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Jeśli jesteście Państwo zainteresowani poniższymi ofertami, prosimy o kontakt z ośrodkiem 
Enterprise Europe Network. 
 
Wybrane oferty międzynarodowej współpracy biznesowej GRUDZIEŃ 2016 

Nr referencyjny Streszczenie oferty 

BOTR20160506002 
Turecka firma z Izmiru z 20-letnim doświadczeniem w obróbce metalu oraz projektowaniu 
konstrukcji metalowych oferuje usługi podwykonawstwa (poza obróbką termiczną 
powierzchni). 

 BOIE20161104001 

Irlandzka firma produkuje rzemieślnicze sery kozie z mleka kóz z wolnego wybiegu na własnej 
farmie. Firma używa nowoczesnych metod produkcji, dzięki czemu jest w stanie produkować 
duże ilości sera. Mleko różnych ras oraz tradycyjne techniki produkcji nadają serowi mleczny 
smak i kremową konsystencję. Firma poszukuje partnerów wśród sieci hoteli, outletów 
spożywczych oraz firmy prowadzące usługi gastronomiczne,. Firma poszukuje agentów i 
dystrybutorów. 

 BOTR20160610001 
Turecka firma specjalizująca się w produkcji miedzianych blach, drutów, prętów, tulei, profili, 
szyn, aluminiowych blach i prętów oraz tarcz antyradiacyjnych dla sektora medycznego 
poszukuje dystrybutorów. 

BOHU20160503002 

Węgierska firma produkcyjna specjalizuje się w usługach obróbki metalu jako producent 
wysokiej jakości części do maszyn. Firma oferuje usługi toczenia i frezowania precyzyjnych 
elementów na podstawie umów o outsourcing, podwykonawstwo lub produkcyjnej. Firma 
oferuje również usługi związane z próżnią oraz projektowanie i produkcję specjalnych maszyn. 

 BOTR20161025004 
Turecka firma założona 20 lat temu jest liderem w produkcji i dystrybucji opakowań i wyrobów 
z plastiku. Firma poszukuje nowych klientów zagranicznych i poszukuje dystrybutorów. 

BOES20160302004 
Hiszpańska firma produkująca ręcznie robione obuwie skórzane dla kobiet i mężczyzn 
poszukuje dystrybutorów. 

 
BOHU20160927001 

Węgierska firma z sektora MŚP zajmująca się usługami programowania i rozwoju 
oprogramowania dla przemysłu poszukuje dużych i średnich firm przemysłowych, 
przedsiębiorstw stawiających na B&R oraz uniwersytetów w celu świadczenia usług lub 
podwykonawstwa. 

BOES20151223001 
Hiszpańska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją plastikowych komponentów dla 
przemysłu poszukuje partnerów z sektorów budowlanego, samochodowego, czyszczenia oraz 
spożywczego. 

BONL20161101002 

Holenderska firma posiadająca ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku zajmuje się produkcją 
batonów energetycznych na zamówienie dla posiadaczy marek lub pod marką własną. Firma 
poszukuje detalistów działających na większą skalę i będących w stanie umieścić produkty 
firmy w sklepach specjalistycznych i klubach sportowych.  

BOUK20160812001 

Brytyjska firma z Bristolu oferuje wytrzymałe zabezpieczenia ekranów dla urządzeń mobilnych 
oraz rozwiązania z zakresu mobilności dla użytku firmowego i prywatnego. Firma poszukuje 
dystrybutorów. Jej produkty pozwalają na zachowanie pełnej funkcjonalności ekranu 
dotykowego oraz przejrzystość, chroniąc jednocześnie przed większością uszkodzeń. Według 
badań jest to najlepsza ochrona dostępna na rynku. Produkt może chronić ekrany do 
przekątnej 28 cali i działa na wszystkich rodzajach wyświetlaczy dotykowych. 
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 BOUK20161014002 

Brytyjska firma znalazła innowacyjne zastosowanie dla resztek bambusa - produkuje z nich 
luksusowe chusteczki, produkowane masowo w konkurencyjnej cenie w stosunku do 
papierowych odpowiedników. Chusteczki są ekologiczne, produkowane z odpadów 
bambusowych i nie zawierają chemikaliów, dzięki czemu są delikatniejsze dla skóry. Firma 
poszukuje dystrybutorów detalicznych. 

 BONL20161018001 

Holenderska firma konsultingowa zajmująca się zarządzaniem tymczasowym, poszukiwaniem 
pracowników na stanowiska kierownicze oraz doradztwem dla organizacji non-profit, 
publicznych oraz prywatnych oferuje swoje usługi na rynku holenderskim. Firma poszukuje 
inwestora lub możliwości zawiązania spółki joint venture. 

BOUK20161101004 

Brytyjska firma stworzyła rozwiązania nowej generacji z zakresu medycznego systemu 
monitorowania na odległość. Firma poszukuje dystrybutorów i partnerów mających 
bezpośrednie dojście do odbiorców końcowych. Urządzenie służy do dyskretnego 
monitorowania osób starszych i mających problemy z poruszaniem się. Nie jest wymagana 
instalacja, a koszt urządzenia jest niewielki. Urządzenie działa w oparciu o Internet of Things, 
uczenie maszynowe oraz sztuczną inteligencję w celu wspomagania pacjentów i ich opiekunów. 

BOPE20160912001 

Peruwiańska firma posiadająca szerokie doświadczenie na lokalnym rynku specjalizuje się w 
produkcji dekoracyjnych i funkcjonalnych produktów oświetleniowych. Firma posiada dwie 
linie produkcyjne, jedna produkująca dla przemysłu, a druga dla domu. Firma poszukuje 
dystrybutorów. 

BOBG20160915002 
Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji olejków eterycznych poszukuje 
inwestora zainteresowanego przejęciem jej destylerni znajdującej się na wzgórzu Srednej Gory. 

BOCZ20161128002 

Czeska firma oferuje rozwiązanie pozwalające na zamykanie drzwi przy użyciu smartfonów 
działających pod kontrolą systemów Android i iOS. Rozwiązanie to zapewni bardzo wysoki 
poziom bezpieczeństwa i posiada własny algorytm szyfrujący. Firma poszukuje agentów i 
dystrybutorów. 

BORO20160930001 

Geodom to drewniana konstrukcja wielokrotnego użytku, którą można zaadaptować do 
różnych celów - ochrony przed słońcem, miejsca do siedzenia, magazynu, szklarni w zależności 
od pory roku, potrzeb, klimatu itp. Rumuńska firma oferuje geodomy w formie zestawu do 
samodzielnego montażu. Firma poszukuje dystrybutorów mebli i wyposażenia ogrodowego. 

BORO20161019002 

Rumuńska firma zajmująca się precyzyjną obróbką metalu oferuje usługi 
podwykonawstwa/outsourcingu dla rożnych sektorów przemysłu: lotniczego i kosmicznego, 
samochodowego, medycznego, produkcji turbin wiatrowych, pociągów dużych prędkości itp. 
Dzięki systemowi zintegrowanej produkcji może proponować kompletne rozwiązania. Firma 
zbudowała swoją reputację na rynku międzynarodowym dzięki produkcji części z mikronową 
dokładnością. 

BOIT20151103001 

Włoska firma aktywna na polu elektromechaniki produkuje przekładnie elektryczne i 
planetarne stosowane w urządzenia z sektorów ochrony zdrowia, AGD i innych wymagających 
automatyzacji. Firma poszukuje firmy produkcyjnej zainteresowanej takimi przekładniami oraz 
agentów i dystrybutorów. 

BORU20161031001 

Rosyjska firma specjalizująca się w inżynierii mechanicznej oferuje produkcję części i składanie 
komponentów dla sektora medycznego (wyposażenia medycznego, usługi takie jak cięcie, 
cyzelowanie, wycinanie zgodnie ze wzorem, gięcie blach i złączek, produkcja części w każdym 
kształcie). Firma poszukuje agentów oraz umowy o podwykonawstwo lub produkcyjnej. 

 BOLT20161118001 

Litewski uniwersytet specjalizujący się w biomedycynie, farmakologii oraz badania związanych 
z technologiami dotyczącymi zdrowia oferuje dostęp do swojego laboratorium. Firma szuka 
partnerów wśród przedsiębiorców i instytucji zajmujących się B&R. Firma szuka również 
partnerów branżowych do wspólnych projektów z zakresu B&R. 

 BOUK20160909002 

Brytyjska agencja modowa stworzyła rewolucyjną platformę komputerową, pozwalająca 
producentom pokazywać swoje kolekcje kupcom, którzy od razu mogą je zakupić. Firma 
oferuje licencje producentom odzieży i akcesoriów. Możliwe jest wypróbowanie jej działania 
przed zakupem. 
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BOUK20160927001 

Ugruntowana brytyjska marka - producent dodatków do lodów i konfekcji cukierniczej, 
zaopatrujący w dodatki spożywcze producentów deserów i produktów zbożowych, piekarnie, 
cukiernie, producentów napojów, fast-foodów poszukuje partnerów do długoterminowych 
umów przedstawicielstwa lub umów dystrybucyjnych. 

BORU20160909006 
Rosyjska spółka specjalizująca się w produkcji urządzeń pomiarowych (instrumentów 
pomiarowych elektrycznych, megaomomierzy cyfrowych, lokalizatorów linii, urządzeń prądu 
szczątkowego), poszukuje partnerów do umowy dystrybucji,  przedstawicielstwa handlowego. 

BOHU20161010001 

Firma węgierska poszukuje w Europie partnerów do wyłącznej dystrybucji swojego nowego 
suplementu dietetycznego. Ten dobrze znany, markowy produkt jest wspomagającym męskość 
suplementem,  zawierającym naturalne ekstrakty. Środek pomaga mężczyznom osiągnąć 
większą i silniejszą erekcję. 

BOUK20160711004 

Ta brytyjska firma konsultingowa oferuje usługi doradcze z zakresu Inteligentnych Systemów 
Transportowych (ITS), które mają zastosowanie w transporcie publicznym, komunikacji 
miejskiej, na autostradach, w logistyce itp. Firma jest zainteresowana zawarciem umowy o 
świadczenie usług z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwami transportu publicznego, 
spedytorami, uniwersytetami, ośrodkami badawczymi i prywatnymi firmami. 

BOAL20161005001 

Obecna na terenie całego kraju albańska firma, założona w 2008 roku, specjalizuje się w 
świadczeniu kompleksowych usług z zakresu inżynierii elektrycznej dla podmiotów prywatnych, 
przemysłowych i publicznych. Jak do tej pory firma działała na rynku krajowym, obecnie jest 
także zainteresowana wejściem na inne rynki, oferując współpracę jako podwykonawca i w 
ramach umowy o świadczenie usług.  

BOBG20160829001 

Bułgarska firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i montażu zbiorników paliwa, 
lekkich pojemników/cystern paliwa i LPG, zbiorników ciśnieniowych oraz specjalnych 
konstrukcji metalowych (na życzenie klienta). Oferowane produkty są zgodne z przepisami PED 
(Dyrektywa 97/23 /ЕС w sprawie urządzeń ciśnieniowych).  
Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji.  

BORU20160909007 

Rosyjska firma specjalizująca się w przetwórstwie przemysłowym organicznego drobiu i 
odpadów zwierzęcych w celu uzyskania organicznych nawozów, poszukuje zagranicznych 
partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji i umowy przedstawicielstwa 
handlowego.  

 BORO20161010001 

Rumuńska nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w projektowaniu i 
budowie statków (inżynieria morska i przybrzeżna) od podstawowego projektu począwszy po 
informacje o produkcji w zakresie różnego rodzaju statków (np. statki pasażerskie, promy, duże 
jachty, statki  handlowe, statki morskie przybrzeżne), jest zainteresowana współpracą jako 
podwykonawca z firmami z UE działającymi w podobnej branży.   

BODE20160105001 

Niemiecki wynalazca specjalizuje się w budowie i montażu domów z sidingiem (elewacja 
pokryta deskami) oraz posiada licencję na system domów na cokole, które mogą być 
dostarczane w różnych ustawieniach. System bazuje na aluminium i może różnić się pod 
względem koloru, warunków zastosowania, etapów technicznych (np. "back-ventilation"). 
System może służyć również jako panel reklamowy. Wynalazca poszukuje partnerów do umów 
handlowych lub do współpracy w ramach franczyzy.  

BOES20160812001 

Hiszpańska firma zaangażowana w dystrybucję luksusowej żywności i napojów, poszukuje 
importerów specjalizujących się w dystrybucji produktów rolno-spożywczych dla smakoszy, na 
terenie Europy oraz poza nią. Wśród produktów firmy można wymienić: bezalkoholowe wino 
musujące z dodatkiem złota, produkowane wg tradycyjnej, szampańskiej metody; oliwę z 
oliwek z jadalnym złotem w postaci proszku lub cienkich listków.  Zadaniem partnerów byłaby 
sprzedaż oferowanych produktów poprzez sektor HoReCa do klientów o wysokiej sile 
nabywczej. 

BOHU20160927002 
Węgierska firma produkująca wysokiej jakości produkty mięsne (kiełbasy, parówki, boczek itp.) 
z wyłącznie naturalnych składników, chciałby nawiązać współpracę z zagranicznymi partnerami 
w ramach umowy dystrybucji.  
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BOPT20151217002 
Portugalski producent jogurtów i galaretek z regionu Azorów, posiadający prawie 40-letnie 
doświadczenie, poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów do sektora supermarketów 

BODE20160107001 

Niemiecka firma projektuje i produkuje urządzenia do pozyskiwania danych, oferując 
kompletne, gotowe do użycia rozwiązania. Urządzenia mogą być stosowane do gromadzenia i 
przetwarzania różnego rodzaju danych (np.: wymiar godzin/czasu pracy, kontrola dostępu, 
maszyny/urządzenia, wielkość produkcji). Firma poszukuje partnerów wśród podobnych firm, 
aktywnych w obszarze badań i rozwoju w zakresie technologii gromadzenia i przetwarzania 
danych. Rozważane formy współpracy:  umowa o świadczenie usług, umowa wzajemnej 
produkcji, podwykonawstwo.  

 BOBG20160606001 

Bułgarska firma założona w 2012 roku w Sofii oferuje  organiczne, naturalne produkty 
spożywcze. Firma działa poprzez szeroką sieć partnerów i dystrybutorów, głównie w regionie 
Bałkanów i krajów skandynawskich, a obecnie, chcąc rozszerzyć swoją działalność eksportową, 
planuje wejść na nowe rynki. Firma jest zainteresowana współpracą w ramach umowy 
dystrybucji z europejskimi partnerami, gotowymi podjąć się sprzedaży oferowanych 
produktów.  

 BOUK20161019001 

Wiodący brytyjski producent oferujący pełną gamę przemysłowych produktów spalania, w tym 
utleniacze termiczne, parowniki, grzejniki procesowe, "fuel skids", panele sterowania, a także  
systemy szkoleń, poszukuje innowacyjnych partnerów, którzy chcieliby produkować 
specjalistyczne technologie w ramach umowy joint venture. 

BORO20160916001 

Rumuński producent z wieloletnim doświadczeniem w branży odlewniczej, gotowy zaoferować 
klientom niestandardowe rozwiązania, poszukuje partnerów dystrybucyjnych w Europie i na 
świecie, którzy zajęliby się promocją i dystrybucją oferowanych produktów na swoich rynkach 
krajowych. 

BOBG20161114001 
Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji i powlekaniu elementów meblowych z płyty 
MDF, poszukuje partnerów z krajów UE oraz Rosji do współpracy w ramach umowy produkcji i 
umowy o świadczenie usług.  

BOES20151230001 

Ta hiszpańska firma specjalizuje się w oprogramowaniach opartych na produktach Microsoft 
Dynamics, przeznaczonych do zarządzania (integracja pionowa) zasobami hoteli i sieci hoteli.  
Firma posiada głęboką znajomość rynku oraz duże doświadczenie w konsultingu z tego zakresu, 
co pozwala jej oferować klientom rozwiązania koncentrujące się na efektywności, rentowności 
i doskonaleniu procesów. 
Firma poszukuje partnerów dla swoich rozwiązań i systemów zarządzania nieruchomościami, 
gotowych na współpracę w ramach umowy dystrybucji.   

BONL20161027001 

Holenderska firma oferuje szeroką gamę mieszanek i dodatków przeznaczonych do żywienia 
zwierząt. Oferowane produkty są odpowiednie dla wszystkich gatunków zwierząt. Produkty te 
są sprzedawane do  przemysłu mieszanek paszowych oraz do farm.  Firma szuka 
długoterminowego partnerstwa z dystrybutorami i / lub użytkownikami końcowymi z Bliskiego 
Wschodu i krajów afrykańskich. 

BOPT20161011002 
Portugalski producent luksusowych damskich torebek poszukuje dystrybutorów. Mocnym 
punktem limitowanych edycji oferowanych wyrobów skórzanych jest ich silny związek z 
rzemiosłem regionu, na obszarze którego działa firma.   

BOMK20161013001 

Macedońska firma produkuje rogaliki według nowoczesnej technologii. Jest największym 
producentem w branży w regionie Europy Południowo-Wschodniej a jej wyroby są obecne na 
rynku krajowym i za granicą. Firma poszukuje zagranicznych dystrybutorów swoich wyrobów 
do współpracy w ramach umowy usług dystrybucyjnych. 

BOTR20161025001 
Turecki producent różnych żywic alkidowych, takich jak opartych na wodzie, o różnej 
zawartości oleju, uretanowe itp. poszukuje dystrybutorów w UE. Podstawą współpracy będzie 
umowa usług dystrybucyjnych.  
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BOUK20160823001 

Brytyjska firma szkoleniowa z bogatym doświadczeniem międzynarodowym w prowadzeniu 
zamawianych kursów z dziedziny przywództwa, zarządzania i przedsiębiorczości poszukuje 
partnerów do joint venture lub umowy usługowej z organizacjami zawodowymi lub 
jednostkami edukacyjnymi. 

BOES20160414001 

Baskijska firma specjalizująca się w elektronice mocy i sterowania opracowała hybrydowy 
dwukierunkowy inwerter zdolny do integrowania energii solarnej z sieciową i magazynowania 
jej w akumulatorach, który może być używany do podniesienia konsumpcji odnawialnej oraz do 
redukcji wysokich kosztów doładowań. Firma poszukuje producenta/integratora 
zainteresowanego dodaniem do swego portfolio rozwiązania magazynowania energii dla 
sektora przemysłowego i komercyjnego (30 kW do MW). Przewidziana umowa licencyjna lub 
agencji handlowej.  

BOIT20161013003 

Włoska firma produkująca torby papierowe dla różnych sektorów przemysłu: spożywczego, 
chemicznego, górnictwa, nasion itp. poszukuje agentów. Firma, aktywna w działalności B+R, 
produkuje torby wielowarstwowe (do 4) z wkładkami rurowymi z folii polietylenowej, również 
zgrzewane, które mogą być stosowane w najnowocześniejszych automatycznych pakowniach. 

BOJO20160605002 

Jordański start-up założony w inkubatorze technologicznym, zbudował i przetestował robota 
mobilnego, który potrafi wykrywać miny przeciwpiechotne i usuwać je bez udziału człowieka. 
Firma jest zainteresowana współpracą z europejskimi producentami sprzętu przeciwminowego 
na bazie umów agencji handlowej. 

BOFR20160314001 

Francuska firma, założona w 1999 w regionie paryskim, opracowuje, produkuje i sprzedaje 
szereg urządzeń antykradzieżowych i bezpieczeństwa produktów i ludzi. Jako część ekspansji 
międzynarodowej firma poszukuje partnerów handlowych (agentów i dystrybutorów) w 
Europie i Tunezji, którzy pomogliby wprowadzić produkty firmy na ich lokalne rynki. 

BOBG20161102001 

Bułgarska firma specjalizująca się w renowacji i budowie podziemnych rurociągów z użyciem 
technologii bezodkrywkowych i w produkcji maszyn i urządzeń do tej technologii poszukuje 
potencjalnych partnerów przemysłowych z sektorów budownictwa, hydrauliki, 
telekomunikacji, gazownictwa, jak również władz lokalnych - samorządów gminnych i 
powiatowych itp. Firma oferuje współpracę  partnerom z UE i krajów trzecich w ramach 
umowy usługowej.  

BORS20161002001 

Serbska firma inżynieryjna oferuje swoje usługi partnerom przemysłowym inwestującym w 
farmy solarne w kraju i za granicą. Usługi obejmują wszystkie fazy realizacji od studium 
wykonalności, projektowania i budowy do zarządzania operacyjnego. Firma jest 
zainteresowana umowami usługowymi i podwykonawstwa projektów o dużej skali. 

BOCZ20161107002 

Czescy badacze ze szpitala uniwersyteckiego opracowali aktywne urządzenie medyczne do 
ciągłego lub pulsacyjnego kontrolowania ciśnienia w poduszkach powietrznych. Urządzenie ma 
być stosowane do wywierania nacisku na pewne części ciała dla przyspieszenia i stymulowania 
procesu gojenia ran, wspomagania układu naczyniowego oraz zapobiegania gromadzenia się 
płynów w tkance miękkiej. Złożono wniosek patentowy. Badacze poszukują licencjobiorców. 

BOPT20160926001 

Portugalska firma rodzinna specjalizuje się w produkcji wyrobów mięsnych klasy premium. 
Wśród produktów są m. in. kiełbasy z indyka i szynki wędzone, wędzone piersi indycze z 
ziołami,  wędzone wieprzowe brzuchy, kiełbasa cebulowa, kaszanka, wędzone głowy. Firma 
chce wejść na rynki zagraniczne i poszukuje dystrybutorów/agentów z doświadczeniem w 
branży. 

BOSK20161108001 

Słowacka firma produkująca meble tapicerowane powstała w 1955 i ma ponad 400 
pracowników. Szuka współpracy w ramach umowy produkcyjnej i świadczenia usług 
dystrybucyjnych.  Oferuje produkty wykonane z MFC (płyta pokryta melaminą) i usługi 
tapicerskie. 

BOHR20160922003 
Chorwacki producent kosmetyków naturalnych do pielęgnacji włosów, stóp, ciała i twarzy, 
poszukuje dystrybutorów nowej linii produktów do twarzy pochodzenia roślinnego dających 
silny efekt przeciwzmarszczkowy. 
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BOPT20160902002 

Portugalska firma programistyczna dostarcza systemy wspierające decyzyjność w planowaniu 
zasobów i zarządzaniu w branży kolejnictwa. Stosując połączenie sztucznej inteligencji i 
operacyjnych technologii badawczych dostarcza najnowsze oprogramowanie. Rozwiązania 
wymagają zawsze integracji z systemem prawnym przyszłych klientów. Firma poszukuje 
współpracy w ramach umów podwykonawstwa i joint venture. 

BONL20161101001 

Holenderska firma zajmująca się obróbką wody oferuje efektywny wysokoprzepustowy system 
filtracyjny dla wielu zastosowań przy obróbce wody i ścieków. Dzięki unikatowemu połączeniu 
wysokiej gęstości i porowatości system filtracyjny jest w stanie zatrzymać i gromadzić zawiesiny 
stałe przy wysokich szybkościach filtracji. Porowatość redukuje zarówno spadek ciśnienia w 
filtrze jak i zużycie energii filtra. Firma poszukuje dystrybutorów w różnych sektorach rynku 
wliczając obróbkę wody i ścieków. 

BORU20160909005 

Mała rosyjska firma z Republiki Mari El (nad środkową Wołgą) specjalizuje się w produkcji, 
sprzedaży i handlu hurtowym herbaty z różanecznika, która zawiera wysoko przyswajalne 
białka. Firma poszukuje zagranicznych partnerów do współpracy w ramach umowy usług 
dystrybucyjnych.  

BOTR20151118002 

Turecka firma opracowała medyczny system symulacji urodynamicznej do stosowania w 
treningu medycznym, do nauczania procedur diagnostycznych bez angażowania pacjentów lub 
konieczności wysokich poziomów nadzoru. Firma poszukuje współpracy w ramach umowy 
agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych. 

BOTR20161025005 
Turecka firma o 36-letniej historii produkuje zioła i przyprawy. Produkty są sprzedawane na 
lokalnych i zagranicznych rynkach. Firma poszukuje partnerów mających doświadczenie w 
branży do współpracy w ramach umowy usług dystrybucyjnych. 

BORO20150520001 

Rumuńska firma IT, która stworzyła oparte na sieci oprogramowanie administracyjne do 
zarządzania w gabinetach i klinikach dentystycznych, oferuje umowy licencyjne. 
Oprogramowanie może być dostępne online w każdym czasie i miejscu. Firma poszukuje 
partnerów w sektorze medycznym/opieki zdrowotnej jak gabinety i kliniki dentystyczne. 

BOEE20161125001 

Estońska firma z sektora opieki zdrowotnej produkuje wanny do fitnesu, wodnej fizjoterapii, 
głębokiej relaksacji. Głównymi klientami są ośrodki SPA, centra zdrowia, kliniki, hotele. Produkt 
jest doskonały do użytku domowego. Firma poszukuje zaangażowanych, zorientowanych na 
zdrowie pośredników handlowych (agentów, dystrybutorów) w Europie. Rozważane są również 
umowy joint venture lub franczyzy (prawo do rynku pod nazwą handlową). 

BRUK20161011001 

Brytyjska firma odzieżowa poszukuje polskiego lub tureckiego producenta ubrań, który mógłby 
produkować akcesoria plażowe takie jak torby, ręczniki i klapki kąpielowe.  Producent 
korzystałby z projektów firmy brytyjskiej używając różnych materiałów zgodnie ze specyfikacją. 
Produkty byłyby sprzedawane pod marką własną firmy brytyjskiej. 

BRUK20161107001 

Producent ubrań z Wielkiej Brytanii specjalizujący się w produkcji ubrań roboczych i dziecięcych 
chciałby zdywersyfikować swoje portfolio o odzież sportową dlatego też poszukuje do 
współpracy doświadczonych producentów odzieży sportowej. Początkowo produkt byłby 
sprzedawany w Wielkiej Brytanii, ale w miarę rozwoju firmy zasięg sprzedaży będzie powiększał 
się o kolejne rynki, dlatego produkty powinny odpowiadać standardom unijnym. 

BRRO20161102001 

Rumuńska firma produkująca na zamówienie poszukuje producentów przeciwdeszczowych 
zimowych kurtek z  odpinanymi rękawami i koszul do pracy dla mężczyzn. Produkty są 
przeznaczone dla pracowników zewnętrznych. Oferowany rodzaj współpracy to umowa o 
podwykonawstwo. 

BRFR20161028001 

Francuska firma specjalizuje się w projektowaniu odzieży i akcesoriów dla dzieci w wieku od 0 
do 9 lat (zgodnie z certyfikatem Globalnego Standardu Tekstyliów Ekologicznych tzw. GOTS). 
Firma poszukuje partnerów do produkcji ich wyrobów zgodnie ze specyfikacją. Rozważany 
rodzaj współpracy to outsourcing lub umowa produkcyjna. Partner musi posiadać 
udokumentowane doświadczenie w produkcji wyrobów tekstylnych zgodnie ze standardami 
GOTS. 
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BRDE20161110002 
Młoda niemiecka męska marka odzieżowa poszukuje dostawcy tkanin z Europy w celu nabycia 
lnu, bawełny i poliestru z certyfikatem środowiskowym. Poszukiwany rodzaj współpracy to 
umowa produkcyjna. 

BRDE20161110001 
Młoda niemiecka męska marka odzieżowa poszukuje W Europie partnera do produkcji 
niewielkich ilości wysokojakościowych ubrań. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa 
produkcyjna. 

BRCH20161111001 

Szwajcarska firma założona w 1991 roku, oferująca sprzedaż, marketing, zarządzanie 
łańcuchem dostaw i logistykę dla maszyn, części do maszyn,  małych elementów i innych 
produktów przemysłowych. Firma ma doświadczenie we współpracy ze światowymi graczami 
w sektorze przemysłowym i sieć kontaktów. Firma poszukuje partnera z kraju członkowskiego 
Unii Europejskiej chętnego do współpracy w oparciu o umowę dystrybucyjną lub agencyjną. 

BRUK20161103002 

Brytyjska agencja zatrudnienia  z doświadczeniem w rekrutacji w takich obszarach jak 
rozrywka, turystyka, catering (hotele, restauracje, wakacyjne ośrodki turystyczne, puby & 
usługi gastronomiczne) poszukuje partnerów biznesowych wśród agencji zatrudnienia i 
placówek szkoleniowych (szkoły, uniwersytety & sektor prywatny). Oferowany rodzaj 
współpracy to umowa serwisowa (z opłatą wstępną) z organizacjami doświadczonymi w 
pozyskiwaniu kandydatów z Europy. 

BRUK20161103001 

Brytyjski producent wysokiej jakości produktów life stylowych z naciskiem na wspieranie 
samodzielnego życia i pomaganie osobom z niepełnosprawnościami poszukuje producentów 
lub dostawców tkanin, drukowanych kart i PCV do długotrwałej współpracy w oparciu o 
dystrybucję. 

BRUK20161026001 

Ta brytyjska firma specjalizuje się w projektowaniu i dystrybuowaniu produktów dziecięcych 
takich jak bujaki i meble. Firma poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę 
produkcyjną z europejską firmą , która będzie w stanie wyprodukować produkty 
drewnopochodne na podstawie projektów firmy brytyjskiej, i która ma doświadczenie w pracy 
z  giętą sklejką. Firma posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i sprzedaży 
produktów, brytyjska firma jest chętna poszerzyć zakres produktów o meble dziecięce. 

BRUK20160928001 

Brytyjskie przedsiębiorstwo zajmujące się zarządzaniem projektami budowlanymi pomaga 
swoim klientom planować, kontrolować, monitorować i raportować projekt budowlany we 
wszystkich aspektach. Brytyjska firma poszukuje dostawców komplementarnych usług 
budowlanych, którzy będą współpracowali jako podwykonawcy i dołączą do rozległej sieci 
międzynarodowych partnerów.  

BRNL20160926001 

Holenderska firma specjalizuje się w handlu, dostawie i zarządzaniu produktami stworzonymi 
do środowiska osób indywidualnych. Urządzenia do monitorowania mogą być używane w celu 
określenia automatycznie i ad-hoc obecnej pozycji osób, sprzętu i pojazdów.  Poszukiwane 
segmenty to: dzieci, osoby starsze, turyści górscy, alpiniści, atleci itp. Przewidywany rodzaj 
współpracy to umowa agencyjna lub dystrybucyjna. 

BRFR20161109001 

Francuskie MŚP specjalizujące się w rozwoju i produkcji układu  napędowego statków 
poszukuje przedsiębiorstw będących w stanie obudowywać maszyny dla dużych   przekładni 
redukcyjno-nawrotnych i przekładni redukcyjnych wykonanych z żeliwa w oparciu o umowę o 
podwykonawstwo. 

BRSG20161007001 

Singapurska firma poszukuje nowych produktów związanych ze sprzętem bezpieczeństwa 
takich jak drabinki z podestami i urządzenia dostępowe oraz urządzeń do obsługi i podawania 
materiałów. Produkty będą sprzedawane w Singapurze i południowo-wschodniej Azji w oparciu 
o umowę dystrybucyjną. 

BRUK20161012004 

Brytyjska firma prowadząca sklep internetowy z prezentami i produktami okolicznościowymi 
poszukuje nowych dostawców w Europie aby dodać ich produkty do swojego portfolio. Na 
początku współpracy dostawcy powinni być elastyczni we współpracy, dostawcy świadczący 
usługę bezpośredniej dostawy do klienta będą również brani pod uwagę. 
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BRRO20161031001 

Rumuńska firma z 10-letnim doświadczeniem w handlu nowymi i używanymi częściami 
zapasowymi do skuterów i motocykli szuka dostawców. W szczególności poszukiwani są 
producenci części zamiennych do skuterów i motocykli dla takich marek jak Aprilia, Honda, 
Suzuki, Peugeot, Malaguti. Partnerem mogą być też dystrybutorzy wyłączni. Firma oferuje 
umowę dystrybucyjną. 

BRDE20161024001 
Niemiecka firma z sektora MŚP posiada doświadczenie w instalacjach elektrycznych. W związku 
z nowymi projektami, firma szuka podwykonawców i jest tez chętna zlecić poszczególne 
zadania na zewnątrz - outsourcing. 

BRGR20161108001 
Grecka firma doradcza i wdrażająca rozwiązania wysokich technologii w zakresie efektywności 
energetycznej szuka inteligentnych liczników energii elektrycznej do instalacji w budynkach. 
Firma chce nawiązać kontakt z producentami i zawrzeć umowę dystrybucji lub agencyjną. 

BRFR20161026001 

Francuska firma, dostawca naturalnych składników, poszukuje chrząstek ryb 
chrzęstnoszkieletowych takich jak rekin czy płaszczka. Chrząstki powinny być oczyszczone i 
wysuszone, aby firma francuska mogła je sproszkować. Firma oferuje długoterminową umowę 
produkcyjną.  

BRCZ20161101001 
Tradycyjny browar czeski poszukuje dostawcy nierdzewnych zbiorników o owalnym/okrągłym/ 
stożkowym kształcie, które będą używane w browarze. 

BRUK20160708001 
Umowa agencyjna oferowana przez brytyjska firmę dla producentów różnego rodzaju 
produktów papierniczych, domowych drobnych sprzętów i akcesoriów. 

BRES20161103001 
Hiszpańska firma szuka współpracy z producentem tkaniny z 100% poliestru w ramach umowy 
produkcyjnej. 

BRIL20161116002 
Izraelska firma z branży karm, pasz i spożywczej zajmuje się głównie surowcami roślinnymi 
konwencjonalnymi i ekologicznymi oraz zwierzęcymi (nie od ssaków) surowcami  do produkcji 
karm. Firma oferuje umowę agencyjną. 

BOUK20161031001 

Brytyjska firma, działająca w sektorze morskim, opracowała system kontroli korozji służący do 
naprawy i zapobiegania rdzy, stosowany na metalowych powierzchniach z żelaza. Żywotność 
farby może być przedłużone o co najmniej 3 lata. Firma poszukuje dystrybutorów zajmujących 
się zaopatrywaniem rynku w produkty wydłużające żywotność powierzchni metalowych (statki, 
platformy wiertnicze, motoryzacja, architektura i budownictwo). 

BOUK20160711003 

Brytyjska firma oferuje usługę polegająca na dosłownym tłumaczeniu (w formie napisów w 
wielu językach), prowadzonej rozmowy przez Internet w czasie rzeczywistym. Usługa może być 
wykorzystywana podczas spotkań, imprez lub telekonferencji poprzez stenograf. Podpisy są 
przydatne również dla niesłyszących użytkowników, którzy potrzebują wsparcia językowego. 
Typowymi odbiorcami są osoby głuche, a także organizatorzy konferencji czy też uniwersytety. 
Firma podejmie współpracę w oparciu o umowę na świadczenie usług. 

BORO20161025002 
Rumuńska firma, specjalizująca się w produkcji toreb skórzanych i akcesoriów dla kobiet i 
mężczyzn  zainteresowana jest zawarciem umów finansowych, wzajemną produkcją i 
komercyjnymi umowami agencyjnymi. 

BOUK20161011003 

Brytyjska firma, z ponad 15-letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży i projektowaniu 
produktów dziecięcych na rynku macierzystym, zainteresowana jest znalezieniem 
dystrybutorów na swoje produkty. Firma projektuje nowoczesne, praktyczne i niedrogie 
produkty dedykowane dla niemowląt i małych dzieci, takie jak bramki, leżaki, torby i meble. 

BODE20160805001 

Niemiecki MŚP, aktywny w zakresie logistyki i transportu, poszukuje umów joint-venture lub 
umowy o podwykonawstwo w branży logistycznej lub podróży. Firma opracowała system do 
szybkiego i bezpiecznego załadunku, przechowywania i transportu motocykli. Poszukiwani 
partnerzy to touroperatorzy lub stowarzyszenia hoteli, które oferują specjalne wycieczki dla 
zawodników motocyklowych i zainteresowani są oferowaniem transportu rowerów lub 
partnerów logistycznych na niewielką odległość, w celu podróży do miejsc motocyklistów. 
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BOUK20161109002 

Brytyjski producent kombinezonów, spodni, kurtek i koszul nawiąże współpracę z 
doświadczonymi dystrybutorami i dostawcami odzieży roboczej. Firma posiada ponad 30-letnie 
doświadczenie i jest wiodącym dostawcą i producentem odzieży roboczej. Firma ściśle 
współpracuje z klientami, w celu zaprojektowania unikalnych produktów, włącznie z 
ukierunkowaniem na konkretne zagrożenia wynikające ze stanowisk pracy. 

BOES20161017001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w organicznych zbożach i dodatkach mącznych poszukuje 
firm chętnych do dystrybucji produktów z Hiszpanii w swoich krajach. Jest zainteresowana 
nawiązaniem współpracy z dystrybutorami w krajach europejskich, głównie w 28 państwach 
Unii. 

BOTR20161025003 
Turecka firma, specjalizująca się w produkcji polietylenowych kompresyjnych kształtek, 
wykorzystywanych w celu dystrybucji wody pitnej w szklarniach, w systemach nawadniających 
dla rolnictwa, zraszaczach, poszukuje dystrybutorów. 

BOUK20161027003 

Brytyjski dostawca certyfikowanego i odnowionego sprzętu IT (serwery, urządzenia pamięci 
masowej, stacje robocze, serwery i komponenty kompletnych rozwiązań stacji serwerowych) 
stara się rozwijać swoją działalność za granicą. MSP poszukuje osób zainteresowanych 
współpracą w oparciu o  umowy franchisingowe na terenie Europy. Firma oferuje wsparcie, 
szkolenia i dostawę sprzętu serwerowego. Firma jest również zainteresowana zawarciem 
umów joint venture w tej dziedzinie. 

BOHU20160727002 

Węgierska firma, aktywna w produkcji boisk do piłki nożnej, dedykowanych głównie dla 
przedszkoli, wspierana na terenie Węgier, zainteresowana jest poszerzeniem rynku zbytu w 
różnych krajach na całym świecie. Poszukuje potencjalnych partnerów biznesowych w celu 
zawarcia  komercyjnych umów agencyjnych lub dystrybucyjnych umów o usługach. 

BOES20160602004 

Hiszpańska (katalońska) firma z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w 
pielęgnacji i impregnacji drewna poszukuje importerów i / lub dystrybutorów do promocji i 
sprzedaży jej produktów (bejce i lakiery) w Europie, Środkowym Wschodnie i w Afryce, w celu 
zwiększenia swoją sieci dystrybutorów. Firma głównie działa w Kolumbii, Wenezueli i 
Dominikanie, skąd obejmuje również obszar Karaibów. 

BOUK20161024001 

Brytyjska firma opracowała i opatentowała nowy system, który został zaprojektowany w celu 
zastąpienia standardowego dna rury na budynku w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonego 
systemu drenażowania (mydlin). Może być zainstalowany w wielu budynkach i oferuje wiele 
korzyści, takich jak zmniejszenie zużycia wody, zarówno sieciowej jak i odpływowej wody z 
twardych powierzchni. Obecnie firma poszukuje partnerów w całej Europie,  zainteresowanych 
podwykonawstwem lub zawarciem umowy produkcyjnej/ dystrybucyjnej 

BODE20161026003 

Niemiecki producent oferuje duży wybór elementów wtryskowych kompozytów i stopów z 
tworzyw sztucznych, gumy, elastomerów termoplastycznych do szerokiego zakresu zastosowań 
przemysłowych. Firma przetwarza wszystkie pancerne i nienaładowane termoplastyczne, 
termoelastyczne oraz wszystkie istotne elastomery. Firma posiada prawie 100 lat doświadczeń 
w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych i 
dystrybutorów na całym świecie. 

BORO20150929001 
Rumuńska firma zainteresowana pośrednictwem (dystrybucją) systemów oprogramowania do 
zarządzania relacjami z klientami taksówek (CRM) poszukuje partnerów w oparciu o 
współpracę jako podwykonawca firm potrzebujących tego typu systemów oprogramowania. 

BOUK20161018002 

Brytyjska firma, która specjalizuje się w produkcji przekąsek i wyrobów cukierniczych od prawie 
30 lat, stara się rozszerzyć swoją sieć dystrybucji w Europie i poza nią. Jej produkty oraz nowa 
gama wysokiej klasy popcornu dedykowane są dla agentów lub dystrybutorów chętnych do 
promowania i reprezentowania w ich imieniu na nowych rynkach. 

BORO20161015001 

Rumuńska firma oferuje szeroką paletę usług konsultingowych i doradczych dla klientów, 
którzy są zainteresowani ubieganiem się lub uczestnictwem w projektach finansowanych przez 
UE. Firma chciałaby współpracować z międzynarodowymi partnerami w ramach usług i / lub 
umowy o podwykonawstwo. 
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BOPT20161011001 

Portugalska firma, wykorzystująca tradycyjne techniki ręcznej produkcji ceramiki, terakoty, 
stosująca najnowsze trendy projektowania i kolorystyki w produkcji ceramiki dla domu i 
ogrodu, zainteresowana jest znalezieniem nowych klientów za granicą, poprzez komercyjne 
umowy agencyjne z przedstawicielami handlowymi lub z firmami (hurtownie, sklepy detaliczne, 
centra ogrodnicze i sieci sklepów, etc.). Poszukuje zewnętrznych producentów w celu zawarcia 
umów produkcyjnych. 

BOBE20160921001 

Belgijska firma jest producentem innowacyjnego systemu zacisku do smartfonów 
przymocowanych do szelek, w różnych modelach tkanin, kolorach, wzorach. Poszukują nowych 
rynków w celu sprzedaży swojego unikalnego produktu za granicą. Poszukuje dystrybutorów 
działających w obszarze mody i przemyśle kreatywnym. 

BOSI20160928001 
Słoweńska firma, specjalizującą się w zakresie termoformowania i próżniowego pakowania 
poszukuje dystrybutorów działających w sprzedaży opakowań dla branży spożywczej i ogólnych 
opakowań. 

BOBG20160607001 

Bułgarska firma specjalizująca się we wciągarkach linowych, częściach zapasowych do lin 
wciągarek elektrycznych i podzespołów dźwigów poszukuje nowych partnerów. Firma posiada 
nowoczesny zakład produkcyjny i przetwarza szeroki asortyment materiałów. Firma jest 
zainteresowana eksportem swojej produkcji do Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz 
na Bliski Wschód na podstawie agencyjnych umów handlowych lub usług dystrybucji. 
Podwykonawstwo w zakresie obróbki metali i produkcji detali również jest brane pod uwagę. 

BOBG20160921002 

Bułgarska firma świadczy usługi w zakresie badania i certyfikowania wymagań zgodnych z 
dyrektywami nowego podejścia (europejskiego systemu normalizacji). Firma oferuje 
partnerstwo w ramach umów dotyczących usług dla przedsiębiorstw z Europy i krajów trzecich 
w ramach europejskiego ustawodawstwa technicznego dla CE (European Conformity) pod 
względem oznakowań. Potencjalnymi partnerami są firmy z branży budowlanej i maszynowej. 

BOIT20160628002 

Włoska firma stworzyła innowacyjny system do oczyszczania wody (w tym wody morskiej) przy 
użyciu wyłącznie energii słonecznej. Jej innowacyjna technologia składa się ze specjalnego 
systemu, który wykorzystuje energię słoneczną, aby odparować część wody w niższej 
temperaturze niż zazwyczaj. System ten może być stosowany głównie w sektorze rolnym przy 
mniejszym zużyciu energii, a więc ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Firma 
poszukuje pośredników za granicą. 

BOLT20161110002 

Litewska spółka, zajmująca się od ponad 60 lat w produkcji wysokiej jakości pasz i premiksów 
jako uzupełnienie dla zwierząt domowych, drobiu i ryb, poszukuje pośredników handlowych w 
ramach umowy handlowej agencji i usług dystrybucyjnych umowy. Firma oferuje również 
umowę produkcyjną pod "własną marką" partnera. Jest jednym z największych producentów w 
krajach bałtyckich. Produkty spółki tworzony jest zgodnie z fizjologią zwierząt w różnych 
stadiach rozwoju. 

BOPT20161010002 

Portugalska firma doradcza z zakresu projektowania i twórczego myślenia z międzynarodowym 
doświadczeniem opiera się na działalności B+R i bardzo doświadczonym i multidyscyplinarnym 
kreatywnym zespole, aby dostarczyć zaawansowane podejście do innowacji (dzięki formie 
usług i produktów) w mentalności korporacyjnej i procesach biznesowych. Firma poszukuje 
partnerów zainteresowanych portfolio usług / produktów zarówno do użytku wewnętrznego 
jak dalszej eksploatacji biznesowej. Firma chciałaby zawrzeć umowy licencyjne lub o 
świadczenie usług. 

BOUK20161006001 

MŚP ze wschodniej Anglii oferuje doradztwo w doborze materiałów i zarządzaniu korozją dla 
wielu branż, w tym ropy naftowej i gazu, energii i odnawialnych źródeł energii. Poszukiwane są 
firmy inżynierskie, ubezpieczeniowe, inwestycyjne lub usługowe do świadczenia usług 
doradczych w ramach umowy o świadczenie usług lub podwykonawstwa. 
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BORS20160918005 

Serbski MSP oferuje usługi pomiarów chemicznych i biotechnologicznych, w szczególności 
analizy próbek i badań. Know-how i doświadczenie MSP mogą być wykorzystane w celu 
pomocy zespołom inżynierów do monitorowania procesów i wsparcia projektów w fazie 
planowania. Niektóre przykłady oferowanych usług to pomiar zawartości cukru, 
charakterystyka rozkładu zanieczyszczeń przez drobnoustroje oraz rozwój metod wykrywania 
zanieczyszczeń. MSP poszukuje umowy o świadczenie usług z małymi MSP. 

BOES20160822003 

Hiszpańska firma, która posiada kilka sklepów z kawą na Wyspach Kanaryjskich opracowała 
mieszankę kawy palonej 100% Arabica i poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych na 
całym świecie. Firma oferuje mieszankę kawy w trzech formach: kawa mielona, kawa palona 
ziarnista i kawa instant. Firma rozważa usługi dystrybucji lub / i umowy pośrednictwa handlu z 
podmiotami sektora kawowego aby rozwijać swoją sieć handlową w Europie. 

BOIT20160429001 

Włoska firma specjalizująca się w budowie maszyn do oczyszczania ścieków poszukuje nowych 
partnerów zagranicznych. Partnerem może być przedsiębiorstwo działające w sektorze wody 
pitnej lub duże przedsiębiorstwo poszukujące oczyszczalni ścieków dla własnej działalności 
gospodarczej (umowa produkcyjna). Partnerem może być również firma działająca w sektorze 
ścieków jako dystrybutor lub agent, do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub 
umowy pośrednictwa handlowego. 

BOFI20160831001 

Fiński MŚP opracowuje rozwiązania przestrzenne i poszukuje dystrybutorów, agentów 
handlowych lub partnerów do umowy o świadczenie usług dla swoich usług inteligentnego 
miasta. Najważniejszymi segmentami klientów są jednostki zagospodarowania terenu i / lub 
jednostki urbanistyczne w powiatach, regionach, miastach, miasteczkach, gminach oraz firmy 
konsultingowe specjalizujące się w projektach infrastrukturalnych. 

  
BORO20160610001 

Rumuński producent biodegradowalnych opakowań papierowych dąży do zawarcia umów o 
świadczenie usług dystrybucji lub umów podwykonawstwa we Francji, Niemczech, Austrii, 
Wielkiej Brytanii i we Włoszech w celu dotarcia do nowych rynków. 

  
BOMK20160808004 

Firma z Macedonii posiada 20-to letnie doświadczenie w inżynierii informatycznej, doradztwie, 
projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań. Klientami firmy są: sądownictwo, administracja, 
edukacja, instytucje kultury i sztuki, ubezpieczenia i produkcja. Firma oferuje oprogramowanie, 
sprzęt, telekomunikację, energię, bezpieczeństwo IT i usługi powiązane w ramach umowy o 
świadczenie usług. 

  BORS20160704002 

Serbska firma specjalizująca się w produkcji, rozwoju i handlu części silnikowych dla przemysłu 
motoryzacyjnego poszukuje przedstawicieli handlowych, joint venture i umów produkcyjnych. 
Firma posiada wieloletnie doświadczenie w tej branży i nawiązała współpracę z dostawcami i 
odbiorcami w Europie i poza nią. 

BOTR20161006001 

Turecka firma specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju makaronu poszukuje agencji 
dystrybucyjnych i handlowych w Europie. Jest dobrze znana z wysokiej jakości i doskonałego 
smaku swoich produktów i w rzeczywistości używa tylko starannie wyselekcjonowanych 
składników najwyższej jakości. 

  
BOUK20160920003  

Firma z branży odżywek pochodząca z Anglii specjalizująca się w 100% naturalnych składnikach 
odżywczych dla zdrowia i wydajności mózgu zamierza podpisać umowy dystrybucyjne z 
europejskimi dystrybutorami i hurtownikami. 

  
BOUK20161025004 

Ta brytyjska firma opracowała i opatentowała 30 sekundowy elektrokardiogram (EKG) do 
masowego prześwietlania pacjentów. Każdy pacjent może być prześwietlony przez lekarza 
pierwszego kontaktu bez konieczności zdejmowania ubrania. Dostępne są wersje przenośne i 
stacjonarne, jak również mobilne do ciągłego monitorowania pacjentów w ich własnym 
środowisku. Dalsi dystrybutorzy są poszukiwani. 
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  BOIT20161010002 

Włoska firma produkuje i sprzedaje innowacyjne płytki fotowoltaiczne w celu realizacji dachów 
fotowoltaicznych o wysokiej wydajności i estetyce. 
Ich produkt ma na celu harmonijne zintegrowanie produkcji energii odnawialnej z przyjemną 
architekturą budynków. Obecnie firma poszukuje partnerów w Europie i na świecie, mając na 
celu zawarcie komercyjnej umowy agencyjnej i / lub umowy o świadczeniu usług 
dystrybucyjnych. 

  BOAL20161013002 

Albański kompleks turystyczny położony w południowej części Albanii został założony sześć lat 
temu. Składa się z dwóch budynków 5 - 6cio piętrowych i 2 kondygnacji podziemnych. Został 
założony z przeznaczeniem świadczenia usług dla wszystkich grup wiekowych. Nowoczesne spa 
oraz wspaniały plac zabaw dla dzieci jest również częścią ośrodka. Poszukiwane są firmy, które 
funkcjonują jako agencje tour operatorów zajmujące się turystyką wyjazdową w celu zawarcia 
komercyjnej umowy agencyjnej. 

BOFI20161108002 

W pełni własnościowa fińska firma specjalizuje się w produkcji kontraktowej produktów 
spożywczych. Portfel produktów składa się z produktów spożywczych, pozyskiwanych na 
podstawie umów produkcji kontraktowej. Zastosowane metody wytwarzania to na przykład 
próżniowa, autoklawowania, gotowania, pieczenia. Obecnie firma stara się rozszerzyć 
działalność na nowe rynki zagraniczne, a tym samym oferuje swoje usługi w ramach umowy 
produkcyjnej i / lub chce zostać podwykonawcą. 

  BOES20160831001 
Hiszpański winiarz z Teneryfy na Wyspach Kanaryjskich, którego winnice zostały założone w 
latach 50tych, produkuje różne odmiany wina i poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli 
handlowych. 

BODE20161028002  

Niemiecka firma została założona w 1925 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży 
spożywczej. Jej wachlarz produktów rozpościera się od pierogów drożdżowych aż do czeskich 
knedli. Mrożone pierogi nie psują się oraz nie tracą wysokiej jakości. Najnowszą innowacją jest 
ciasto drożdżowe bez glutenu. Produkty niemieckiej firmy spełniają wszystkie niemieckie i 
europejskie standardy żywieniowe. Firma poszukuje agentów sprzedaży i dystrybutorów w 
Polsce, Austrii, Słowacji i Czechach. 

BORS20160918003  

Serbska firma jest zaangażowana w rozwój, mechaniczne i elektryczne projektowanie, 
produkcję i montaż systemów do automatyzacji procesu produkcyjnego, jak również 
uruchomienie kompletnych maszyn. Firma jest partnerem największych międzynarodowych 
firm w przemyśle maszyn pneumatycznych i robotyki. Firma oferuje potencjalnemu partnerowi 
swoje usługi w zakresie projektowania, rozwoju i instalacji w formie umowy produkcyjnej, 
podwykonawstwa lub umowy o świadczenie usług. 

BOPT20160817001 

Portugalska firma działająca w obszarze przemysłu formowania wtryskowego metali chce 
sprzedać całość udziałów. Aby zrealizować ten cel spółka szuka inwestorów do podpisania 
umowy nabycia. Firma jest zintegrowana z doświadczoną grupą firm, które działają w branży 
formowania wtryskowego metali. Główną lokalizacją firmy jest centrum Portugalii. Firma 
posiada relacje biznesowe z prestiżowymi klientami w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej (Chiny, 
Makau i Meksyk). 

BOHR20160830001 

Dobrze ugruntowana chorwacka firma, ekspert w dziedzinie szybkiej automatyki przemysłowej, 
oferuje produkcję różnych części maszyn, takich jak wysokiej precyzji wrzeciona silnikowe, 
napędy bezpośrednie itp. w formie porozumienia produkcyjnego. Firma oferuje również 
obróbkę powierzchni metali, testowanie, optymalizację i utrzymanie aplikacji produkcyjnych, a 
także rozwój i zalecenia dotyczące różnych wymagań przemysłowych dostępnych w ramach 
usług lub umów podwykonawczych. 

BOUK20161108001 

Ten wiodący producent na rynku kredowych markerów na bazie wody stosowanych w 
hotelarstwie, edukacji i handlu detalicznym, wykorzystywanych do renowacji mebli i 
używanych do malowania budek/mebli ogrodowych i aktualizacji spoinowania w łazienkach i 
kuchniach poszukuje dystrybutorów do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji. 
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BOLV20160707001 

Łotewska firma produkująca profesjonalne przenośne systemy ochrony przeciwpowodziowej 
jest zainteresowana znalezieniem dystrybutorów i agentów sprzedaży swoich produktów z 
krajów o wysokim ryzyku powodzi. Firma jest zainteresowana nawiązaniem komercyjnej 
umowy agencyjnej lub umowy dystrybucyjnej. 

BOBR20160906002 

Brazylijska firma, która oferuje wybór wafli, chipsów kukurydzianych i ziemniaczanych, słomek 
ziemniaczanych, przekąsek z pszenicy i owocowych napojów w proszku w bogatej gamie 
smaków np. czekoladowy, truskawkowy, cytrynowy, ananasowy, bekonowy, serowy, poszukuje 
dystrybutorów, by rozszerzyć sprzedaż swoich produktów na rynkach zagranicznych. 

BOPT20161006001 

Portugalska firma (MŚP) zapewnia pełen zakres wysokiej jakości usług energetycznych dla 
dużych zakładów energetycznych, sprzedawców urządzeń elektrycznych i biur inżynierskich i 
architektonicznych. Firma poszukuje partnerów chętnych by pomóc jej dotrzeć ze swoimi 
usługami na hiszpański rynek lub zainteresowanych wejściem na rynek portugalski i 
poszukujących partnera z określonymi umiejętnościami i zakresem usług. Firma 
zainteresowana jest nawiązaniem współpracy na podstawie umowy o świadczeniu usług, 
podwykonawstwa lub sprzedaży akcji/firmy. 

BOES20160721001 

Hiszpańska firma opracowała osprzęt do ochrony jakości wina lub szampana w otwartych już 
butelkach. Zastosowana innowacyjna technologia pozwala na utrzymanie napojów w idealnym 
stanie przez dłuższy czas. System ten opiera się na zastosowaniu gazu i specjalnych kapsuł, 
które mogą być stosowane do nieograniczonej liczby butelek. Umożliwia on ich wielokrotne 
otwieranie i zamykanie bez ryzyka pogorszenia jakości/zepsucia napoju. Firma poszukuje 
importerów i dystrybutorów lub nawiąże współpracę na podstawie umowy franczyzy. 

BOES20160912001 

Hiszpański wynalazca opracował i stworzył prostą osłonę przeciwsłoneczną, która zapobiega 
bezpośredniemu oddziaływaniu promieni słonecznych na płyn w zimnych napojach 
umieszczonych w puszkach, butelkach czy szklankach. Na rynku nie istnieje podobne 
rozwiązanie chronione międzynarodowym patentem. Jedyny produkt, który może konkurować 
z opracowanym rozwiązaniem to lód, który rozcieńcza napój i psuje jego walory smakowe. 
Firma chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy pośrednictwa handlowego lub 
umowy licencyjnej. 

BOUK20161026001 

Firma z Wielkiej Brytanii specjalizuje się w produkcji sztukaterii, w tym repliki belek dębowych, 
paneli i ram, które są odlewane w specjalnym materiale na bazie żywicy poliestrowej. Produkty 
są sprzedawane zarówno klientom indywidualnym jak i firmom, takim jak restauracje, bary i 
domy zabytkowe. Obecnie firma zamierza utworzyć sieć dystrybucji tych produktów na całym 
świecie i rozszerzyć swoją obecność za granicą. 

BOBG20161024001 
Bułgarska firma od lat specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości bielizny damskiej. Firma 
produkuje głownie różnorodne luksusowe biustonosze, gorsety, stringi i bikini. Firma chciałaby 
zwiększyć sprzedaż swoich produktów za granicą i poszukuje dystrybutorów. 

BOES20160901001 
Hiszpańska firma wielokrotnie nagradzana podczas konkursów World Cheese Award 
specjalizuje się w produkcji sera koziego na Wyspach Kanaryjskich, poszukuje możliwości 
międzynarodowej dystrybucji swoich produktów poprzez dystrybutorów i agentów. 

BOTR20160802001 
Turecka firma specjalizująca się w produkcji materiałów izolacyjnych do kabli elektrycznych 
takich jak folie poliestrowe i polietylenowe poszukuje dystrybutorów na rynkach europejskich. 

BOBE20151207001 

Belgijska firma dostarcza intuicyjne narzędzie, które umożliwia koordynację wszystkich 
niezbędnych aspektów organizowanego wydarzenia. Najczęściej świadczone usługi to: 
tworzenie strony internetowej, system zarządzania rejestracją i opłatami, potwierdzenia 
mailowe, bilety elektroniczne, zarządzanie fakturami, zarządzanie listą gości i 
zakwaterowaniami, przygotowanie i druk identyfikatorów oraz rozwiązania związane z 
rejestracją w miejscu wydarzenia. Firma poszukuje współpracy na podstawie umowy licencji 
lub umowy o świadczeniu usług. 

BOBG20161028001 
Bułgarska firma od 20 lat produkująca, handlująca i wprowadzająca na rynek miód pszczeli, 
chciałaby rozszerzyć sprzedaż swoich produktów o nowe rynki i poszukuje dystrybutorów. 
Firma również produkuje najwyższej jakości wyciąg z pyłku kwiatowego i kitu pszczelego. 
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BOGR20160526001 

Grecka firma (MŚP) z 9-letnim doświadczeniem w świadczeniu akredytowanych usług 
certyfikacyjnych, usług kontroli i audytu w zakresie systemów i produktów chciałaby nawiązać 
współpracę z partnerami biznesowymi (instytucjami certyfikującymi i firmami wykazującymi 
zapotrzebowanie na usługi certyfikacyjne) na podstawie umowy o świadczeniu usług i/lub 
podwykonawstwa. Usługi firmy obejmują zapewnianie jakości, ochronę zdrowia i 
bezpieczeństwo żywności, sektor produkcji rolnej i zarządzania środowiskiem.  

BOTR20161024001 

Turecka firma, która powstała na początku lat 70-tych, produkuje różne rodzaje mebli i przez 
wiele lat działalności stała się rozpoznawalną marką na rynku. By wprowadzić swoje produkty 
na nowe rynki, zyskać nowych klientów i zwiększyć poziom sprzedaży za granicami kraju, 
poszukuje nowych dystrybutorów na całym świecie 

BOFR20160907001 

Francuska firma o ugruntowanej pozycji na rynku, jest niezależnym, średniej wielkości 
producentem wyrobów dla sektora kolejowego, lotniczego, energetycznego, oświetleniowego, 
budowlanego, medycznego i sportu, czy też branży elektrycznej.  
Firma specjalizuje się w technologiach obróbki ciśnieniowej materiałów termoutwardzalnych i 
kompozytowych, a także formowaniu wtryskowym materiałów termoplastycznych. 
Przedsiębiorstwo oferuje swoje usługi europejskim firmom jako podwykonawca. 

BOFR20160824004 

Francuskie przedsiębiorstwo handlowe specjalizujące się w drewnie, papierówce (drewno), 
drewnie rąbanym, drewnie ciętym poszukuje dystrybutorów za granicą. Możliwy jest transport 
towarów za granicę. Firma chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy o świadczeniu 
usług dystrybucji. 

BOPT20160927001 

Portugalski producent poliuretanu i poliizocyjanuratu, działający na rynku od 2006 roku, 
wprowadza na rynek nowy produkt przeznaczony do absorpcji oleju, smaru, oleju 
napędowego, farb i substancji chemicznych z podłóg/posadzek w miejscach pracy. 
Firma chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy sprzedaży akcji/przejęcia firmy, by 
dystrybuować swoje produkty. 

BOAM20161010001 
Armeńska firma oferuje szeroki wachlarz wysokiej jakości naturalnych i ekologicznych herbat 
ziołowych i owocowych. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów. 

BOES20160919003 
Hiszpańska firma specjalizująca się produkcji produktów dietetycznych i suplementów dla 
sportowców chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy o świadczeniu usług 
dystrybucji, by móc oferować swoje produkty w innych krajach Europy. 

BOTR20160829001 

Tureckie przedsiębiorstwo działające w sektorze samochodowych części zamiennych 
specjalizuje się produkcji i sprzedaży pierścieni tłokowych do silników diesla i zasilanych gazem, 
stosowanych w autach osobowych, ciężarówkach, traktorach, statkach morskich i 
lokomotywach. Firma chciałaby rozszerzyć sprzedaż w krajach europejskich i poszukuje 
dystrybutorów, którzy podejmą się promocji i sprzedaży jej wyrobów w swoim kraju. 

BOSI20160907001 

Słoweńska firma specjalizująca się w kompleksowych usługach logistycznych i transportowych 
na potrzeby sprzedaży przez internet (transport, organizacja transportu, zarządzanie on-line, 
magazynowanie, itd.) chciałaby nawiązać współpracę ze sprzedawcami detalicznymi on-line na 
podstawie umowy o świadczeniu usług. 

BOIT20161117007 

Włoskie studio kreatywne zajmujące się produkcją muzyczną, realizacją dźwięku oraz 
prowadzące biuro zajmujące się produkcją, promocją i organizacją imprez kulturalnych i 
muzycznych zostało założone w 2015 roku (etap start-up). Firma poszukuje muzyków / 
niezależnych artystów, firm fonograficznych, artystów plastyków, montażystów i dźwiękowców 
na zlecenie, placówek kulturalnych, producentów telewizyjnych, filmowych i teatralnych i 
artystów, by nawiązać współpracę na podstawie umowy o świadczeniu usług. 

BRRO20160916001 

Rumuńska firma z siedzibą w Transylwanii z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie 
przedstawicielstwa handlowego dla międzynarodowych firm na rynku wewnętrznym poszukuje 
zagranicznych firm, które chcą uruchomić swoje produkty na rynku rumuńskim lub chcą 
rozwijać współpracę w formie przejęcia lub produkcji. Rumuńska firma oferuje reprezentację 
handlową dla zagranicznych firm chcących wejść na rynek rumuński w zakresie produktów 
konsumpcyjnych i przemysłowych, legalnego oprogramowania, itp. 
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  BRBE20161110001  

Belgijska firma, działającą w charakterze biura wsparcia inżynieryjnego dla klientów chcących 
znaleźć rozwiązania i rozwijać produkty łączące elektronikę i komputer, szuka nowych 
partnerów do montażu drukowanych kart pokładowych (PCB). 
Firma chciałaby znaleźć niezawodnych i efektywnych kosztowo partnerów, nie 
zaangażowanych w działania projektowe, mających jakościowe podejście do współpracy w 
ramach umów produkcyjnych. 

  BRDK20160927001  

Duńska agencja specjalizująca się w branży budowlanej i usługach budowlanych poszukuje 
nowych dostawców materiałów budowlanych, takich jak beton i produkty stalowe. Firma 
oferuje dostęp do rynku duńskiego przez stałą sieć zarówno wykonawców jak i innych firm 
działających w branży budowlanej. 

BRUK20161107002  

Brytyjski producent upominków ledowych z szerokim zakresem produktów ceramicznych 
poszukuje  niezawodnych, doświadczonych producentów ceramiki z siedzibą w Europie do 
produkcji wyrobów ceramicznych o wysokiej jakości. Firma z Wielkiej Brytanii wymaga 
niewielkich (20-100 sztuk), ale regularnych dostaw. 

  BRBE20161014001  
Belgijska firma eventowa, specjalizująca się w dekoracji różnego rodzaju imprez, poszukuje 
producentów elementów wystroju, akcesoriów dla kobiet i dzieci. Produkty będą sprzedawane 
za pośrednictwem swojego bloga i za pośrednictwem swojego sklepu internetowego.  

  BRBE20161108001  

Belgijskie MSP poszukuje nowych dostawców opakowań drukowanych dla żywności, 
drukowanych toreb, opakowań e-commerce i druku cyfrowego na papier. Idealnym partnerem 
byłaby firma w Europie Wschodniej, preferencja z Polski lub Czech z uwzględnieniem kosztów 
transportu, ale pod uwagę będą brani także inni zainteresowani, potencjalni partnerzy. 
Współpraca opierać się będzie o podwykonawstwo. 

  
BRUK20161010002  

Brytyjska firma, z siedzibą w Londynie, opracowała nowy innowacyjny system przechowywania 
biżuterii. Projekt jest nowatorski i oferuje sposób przechowywania i łatwego pobierania 
biżuterii. 
Firma jest na wczesnym etapie rozwoju i poszukuje obecnie firmy produkcyjnej do wytwarzania 
i przechowywania biżuterii, na podstawie umowy produkcyjnej.  

  
BRUK20161103003  

Brytyjski pośrednik handlowy poszukuje solidnego dostawcy, aby zapewnić rafinowany olej 
słonecznikowy we wszystkich rodzajach opakowań (PET, plastikowe etui) oraz luzem (Flexi-
Tanks). Firma chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy dystrybucyjnej oraz 
pozyskać duże ilości rafinowanego oleju słonecznikowego do wywozu do krajów Europy i Azji. 

BRIT20161109001  

Włoska firma specjalizująca się w produktach spożywczych wysokiej jakości wybranych z całego 
świata poszukuje przypraw aby uzupełnić dotychczasową ofertę produktową. Firma jest 
zainteresowana dystrybutorami, którzy mogą dostarczać produkty, które respektują 
zrównoważone wartości etyczne w kwestii zawierania umów dystrybucyjnych. Firma ma dobre 
kontakty z głównymi włoskimi kanałami dystrybucji oraz dużymi sieciami przedstawicieli 
handlowych. 

BOHU20160920001  

Węgierskie MSP działa w sektorze transportu i logistyki, oferując transport drogowy, usługi 
logistyczne oraz dostawę produktów od sprzedawcy do nabywcy dla zainteresowanych firm. 
Firma jest zainteresowana współpracą głównie z Austrią, Słowacją, Polską i Czechami. 
Preferowaną formą współpracy jest umowa o świadczenie usług na okazjonalne lub 
długoterminowe usługi transportowe. 

  BOIT20160613001  

Włoska firma jest producentem wysokiej jakości pieczywa. Firma specjalizuje się w 
szczególności w produkcji chlebów różnych formatów i smaków, takich jak: pikantne paluszki 
lub paluszki z sezamem. Firma poszukuje nowych detalistów i hurtowników w Rosji, Polsce i 
Danii. 
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BOSG20160923001  

Firma inżynierii wodnej z Singapuru zainteresowana jest rozwinięciem swoich produktów 
związanych z wodą i rozwiązaniami w inżynierii w Europie. Firma jest skierowana na kraje 
wschodnioeuropejskie np. Czechy, Polskę, Węgry i Słowację jako punkt wejścia do Europy. 
Firma posiada membranę do wody, system filtracji i monitorowania rozwiązań dla przemysłu 
oraz zasadowy dozownik wody przemysłowej dla rynku konsumenckiego. 
Firma oferuje umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BOUK20161108002  
Brytyjska firma poszukuje dystrybutorów w Danii, Słowenii, Polsce i Rumunii dla swojej linii 
statycznych i ruchomych regałów paletowych oraz regałów przemysłowych. Firma poszukuje 
porozumień o dystrybucji. 

  BOSE20160608001  

Szwedzka firma działająca w dziedzinie inteligentnych domów oferuje czujnik magnetyczny dla 
okien i drzwi alarmując właściciela domu, jeśli nie zostały prawidłowo zamknięte. Produkt jest 
ultra-cienki, łatwy do skonfigurowania, ma długą żywotność baterii i może być podłączony do 
każdego zatwierdzonego Z-Wave (wiodącej technologii smart home) kontrolera. Obecnie firma 
poszukuje dystrybutorów, którzy mają bezpośredni dostęp do rynku detalicznego 
konsumentów w dziedzinie inteligentnych domów we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i 
Wielkiej Brytanii. 

  
BOTR20160621004 

Firma turecka jest producentem słodyczy i poszukuje przedstawicieli handlowych i 
dystrybutorów. Firma działa od ponad 30 lat i posiada długą tradycję w produkcji wyrobów 
cukierniczych. Kraje docelowe to 54 kraje Europy. 

  
BORU20161019001  

Rosyjski koncern z regionu Sverdlovsk specjalizujący się w produkcji sprzętu wiertniczego 
używanego w infrastrukturze, budowie dróg i mostów oferuje narzędzia wiertnicze i poszukuje 
partnerów do zawierania umów o usługi dystrybucyjne i produkcyjne. 

BOMD20160720001  

Bardzo ambitny mołdawski producent zbóż poszukuje partnerów europejskich do dystrybucji 
produktów zbożowych śniadaniowych. Firma została założona w kwietniu 2014 roku w wiosce 
na północy Republiki Mołdawii. Firma produkuje i sprzedaje płatki śniadaniowe płatki 
kukurydziane, przekąski i ciastka dla diabetyków. 

  
BOTR20160629003  

Turecka firma specjalizująca się w produkcji rud żelaza i agregatów dla procesów produkcji 
żelaza poszukuje partnerów. Firma poszukuje dystrybutorów w krajach europejskich, którzy 
mają powiązania z producentami stali, do ustanowienia długoterminowych relacji w ramach 
umowy dystrybucyjnej. 

  
BOBE20160627002  

Belgijska agencja opakowań i zarządzania drukiem poszukuje międzynarodowych marek, które 
chcą rozwijać jakość i spójność ich opakowań na ich rynkach. Firma oferuje usługi i poszukuje 
umowy o świadczenie usług z branży reklamowej, drukowania i pre-press, lub niezależnych 
konsultantów zamówień. 

BONL20161004001 

Ta holenderska firma jest liderem i innowatorem elektronicznej płatności pod marką klienta, 
portfeli i rozwiązań lojalnościowych. Umożliwiają one klientom w całej Europie 
przeprowadzenie procesu płatności w trybie offline w Internecie, a tymczasem zwiększyć 
przychody i zmniejszyć koszty poprzez różne kanały sprzedaży. Firma poszukuje innowacyjnych 
firm w celu   udoskonalenia ich procesów biznesowych dla ułatwienia życia konsumenta. Firma 
oferuje umowę o świadczenie usług dla firm w dziedzinie telekomunikacji, energetyki, 
gastronomii i branży turystycznej. 

BOJP20161102001  

Japoński producent poszukuje dystrybutorów, przedstawicieli handlowych, sprzedawców, 
partnerów hurtowych, detalistów, importerów, w celu zwiększenia sprzedaży do UE swoich 
innowacyjnych produktów do pielęgnacji skóry. Aktualna kolekcja kosmetyków składa się z: 
pieniący detergent, płyn micelarny, balsam, krem do twarzy, Essence, White Serum, krem pod 
oczy, peeling żel, krem do ciała i 3maska do twarzy 3D. 
Firma dąży do dystrybucji lub umów handlowych z odpowiednimi partnerami. 
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BOUK20161025001  

Brytyjski producent żywności z Londynu, produkujący wszechstronne przyprawy zamierza 
zawrzeć umowę dystrybucyjną z odpowiednimi partnerami. Produkty inspirowane są 
podróżami po całym świecie jej założycieli a także czasem spędzonym jako kucharz w 
niektórych z londyńskich najlepszych restauracji Michelin. Obecna oferta obejmuje 5 przypraw 
chili i 2 niewegetariańskie (wołowina i wieprzowina) pikle, które stanowią również posiłek dla 2 
osób w słoiku.  

BOUK20161005001 

Wizją brytyjskiej firmy jest digitalizacja środowiska zabudowanego i przeniesienie planowania i 
zarządzania projektami na arenę cyfrową. Rdzeń ich asortymentu to największa biblioteka 
cyfrowa wyrobów budowlanych w Wielkiej Brytanii, firma poszukuje partnerów zagranicznych 
w celu zawarcia umowy handlowej. 

BOTR20161025009 

Turecka firma działająca w branży środków czyszczących i kosmetyków odnosząca sukcesy w 
tym sektorze. została liderem w swoim regionie. Firma chciałaby się rozwijać zyskując nowych 
klientów na nowych rynkach zagranicznych. W tym celu firma poszukuje partnerów do 
współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej. 

BOTR20161025010 
Turecka firma działająca w branży tworzyw sztucznych produkuje folię polietylenową od 2002 
roku. Wkrótce potem firma stała się znana jako wiarygodny kontrahent. Obecnie firma nowych 
dystrybutorów na rynkach europejskich by pozyskać nowych klientów. 

BORU20161109001 
Rosyjska firma jest twórcą i producentem drukarek 3D działających w technologii 
warstwowego utrwalania plastycznego. Firma poszukuje partnerów świadczących usługi 
dystrybucyjne i handlowe oraz w ramach umów agencyjnych. 

BOBG20160921001 

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji różnych zdrowych ciastek ryżowych, papieru 
ryżowego oraz chrupek ryżowych, poszukuje dystrybutorów i hurtowników na rynku UE, jak i w 
państwach trzecich. Potencjalni partnerzy powinni mieć silną pozycję na rynku zdrowej 
żywności w swoich krajach. 

BOTR20160801001 
Turecka firma specjalizująca się w produkcji rur spiralnie spawanych węglowych oraz ze stali 
nierdzewnej poszukuje partnerów dystrybucyjnych. 

BOES20160331001 

Hiszpańska firma oferuje w technologii chmury zoptymalizowaną platformę dla sieci czujników 
bezprzewodowych. Celem jest tworzenie spersonalizowanych usług na przechwytywanie, 
przetwarzanie i przekazywanie informacji z czujników, z możliwością interakcji z innymi 
urządzeniami. Obszary zastosowań: rolnictwo i nawożenie, itp. Firma poszukuje pośrednictwa 
na rynku w formie umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

BOES20160524002 
Hiszpański przedsiębiorca, producent i twórca kolumbarium, stawiający sobie za cel 
modernizację przemysłu pogrzebowego, poszukuje partnerów działających w tej branży do 
zawarcia umów o usługach dystrybucyjnych w celu rozszerzenia swojej działalności. 

BOTR20160413001 

Turecka firma znajdująca się w prowincji Edirne, opracowała narzędzie rolnicze prostujące 
grunt, które łączy w sobie system laserowy oraz narzędzie rolniczego do wyrównywania 
gruntów. Maszyna jest ręcznie wykonana z wysokiej jakości materiału. Producent poszukuje 
partnerów do współpracy w ramach umowy agencyjnej lub umowa dystrybucyjnej. 

BOFR20160914001 

Francuska firma produkcyjna specjalizująca się w epoksydowych, poliuretanowych i 
lateksowych preparatach, jak również w procesach wtrysku i formowania rotacyjnego, oferuje 
szeroką gamę preparatów do zastosowań przemysłowych. Know-how w zakresie formowania 
wyrobów kompozytowych, takich jak zbiorniki służące do przechowywania wodoru to kolejna 
rozwijająca się część ich biznesu. Firma poszukuje umów agencyjnych z partnerami 
przemysłowymi oraz  handlowymi posiadającymi wiedzę z zakresu formowania żywicy. 

BORU20161031002 

Rosyjski producent sprzętu medycznego (komór bakteriobójczych ultrafioletem, 
napromieniowaczy i recyrkulatorów, kąpieli ultradźwiękowych, chirurgicznych pomp ssących, 
elektrycznych destylatorów wody) oraz mebli medycznych (stoły medyczne, szafki do 
przechowywania giętkich endoskopów) poszukuje partnerów z zagranicy do współpracy w 
ramach umowy dystrybucyjnej lub umowy agencyjnej. 
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BOPT20160803001 

Portugalska firma specjalizująca się w produkcji innowacyjnych aluminiowych rozwiązań na 
wodę deszczową (rynny, rury spustowe i akcesoria) oraz innych rozwiązań dachowych, 
koncentruje swoje działania na rozwoju działalności na rynku międzynarodowym. Obecnie 
firma poszukuje dystrybutorów w całej UE do współpracy na podstawie umów 
dystrybucyjnych. 

BOHR20161027001 

Chorwacka firma działająca w sektorze sprzedaży, montażu i konserwacji wykładzin 
podłogowych i ściennych, oferuje usługi podwykonawstwa dla europejskich producentów 
wykładzin podłogowych. Firma oferuje podłogi i montaż dla wszystkich typów obiektów 
biznesowych i publicznych, a także ekskluzywne wykładziny podłogowe i ścienne dla budynków 
mieszkalnych. 

BOIE20160705001 

Irlandzki producent oprogramowania poszukuje pośredników handlowych w celu promowania 
swojego oprogramowania opartego na technologii chmury do pozyskiwania funduszy i loterii 
dla organizacji charytatywnych i innych organizacji, które starają się generować przychody ze 
składek publicznych. Obszary, którymi zainteresowana jest firma obejmują Wielka Brytanię, 
Europę, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanadę, Australię i Nową Zelandię. 

BOHR20160922004 
Chorwacka firma specjalizująca się w produkcji mebli szkolnych, wyposażenia dla szkół 
podstawowych i średnich, mebli do przedszkoli, szkół i akademików studenckich poszukuje 
dystrybutorów swoich produktów. 

BOJO20160921001 
Firma jordańska o ugruntowanej pozycji specjalizująca się w produkcji modnej odzieży 
islamskiej dla kobiet, poszukuje umowy dystrybucyjnej z partnerami, którzy chcą dystrybuować 
jej produkty w swoim regionie i dotrzeć do klientów zainteresowanych tego typu produktami. 

BOFR20160824003 

Francuski producent toalet przeznaczonych dla miejsc publicznych poszukuje nowych 
dystrybutorów w Europie. Automatyczne systemy i estetyczne wzornictwo oraz projekt 
przygotowane przez tę firmę, sprawiają, że firma posiada setki zadowolonych klientów w całej 
Europie. Obecnie firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczeniu 
usług dystrybucyjnych. 

BONL20160926001 

Holenderska firma rozwija i produkuje barowe materiały eksploatacyjne dla branży 
hotelarskiej. Głównym produktem jest niezostawiająca smug polerka do szklanek nadająca się 
do wielu różnych rodzajów szkła. Ważne zalety to oszczędność czasu i kosztów, niskie zużycie 
energii, gwarantowane bezpieczeństwo, wysoki poziom higieny i niski poziom hałasu. 
Holenderska firma poszukuje umów dotyczących usług dystrybucji i / lub komercyjnych umów 
agencyjnych z dystrybutorami i przedstawicielami handlowymi zajmującymi się sprzedażą 
hurtową produktów dla branży hotelarskiej. 

BOES20160902001 

Katalońska (hiszpańska) firma z 38-letnim doświadczeniem w branży metalurgicznej  
specjalizująca się w tłoczeniu metali, spawaniu i montażu, oferuje czynności podwykonawstwa. 
Firma szuka firm produkcyjnych działających w tym samym sektorze zainteresowanych 
przeniesieniem części procesów w ramach długoterminowej umowy o podwykonawstwo. 

BOES20161024001 

Znajdująca się w Barcelonie (Hiszpania) firma rzemieślnicza specjalizuje się w produkcji świec 
dedykowanych dla branży marketingowej, upominków reklamowych, imprezowych, prezentów 
firmowych, wesel, upominków i dekoracji wnętrz. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych 
i dystrybutorów z klientami i kontaktami w sektorach wymienionych powyżej. 

BOHR20160928001 

Chorwacka firma, która zajmuje się hurtową sprzedażą, produkcją i dystrybucji olejków 
eterycznych i hydrolatów, oferuje swoje produkty firmom, które stosują olejki eteryczne do 
produkcji kosmetyków, leków, dodatków do żywności i aromaterapii. Pożądane typy 
współpracy to umowa produkcyjna oraz umowa outsourcingowa. 
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BONL20161116001 

Holenderska firma opracowała innowacyjną barierę dla ochrony przeciwpowodziowej. 
Elastyczna bariera jest specjalnie zaprojektowana do ciągle zmieniających się warunków 
pogodowych na poziomie lokalnym. Bariera wielokrotnego użytku może być układana jako 
pop-up tama przy rzekach, strumieniach, stawach, potokach i kanałach w sytuacjach, gdy 
istnieje duże ryzyko powodzi. Firma chciałaby współpracować w oparciu o umowy 
dystrybucyjne, komercyjne umowy agencyjne lub umowę produkcyjną dla partnerów z 
doświadczeniem w zarządzaniu przeciwpowodziowym. 

BOES20161114003 
Hiszpańska firma specjalizująca się w szybkich rozwiązaniach do prototypowania oferująca 
szeroką gamę szybkich technologii prototypowania do wytwarzania produktów w 3D, 
poszukuje umów o świadczenie usług lub umowy podwykonawczej. 

BOTR20160908002 
Turecka firma specjalizująca się w produkcji antybakteryjnego żwirku z naturalnego bentonitu, 
sepiolitu i mineralnej ziemi okrzemkowej, poszukuje dystrybutorów lub partnerów do 
współpracy oparciu o umowy produkcyjne. 

  BOSK20161013001  

Spółka słowacka oferuje szeroką gamę usług w zakresie niestandardowego sprzętu i rozwoju 
oprogramowania praktycznie w każdym sektorze przemysłu. 
Firma widzi rozwój własnego sprzętu i oprogramowania jako usługi złożonej której celem jest 
skuteczne rozwiązanie problemu klienta. Firma preferuje współpracę poprzez komercyjne 
umowy agencyjne, umowy o świadczenie usług dystrybucji, licencji lub po prostu świadczenie 
usług. 

BOHU20160809002 
Węgierska firma ogrodnicza poszukuje hurtowników i dystrybutorów za granicą, którzy mogą 
być zainteresowani sprzedażą  ich produktów, takich jak wiśnie w alkoholu, kompoty, wiśnie, 
morele oraz dżemy w dużych opakowaniach. 

BOTR20161023001  

Turecka firma projektuje i produkuje ceramikę od ponad 20 lat i zdążyła już zdobyć pozycję 
lidera w branży. W Turcji ich produkt został wykorzystany z powodzeniem do budowy 
wieżowców i słynnych budynków, co wskazuje, że posiada ona w portfolio bardzo ważnych 
klientów. Firma poszukuje dystrybutorów w celu dotarcia do nowych klientów biznesowych. 

BOFR20161025002  

Francuskie MŚP specjalizujące się w wytwarzaniu i dystrybucji szampana w małej skali 
poszukuje partnerów handlowych (importerów, dystrybutorów, właścicieli sklepów), aby 
rozwijać swoją działalność w krajach Unii Europejskiej za pośrednictwem umów dystrybucji i 
handlowych. 

BOES20160822002 

Katalońska (Hiszpania) rodzinna firma zajmuje się produkcją i komercjalizacją wysokiej jakości 
oliwy z oliwek z bardzo ekskluzywnej i unikalnej odmiany: Empeltre. Większość ich drzew jest 
ponad 500 letnia więc firma wykorzystuje tylko tradycyjne metody zarówno dla rolnictwa jak i 
zbiorów. Firma kontroluje każdy etap w procesie produkcyjnym. Firma poszukuje dystrybucji 
poprzez sklepy spożywcze / delikatesy i kanały HORECA lub przez agentów. 

BORO20160909002  

Firma Rumuńska produkuje różne orzechy, suszone lub prażone, od połówek orzechów do 
postaci proszku pakowane w różnych ilościach. Ze względu na wysoką jakość produktów, i 
możliwe ilości przetwarzania ich oferta obejmuje małe i duże zamówienia. Firma dąży do 
ustanowienia umów o usługach dystrybucyjnych. 

BONL20160916001  

Holenderskie MŚP, specjalizujące się w pomiarach jakości kodu oprogramowania, oferuje 
narzędzia i usługi dla jakości oprogramowania monitoringu. Metryki oprogramowania do 
pomiaru jakości są oparte na standardowym zestawie powszechnie przyjętych wskaźników 
programowych. Te powszechnie przyjęte wskaźniki są odwzorowane na pojedynczym 
oprogramowaniu wskaźnika jakości. Holenderskie MŚP poszukuje umów o świadczenie usług z 
producentów sprzętu (OEM). 

BOBG20161020001  

Bułgarska firma produkuje wysokiej jakości produkty kosmetyczne z naturalnych składników, 
poszukuje dystrybutorów do aptek, drogerii i sklepów kosmetycznych na całym świecie. 
Składniki produktów są starannie dobierane, w tym również bardzo istotne oleje Almot 
składające się z 98% naturalnych składników. Produkty firmy obejmują kosmetyki do 
pielęgnacji włosów, pielęgnacji skóry, higieny osobistej i pielęgnacji ciała. 
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BOFI20161103001  
Fińska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń rafineryjnych, które 
przygotowują biomasy i materiały z recyklingu do analizy laboratoryjnej. Firma poszukuje 
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych w Europie i na świecie. 

BOPE20160906001  

Peruwiański producent tekstyliów, z siedzibą w Limie, z szerokim doświadczeniem na rynku 
peruwiańskim, specjalizuje się w produkcji 100% bawełny Pima do produkcji odzieży dla 
niemowląt, dzieci i młodzieży. Firma poszukuje europejskiej spółki działającej na rynku 
odzieżowym w celu ustanowienia porozumienia usług dystrybucyjnych. 

BOPT20160429001 

Portugalska firma z Madery specjalizującą się w usługach księgowych i doradczych, oferuje 
swoje usługi dla firm, które chcą inwestować i rozwijać swoją działalność w Portugalii. Firma 
poszukuje partnerów z tego samego obszaru biznesowego, w celu uzupełniania swojej 
działalności, wspierania swoich klientów do inwestowania lub poszerzania swojej działalności 
na rynku portugalskim. 

BOIT20161011001  

Włoska nowo utworzona spółka produkuje trójkołowe pojazdy silnikowe specjalnego 
przeznaczenia do wykonywania określonej funkcji małych sklepów na drodze (sklepy mobilne 
jak lodziarnie, smażalnie, stoiska z książkami; suknie i sklepy street food). 
Te małe sklepy mobilne mogą być wykorzystywane do sprzedaży detalicznej, dystrybucji 
żywności podczas wystaw albo jako sklepy rzemieślnicze (oszczędność kosztów wynajmu). 
Firma poszukuje pośredników handlowych. 

BOUA20160514001  

Ta ukraińska winnica znajduje się w Odessa Oblast (Południowa Ukraina) - jednym z 
najstarszych terenów w Europie. Oferuje szeroki zakres wielokrotnie nagradzanych produktów 
- win, brandy, wódek z winogron, win musujących i wermutów. Firma zajmuje silną pozycję na 
rynku lokalnym (dla samej brandy, jej udział w rynku na Ukrainie to 30%) i chciałaby poszerzyć 
swoją sprzedaż za granicą. Firma poszukuje solidnych partnerów do usług pośrednictwa na 
rynku. 

BODE20160513002  

Mała niemiecka firma opracowała terapię funkcjonalną w leczeniu niedowidzenia u dzieci w 
oparciu o trening wzroku w formie zabawy przy komputerze. Nowa metoda znacząco zwiększa 
skuteczność standardowego leczenia okluzji . Aby pozyskać nowe rynki, firma szuka lokalnych 
partnerów różnych typów. W zależności od roli partnerów, współpraca może być 
przeprowadzona za pośrednictwem umów agencyjnych i dystrybucyjnych lub umów 
dotyczących usług finansowych. 

BOIT20160905001  
Nowa włoska firma oferuje stworzony przez siebie skuter elektryczny, który może zaspokoić 
rosnące zapotrzebowanie ze strony klientów na pojazdy przyjazne środowisku z sektora 
zielonej mobilności. Firma poszukuje partnerów do umów dystrybucyjnych i produkcyjnych. 

BORO20160513001  

Mała firma rumuńska z Transylwanii oferuje usługi doradcze w zakresie zarządzania i 
finansowania UE dla małych i średnich przedsiębiorstw, władz lokalnych, itp., udzielając porad, 
wskazówek i wszelkiego niezbędnego wsparcia dla udanych projektów finansowanych za 
pośrednictwem funduszy europejskich. Mając na względzie swoje 10-letnie doświadczenie, 
wiedzę i dużą liczbą zadowolonych klientów, rumuńskie MŚP ma odpowiedni potencjał, aby 
zaoferować swoje usługi jako podwykonawca dla firm doradczych z zagranicy. 

BOSE20161028001  

Szwedzki start-up z przełomową innowacją dla indywidualnie dostosowanego zaopatrzenia w 
tlen poszukuje dystrybutorów w Europie. Produkt jest przełącznikiem przepływu, który 
optymalizuje dopływ tlenu dla pacjentów z zaburzeniami czynności płuc wymagających butli 
tlenowej w domu. Korzyści z nowego produktu są nie tylko kliniczne i finansowe, ale dzięki 
przyjaznej dla użytkownika konstrukcji przełącznik daje pacjentowi doświadczenie większej 
wolności, niezależności i poprawy jakości życia. 

BOHR20161003002  

Firma z siedzibą Chorwacji specjalizuje się w produkcji urządzeń grzewczych dla domu (panele 
grzewcze) i poszukuje dystrybutorów. Panele wykonane są z materiałów całkowicie 
naturalnych takich jak kamień czy marmur i charakteryzują się wysokimi funkcjami ogrzewania, 
nieograniczoną wytrzymałością i estetycznym wyglądem. Firma poszukuje partnerów do 
współpracy (dystrybutorów) zainteresowanych sprzedażą ich produktów za granicą. 



 
 

       www.een.wmarr.olsztyn.pl   

BOFR20160406001 

Francuska firma zajmująca się zarządzaniem zagrożeniem wystąpienia hałasu oferuje swoje 
usługi. Firma obsługuje cały proces zagrożenia hałasem od oceny wymogów do dostawy 
gotowych narzędzi ochrony słuchu. Firma jest zainteresowana współpracą na zasadzie umowy 
usługowej. 

BOES20160614001 

Firma eksportowa z Barcelony, założona w 2010 oferuje wino pochodzące z różnych regionów 
Hiszpanii z potwierdzeniem pochodzenia, oliw z certyfikatem pochodzenia, wiekowych octów, 
likierów o różnych smakach, pojemnościach oraz vermutów. Wszystkie produkty są dostępne w 
różnych gatunkach i firma dopuszcza możliwość mieszania różnych win w ramach jednego 
zamówienia. Firma szuka importerów i/lub dystrybutorów na świecie w celu stworzenia 
partnerstwa. 

BOTR20160720001 
Turecka firma z Izmiru założona w 1950 specjalizuje się w produkcji wód perfumowanych i 
innych kosmetyków szuka partnerów do franczyzy na zasadach sprzedaży detalicznej dla 
perfum na zasadzie umowy franczyzy. 

BORO20160712001 

Rumuńskie SME oferuje rozwiązania do marketingu dla firm międzynarodowych obecnych na 
lokalnym rynku (kampanie reklamowe, animacje, reklamy, zajawki wydarzeń i video, 
wizualizacje na żywo, ruchome grafiki, scenariusze, animacje klatkowe, teledyski, plakaty). 
Poszukiwane są umowy długoterminowe o świadczenie usług wymagające okresowej kampanii 
marketingowej  na rynku rumuńskim. Umowy o podwykonawstwo z pośrednictwem są również 
dopuszczalne. 

BOGR20160907001 

Greckie SME specjalizujące się w inżynierii transportu oraz logistyce z szeroką wiedzą odnośnie 
planowania transportu , modelowania mikro/makro, produkcji aplikacji oraz narzędzi IT i 
analizy big data oferuje swoje usługi operatorom zajmującym się transportem i logistyką, 
managerom, planerom oraz władzy lokalnej. Szukają obecnie współpracy na zasadach umowy 
usługowej i/lub podwykonawstwa. 

BODE20160929001 

Niemiecki SME rozwinęło, na podstawie doświadczenia z pracy z klientem, innowacyjne 
rozwiązanie e-learningowe (operate na stronie i aplikacji) dla optymalizacji transferu wiedzy 
pomiędzy firmami. SME szuka firm z każdego sektora, które potrzebują szkolenia dla personelu 
lub powiązanych firm. Firma chce współpracować w oparciu o umowę o świadczenie usług. 

BOFR20160812001 

Francuskie SME, ekspert w dermokosmetykach i aromaterapii opracowało gotowe olejki do 
użytku przy produkcji kosmetyków. Unikalne produkty skomponowane są tylko z olejków 
zapachowych i roślinnych bez komponentów chemicznych do pielęgnacji dermatologicznej 
skóry. Firma szuka partnerów do dystrybucji produktów w Europie i na świecie. 

BOUK20161004001 

Mała firma z UK działająca w branży suplementacji spożywczej opracowała suplement dla 
rynku zdrowia. Produkt może być suplementem dla sportowców, jak i dla studentów w trakcie 
nauki czy też wspomagający dla osób starszych. Firma szuka dostępu do sieci sklepów na 
zasadzie kanałów dystrybucji i/lub umowy agencyjnej. Szuka również partnerów do rozwoju 
produktów w celu podniesienia ich jakości. 

BOAM20161025001 

Armeńska firma produkuje wysokiej jakości koniak, likier, wino, wino musujące, wódkę oraz 
kandyzowane owoce. Firma znana jest z wysokiej jakości, różnorodności oraz atrakcyjnego 
designu. Firma szuka dystrybutorów gotowych do współpracy na zasadzie umowy o 
dystrybucji. 

BORO20160927001 

Rumuńska firma specjalizuje się rozwoju rozwiązań mobilnych na tablety i smartfony w oparciu 
o Androida oraz iOS oraz aplikacje webowe. Rozwiązania zawierają szeroką gamę aplikacji 
biznesowych (zarządzanie relacjami z klientem, automatyzacja sprzedaży, BI oraz marketing 
cyfrowy dla firm farmaceutycznych) oraz skustomizowane aplikacje (aolikacje audiobooka). 
Firma szuka partnerów do umowy dystrybucji. 

BONL20160610003 
Firma z Holandii jest ekspertem z zakresu pakietowania usług medycznych oraz CPO , oferuje 
gromadzenie, pakietowanie i agregację usług  dla produktów farmaceutycznych i medycznych 
w ramach produkcji lub umowy podwykonawstwa. 
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BORU20160909003 
Rosyjska firma z Nowosybirska specjalizująca się w produkcji standardowych i dostępnych na 
zamówienie schodów i drzwi z solidnego drewna (buk, jesion, dąb i inne). Firma szuka 
partnerów do umowy dystrybucji. 

BOGR20160926001 

Greckie SME specjalizujące się w zakresie produkcji i handlu perfum  oraz zapachów w 
centralnej Grecji szuka partnerów biznesowych (sprzedawców, agentów, franczyzy, 
dystrybutorów) na terenie Europy działających w przemyśle kosmetycznym. Firma chce 
rozwinąć swój biznes poza Grecją  na zasadzie umowy dystrybucyjnej, agencji komercyjnej oraz 
franczyzowej.  

BOUK20160729002 

Firma IT z UK rozwinęła aplikacje dla przemysłu logistycznego. Szuka partnera, który chciałby 
zostać jej przedstawicielem. Aplikacja wspiera zarządzanie w oparciu o ciągłe doskonalenie na 
podstawie dowodów fotograficznych bazując na audycie zamiast zestawu znaczących 
kryteriów, punktacją po audycie, rekomendacją oraz działaniom korekcyjnym. Firma szuka 
umowy komercyjnej oraz o świadczenie usług. 

BOAM20160924001 

Armeńska firma założona w 2015 na podstawie osobistych badań przeprowadzonych przez 
właściciela. Firma produkuje wysokiej jakości materiały luminescencyjne , kryształy z długą 
poświatą oraz długotrwałe fosfory. Produkcja może być użyta w wielu sferach jak np.: 
rolnictwo, ochrona, produkcja biżuterii, projektach energooszczędnych itp. Firma szuka 
dystrybucji. 

BOBG20161128002 

SME z Bułgarii opracowało rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz 
bezpieczeństwa i oferuje usługi inżynieryjne oraz z zakresu projektowania zintegrowanych 
rozwiązań. Firma jest ekspertem w projektowaniu, instalacji oraz utrzymaniu systemów 
ochrony p.poż oraz innych systemów bezpieczeństwa oraz może zidentyfikować i 
zaimplementować środki zapobiegawcze. Firma szuka partnerów w UE zainteresowanych 
umową o świadczenie usług. 

BOAL20161102001 

Pralnia przemysłowa z Albanii, która specjalizuje się  w praniu ubrań od 12 lat, szuka firm 
przemysłowych to zawarcia umowy podwykonawstwa. Firma ma kilka oddziałów i zajmuje się 
praniem, złomowaniem, pracami artystycznymi, prasowaniem i pakowaniem. Firma zawrze 
umowę o podwykonawstwo. 

BORO20161024001 
Rumuńska firma specjalizująca się w budowie statków, łodzi oraz modeli pływających, 
utrzymaniem i naprawą oferuje swoje usługi działającym w branży. 

BOBG20160825004 

Bułgarska firma posiada szerokie doświadczenie w konstrukcjach metalowych, sprzęcie oraz  
budowli dla dużych fabryk z różnych dziedzin przemysłu , włączając bojlery, pojemniki, rury pod 
ciśnieniem. Firma ma możliwość realizacji indywidualnych projektów i chciałby świadczyć usługi 
jako podwykonawca. 

BOTR20161026002 

Turecka firma założona na początku 20-tego wieku do produkcji fig i suszonych owoców stała 
się liderem w regionie i kraju w związku ze swoją filozofią, jakością oraz eksportem. W celu 
pozyskania nowych klientów na nowych rynkach, firma szuka partnerów do dystrybucji z 
każdego kraju w sieci. 

BOFR20160824002 

Francuski broker wakacyjny specjalizujący się w kierunkach południowo-zach Francji szuka 
nowych powiązań z brokerami w Europie. Poszukiwani są partnerzy do odsprzedaży pakietów 
wakacyjnych. Przeznaczenie to 4 i 5 gwiazdkowe obozy i miejsca odpoczynku we Francji, 
Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Poszukiwana umowa usługowa. 

BORO20160720002 

Rumuńska firma produkująca równe rodzaje włókien technicznych używanych w przemyśle 
oponiarskim, automotive, sportowym budowlanym i elektrycznym, dziewiarskim itp., szuka 
agentów oraz domów handlowych działających w branży tekstyliów technicznych. Firma 
zainteresowana jest również współpracą z producentami opon na zasadzie umowy 
produkcyjnej. 

BOUK20161012001 

Firma z UK, największy destylator whisky w Anglii szuka do współpracy doświadczonych 
dystrybutorów oraz agentów komercyjnych z siecią kontaktów z pubami, barami, klubami, 
restauracjami, hotelami oraz outletami. Firma szuka partnerów do zwiększenia sprzedaży 
whisky, wódki i ginu na zasadzie umowy komercyjnej i dystrybucyjnej. 
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BOUK20161011002 
SME z UK z doświadczeniem w technologii obróbki powierzchniowej, która opracowała 3 
stopniową najnowszą technologię aplikacji powłok zabezpieczających przez zabrudzeniami 
szuka dystrybutorów i agentów do zwiększenia sprzedaży. 
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