poduszkę i szal. Prototypy będą 
gotowe na początku 2018 r., projektant poszukuje obecnie jednego lub dwóch 
producentów z doświadczeniem w pracy z wyrobami włókienniczymi nadającymi się do 
podgrzewania. Oczekuje się, że producent lub producenci złożą i przyszyją poduszkę do 
siedzenia i/lub splot i przyszyją szal zgodnie ze specyfikacją projektanta. Preferowane 
jest również, aby producenci mieli zasoby do nadruku na materiałach włókienniczych. 
Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna. 

150. BRSE20171102001 
Szwedzka firma specjalizująca się w dekoracji i modzie dla dzieci poszukuje producenta 
tkanin ekologicznych, oferującego również rozwiązania w zakresie druku. Docelowymi 
rynkami zbytu są: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Bułgaria, Rumunia i Turcja. 

151. BRTW20170801001 
Tajwański importer i hurtownik medyczny poszukuje nowych urządzeń medycznych, 
chirurgicznych i szpitalnych na całym świecie, aby rozszerzyć swoje portfolio. Firma 
poszukuje producentów produktów w celu współpracy w ramach umowy handlowej. 

152. BRUK20171110001 
Wiodąca brytyjska firma zajmująca się projektowaniem, produkcją, dostawą 
i montażem systemów blokowania pojazdów poszukuje partnerów produkcyjnych 
o wysokiej jakości. 

 


